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Principes

In het nieuws laatst een homoseksuele politicus

van de Christen-Unie die zijn bestuursfunctie

neerlegt vanwege het partijstandpunt over homoseksua-

liteit. In eerste instantie vraagje je af: wat doet zo

iemand bij die partij?

Ik moest meteen denken aan een aflevering van mijn

favoriete TV-serie The West Wing. Daarin legt een Repu-

blikeinse politicus aan het staflid van de liberal presi-

dent Bartlett uit waarom hij als homo lid is van een par-
tij die homoseksualiteit verafschuwt: 'Ik ben het met

95% van hun standpunten eens, en de rest probeer ik

van binnenuit te veranderen'. En hij voegt eraan toe:

'Jullie gun controlpeople zouden een voorbeeld aan mij

moeten nemen. Wordt massaal lid van de machtige Nati-

onal Rifle Association, en zorg dat er een amendement

wordt aangenomen dat het dragen van wapens ver-

biedt'. Vechten voor je principes, en van binnenuit zaken

proberen te veranderen, dat is een nobel streven.

Als je goed kijkt, zijn er veel meer gevallen bekend die

vergelijkbaar zijn met deze ChristenUnie-kwestie. Denk

aan die strijdbare maar enigszins droevige mevrouw die

jarenlang heeft geprobeerd hogerop te komen in de SGP,
maar stuitte op het verbod voor vrouwen om politiek te

bedrijven in die partij. Hoe het met haar is afgelopen,

weet ik eigenlijk niet.

Maar er is wel een belangrijk verschil tussen de Republi-

kein uit The West Wing en de genoemde Nederlandse

gevallen. Want in de Verenigde Staten heb je een twee-

partijenstelsel - er zijn wel andere partijen dan de
Republikeinen en de Democraten, maar hun rol is ver-

waarloosbaar-terwijl wij in Nederland een heel pluri-

form politiek bestel kennen. Veel meer keus dus om je

bij een andere partij aan te sluiten, of er zelf eentje op

te richten. Bovendien behoort het verzet tegen praktise-

rende homoseksuelen en tegen vrouwen in de politiek

tot het kerngedachtegoed van respectievelijk de Chris-
tenllnie en de SGP. En hoewel ik veel respect heb voor

mensen die strijden voor hun principes, vraag ik me
toch ook in tweede instantie af: wat doet zo iemand bij

die partij?
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