
Er is nauwelijks een
efficiëntere manier om
de democratie om
zeep te helpen dan via
het nieuwe
jongereninitiatief
G50 0.
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A fgelopen zondag werd in het tv-pro-
gramma B uitenhof het initiatief G500 ge-
lanceerd. In essentie komt het initiatief

erop neer dat 500 jongeren lid gaan worden van
zowel het CDA als de PvdA en de VVD. Drie lid-
maatschappen per jongere dus. Vervolgens zal
deze groep van 500 jongeren bij al deze partijen
een voor jongeren gunstige motie van tien pun-
ten op het partijcongres introduceren. Als alles
volgens plan verloopt en de moties worden aan-
genomen, worden deze tien punten onderdeel
van het verkiezingsprogramma van CDA, PvdA
en VVD. Omdat natuurlijk niemand als oude
zuurpruim wil worden gezien, werd het initia-
tief met enthousiasme begroet door de bestaan-
de partijen.

Ten onrechte. Het initiatief is ondemocra-
tisch, niet integer en lui. Het ligt niet aan de in-
houd van de tien punten van G500. Ik ben het
met al deze punten stuk voor stuk eens. Daarom
ben ik ook al sinds 2004 snurkend lid van D66,
welke partij nagenoeg al deze punten in haar
verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Wat
is er dan toch mis met G500?

Ten eerste is het initiatief ondemocratisch.
De huidige politieke partijen worden volgens
G500 geregeerd door ouderen die niet represen-
tatief zijn voor de kiezers van deze partijen.
Waarschijnlijk is dit waar. Het middel dat G500
presenteert, is echter nog erger dan de kwaal.
G500 gaat met een nog minder representatieve
groep van 500 jongeren op de partijcongressen
een motie presenteren die vooral jongeren zal

aanspreken. Stel dat het lukt, dan is het gevolg
dat het CDA met een gemiddelde leeftijd van de
kiezers van 51 jaar en een gemiddelde leeftijd
van de leden van 67 jaar een standpunt moet
gaan uitdragen waar haar leden en kiezers niets
in zien. Dit alles omdat een groepje van 500 jon-
geren lid is geworden en en masse naar het partij-
congres is gegaan. Een efficiëntere manier om
de democratie om zeep te helpen, kan ik niet be-
denken. Misschien kan G500 ook nog even het
partijcongres van seniorenpartij 50 Plus bezoe-
ken, zodat ook deze partij eindelijk voor de be-
langen van jongeren opkomt.

Het initiatief is ook ondemocratisch op een
andere manier. Het doorkruist de verenigings-
democratie. Politieke partijen zijn verenigin-
gen van gelijkgestemden die een gezamenlijk
doel hebben. Leden worden geacht dit doel te
onderschrijven. De verenigingsdemocratie
dient om met elkaar in debat te gaan over hoe de

gezamenlijke doelen te bereiken. G500 wil
mensen lid maken van partijen waarvan zij het
doel helemaal niet onderschrijven. Vervolgens
proberen zij de verenigingsdemocratie te mis-
bruiken door de partij een kant op te sturen die
helemaal niet aansluit bij de doelen van deze
p a r t ij.

Ik geef een ietwat extreem voorbeeld om dit
te verduidelijken. Amnesty International is een
vereniging die strijdt voor mensenrechten. Stel
nu dat 500 mensen lid worden van een afdeling
van Amnesty en vervolgens besluiten dat Amne-
sty zich moet gaan inspannen voor de herintro-
ductie van de doodstraf in Nederland. Iedereen
voelt op zijn klompen aan dat dit niet democra-
tisch is, maar een misbruik van het verenigings-
recht. G500 klinkt sympathieker, maar doet
precies hetzelfde: verenigingen overnemen.

Het initiatief is ook niet integer. Ook dit licht
ik toe. Alle partijen hebben in hun statuten op-
genomen wie lid kan worden. Zo luidt artikel
10 lid 2 van de Statuten van de VVD: „Als ge-
woon lid van de VVD kan worden toegelaten de-
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Een lui trucje, die G500Een lui trucje, die G500
. G500 is een net opgerichte politieke
beweging. Het moet een club worden
van 500 jongeren tot ongeveer 35 jaar.
Die worden via G500 lid van de VVD, het
CDA en de PvdA. Eenmaal lid willen de
jongeren via de partijcongressen de
koers veranderen. „Aan een gemiddeld
congres nemen zo’n 750 tot 1.250 leden
deel. Met de G500 moet het daarom mo-
gelijk zijn meerderheden te forceren.” De
beweging is een initiatief van onder an-
deren Sywert van Lienden (1990), voor-
malig voorzitter van de Nederlandse
scholierenbelangenorganisatie LAKS, en
van ondernemer Danny Mekic’ (1987). Zij
presenteerden hun beweging afgelopen
zondag in het programma Buitenhof.

Op G500.nl staat het voorlopige tienpun-
tenplan van de beweging:
1. O n d e r w ijs : voorkom schulden en inves-
teer 2,5 procent bbp meer in het onderwijs
2. Z  o  r g  : vermogenafhankelijke zorg in de
laatste jaren van het leven
3. A  r b  e  i d  s  m  a  rk  t : creëer naast flexibele en
vaste contracten een eindig vast contract
4. W o  n  i n  g  m  a  rk  t : starterswoningen be-
taalbaar, beperk de hypotheekrenteaftrek
en maak het huurrecht flexibeler
5. P e  n  s  i o  e  n  e  n  : schaf de doorsneepremie
af, vrijheid om je eigen pensioenfonds te
kiezen, individuele pensioenrekeningen
6. S o c ia le  Z e k e rh e id : zorg dat zzp’ers zich
tegen een vaste lage prijs kunnen inkopen
in de sociale zekerheid
7. D u u r z a a m h e id : stimuleer zo dat Neder-
land in 2030 50 procent van zijn energie
uit duurzame bronnen haalt
8. N a t io n a a l in v e s t e rin g s fo n d s : stop de
aardgasbaten in een nationaal investe-
ringsfonds
9. S  t  a  a  t  s  s  c h  u  l d  : schuld dient binnen tien
jaar afbetaald te worden
10. A a n p a s s in g  a r t ik e l 2 0  v a n  d e  G r o n d -
w e  t  : ‘De bestaanszekerheid der bevolking
en spreiding van welvaart binnen en tus-
sen generaties zijn voorwerp van zorg der
ov e r h e i d

WAT IS G 5 0 0  EN  WAT WIL  DEZ E C L U B ?
gene die a. de liberale beginselen is toegedaan,
b. doel en middelen van de VVD daadwerkelijk
o n d e r s ch r ij f t . ” Artikel 5 lid 1 van de statuten
van het CDA luidt : „Lid van de partij kan zijn ie-
dere Nederlander (...) die instemt met de grond-
slag en het doel van de partij.” En artikel 4 lid 2
van de Statuten van de PvdA: „Om het lidmaat-
schap te kunnen verkrijgen moet een persoon
(...) het doel en de erecode van de partij onder-
s ch r ij v e n . ” Iemand die van alle drie de partijen
lid gaat worden, zoals G500 beoogt, handelt
niet integer. Deze persoon weet immers don-
dersgoed dat hij niet én de liberale beginselen
van de VVD én de bijbelse grondslag van het
CDA én het sociaal-democratische doel van de
PvdA onderschrijft.

Overigens kunnen naar mijn oordeel deze
partijen op grond van de aangehaalde bepalin-
gen de G500’ers ook buiten de deur houden –
dat wil zeggen: het lidmaatschap weigeren. Zij
voldoen immers niet aan de voorwaarden voor
l i d m a a t s ch a p.

Tot slot is het initiatief lui. Het is lui, omdat
G500 weigert de moeite te nemen met haar – op
zich goede – ideeën de boer op te gaan. Echte de-
mocratie houdt in dat je anderen probeert te
overtuigen van je standpunt. Dit zou dus bete-
kenen dat G500 het debat aangaat met CDA,
PvdA en VVD en op kracht van argumenten pro-
beert deze partijen te overtuigen tot beter be-
leid. G500 wil dit echter niet. G500 heeft een
trucje bedacht. Je hoeft mensen niet van de
kracht van je argumenten te overtuigen, als je
maar hun partijverenigingen kaapt.

Wat zou wel moeten om de op zich goede
punten van G500 te realiseren? Jongeren moe-
ten lid worden van één politieke partij, niet
drie. En dan wel de politieke partij waarvan de
desbetreffende jongere daadwerkelijk de begin-
selen onderschrijft. Vervolgens moeten deze
jongeren hard werken om uit te leggen waarom
de ideeën van G500 aansluiten bij de uitgangs-
punten van hun partijen. Tot slot moeten deze
jongeren andere jongeren en ouderen (hun ou-
ders en grootouders) overtuigen om te stem-
men op de partijen die de tien punten van G500
in hun programma hebben opgenomen. Dit is
hard werken ja, maar democratie is ook niet
voor luie mensen en trucjes.

Emanuel van Praag (28) werkt als advocaat. Hij is lid
van D66.
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