
In Nederland mag iedereen een partij oprichten en 
meedoen aan verkiezingen.  In deze onderwijskrant 
vind je informatie over politieke partijen. Hoe richt 
je een politieke partij op? Wie is wie in een politieke 

partij? Wat is de geschiedenis van de politieke par-
tijen in Nederland? Dat en  veel meer kun je in deze 
krant vinden. 
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POLITIEKE PARTIJEN

In 1921 werd de Amsterdamse zwerver 
‘Had-je-me-maar’ (Cornelis de Gelder) 
lijsttrekker voor de Rapaille-Partij. 
Belangrijkste thema’s van de Rapaille-
Partij waren: ‘gratis borrels’ en ‘vrij 
vissen in het Vondelpark’. Meer dan 
14.000 kiezers stemden op de Rapaille-
Partij en Had-je-me-maar werd gekozen 
in de gemeenteraad.
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vooral in de manier waarop de verkiezingen 

plaatsvinden – in het kiesstelsel dus. In dis-

cussies over de voor- en nadelen van twee-

partijenstelsels wordt vaak verwezen naar de 

Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. 

Deze landen maken bij verkiezingen gebruik 

van zogenoemde meerderheidsstelsels. Dat 

betekent dat het land wordt ingedeeld in kies-

districten en in elk kiesdistrict gaat degene 

met de meeste stemmen naar het parlement 

(‘the winner takes it all’). Alle andere stem-

men gaan verloren. Zo wisselen twee grote 

partijen elkaar vaak af als het gaat om de 

meerderheid in het parlement en de vorming 

van een regering. 

houden.  Als het gaat over politieke partijen, 

wordt vaak gesproken over meerpartijenstel-

sels, tweepartijenstelsels of eenpartijstel-

sels. Wat is het verschil tussen deze stelsels? 

MEERPARTIJENsTELsELs

In meerpartijenstelsels doen ten minste drie 

partijen mee aan verkiezingen. Deze verkie-

zingen moeten vrij, geheim en eerlijk zijn. 

Landen als België, Duitsland, Denemarken  

en Tsjechië kennen een meerpartijenstelsel. 

Hoeveel partijen er in het parlement komen, 

hangt af van het aantal stemmen. Nederland 

heeft een stelsel van evenredige vertegen-

woordiging. Dat betekent dat het parlement 

een afspiegeling vormt van het aantal stem-

men dat op de verschillende partijen is uitge-

bracht. Voor het regeren van dit soort landen 

moeten er bijna altijd coalities tussen partij-

en worden gevormd, omdat geen enkele partij 

de meerderheid in het parlement heeft.  

TWEEPARTIJENSTELSELS

Bij een tweepartijenstelsel zijn er in een land 

slechts twee grote partijen, een regeringspar-

tij en een oppositiepartij. Het onderscheid 

tussen meerpartijenstelsels en tweepartij-

enstelsels in democratische landen zit ‘m 

EENPARTIJSTELSELS

In een eenpartijstelsel is er maar één politie-

ke partij toegestaan. We hebben het dan na-

tuurlijk niet over een democratie, maar over 

een dictatuur, want de verkiezingen zijn in dit 

soort stelsels niet vrij. Een land met een een-

partijstelsel is Cuba. Er zijn ook veel landen 

waar één partij het voor het zeggen heeft, ter-

wijl er toch andere partijen in het parlement 

zitten. Maar die andere partijen hebben niets 

in te brengen. Ze moeten vooral de schijn 

ophouden dat het land democratisch is. Ook 

worden ze vaak toegestaan of opgericht om 

een bepaalde groep in de samenleving aan de 

staat te binden. Dergelijke varianten van een-

partijstelsels bestaan bijvoorbeeld in Noord-

Korea, China en Vietnam. 

Politieke partijen zijn er in 
alle soorten en maten. Er zijn 
bijvoorbeeld linkse en rechtse 
partijen, die op heel veel pun-
ten met elkaar van mening kun-
nen verschillen. Wat partijen 
weer met elkaar gemeen hebben 
is dat ze politieke macht probe-
ren te krijgen om hun denkbeel-
den in de praktijk om te zetten.
 
Maar of dat lukt hangt onder meer af van de 

vraag of het land democratisch is, hoeveel 

stemmen een partij bij verkiezingen krijgt 

en op welke manier verkiezingen worden ge-

Er zijn ook veel landen waar één 

partij het voor het zeggen heeft, 

terwijl er toch andere partijen in 

het parlement zitten.

communisme  
Het communisme is een uiterst linkse 
stroming. In Nederland bestaat geen 
communistische partij meer. Commu-
nisten willen door middel van revolutie 
de samenleving veranderen. Ze willen 
gelijkheid van de burgers en afschaf-
fing van al het privébezit.

LiberaLisme
Vrijheid voor het individu is het 
belangrijkste punt van de liberalen. 
Mensen moeten worden aangesproken 
op hun eigen verantwoordelijkheid. 
De overheid moet zich niet te veel 
bemoeien met de economie en met het 
privéleven van mensen. 

sociaLisme
De nadruk van de socialisten ligt op 
solidariteit, sociale rechtvaardigheid 
en gelijkheid.  De socialisten willen 
een einde maken aan armoede en on-
gelijkheid.

Fascisme
Fascisme is een extreemrechtse stro-
ming die vooral bekend is uit de periode 
rond de Tweede Wereldoorlog. Het fas-
cisme keerde zich tegen de democratie 
en wilde een sterke leider. De fascisten 
richtten zich op het eigen volk en keer-
den zich tegen alles wat buitenlands en 
vreemd was. In Nederland bestaan geen 
fascistische partijen meer. 

ParTiJ  
sTeLseLs

In discussies over de voor- en nade-

len van tweepartijenstelsels wordt 

vaak verwezen naar de Verenigde 

Staten of het Verenigd Koninkrijk.

Als het gaat over politieke partijen, 

wordt vaak gesproken over meer-

partijenstelsels, tweepartijenstel-

sels of eenpartijstelsels. 

ECOLOGIsME
In de politiek ontstaat steeds 

meer aandacht voor het milieu. 
Zorg voor een schoon milieu, 

duurzame energie en dierenrechten 
zijn onderwerpen waar ecologische 

partijen zich voor inzetten. In 
Nederland zijn GroenLinks en de 

Partij voor de Dieren ‘groene’ 
partijen. . 

POPuLIsME
De term populisme zullen 

partijen zelf niet zo snel ge-
bruiken omdat die een negatieve 
klank heeft. Het is niet echt een 

politieke stroming, maar een manier 
waarop politiek wordt bedreven. 

Populisten willen dicht bij de burger 
staan en zetten zich af tegen de po-

litieke elite, ze vinden dat er in 
de politiek meer geluisterd 

moet worden naar wat 
het volk wil. 

PoLiTieke sTromingen

Links-rechts discussie

Vaak worden politieke partijen 

ingedeeld in links en rechts. In de 

Tweede Kamer gebeurt dit zelfs 

letterlijk. Linkse partijen zitten links 

van de voorzitter, rechtse partijen 

rechts. Toch wordt het steeds 

lastiger om partijen op deze manier 

in te delen. Veel partijen hebben 

zowel linkse als rechtse standpun-

ten, of leggen de nadruk op totaal 

andere onderwerpen. 

LINKS VERSUS RECHTS

De overheid moet zorgen voor een eerlijke 
verdeling van kennis, macht en inkomen.

Mensen kunnen zichzelf prima redden.

De overheid moet zorgen voor goede ziekenhuizen en 
openbaar vervoer.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Collectieve verantwoordelijkheid, de samenleving is
belangrijker dan het individu.

Veel vertrouwen in vrije marktwerking, 
want dat vergroot de kans op economische groei.

Mensen die in armoede leven zijn een slachtoffer van
de maatschappij.

De overheid moet vooral zorgen voor de veiligheid in het land, en 
zich weinig bemoeien met de inwoners.

De overheid moet werknemers beschermen tegen
de macht van grote bedrijven.

Het regelen van arbeidstijden van werknemers is  
geen overheidstaak.

Grote verschillen in rijkdom vormen een bedreiging
voor de samenleving. 

De belastingen zijn veel te hoog.

Hoefijzer
Als je de indeling links-rechts 

aanhoudt liggen communis-

me en fascisme ver uit elkaar. 

Volgens een andere theorie 

moeten we deze lijn echter 

zien als een hoefijzer. De ex-

tremen aan de uiteinden van 

het hoefijzer liggen eigenlijk 

vrij dicht bij elkaar. In com-

munistische en fascistische 

landen was bijvoorbeeld maar 

één partij aan de macht, geen 

democratie en geen vrijheid 

van meningsuiting. 

LINKS RECHTS

PROGREssIEf

Progressief betekent voor-
uitstrevend. Progressieven 

geloven dat verandering vaak 
leidt tot verbetering. 

CONsERVATIEf

Conservatieven zijn behou-
dend, ze zijn tevreden met de 

bestaande situatie. Conservatie-
ven zetten zich in de politiek 
in voor het behoud van oude 

waarden en normen. 

NeDerLaND

CUBa

MEER PARTIJEN TWEE PARTIJEN EEN PARTIJ

VIeTNaM

CHINa

NOOrD KOrea

VereNIGD
KONINKrIJK

VereNIGDe 
STaTeN

BeLGIë DUITSLaND DeNeMarKeN TJeCHIë

CONfEssIONALIsME
Confessionele partijen baseren 

zich op het geloof. In Nederland 
bestaan drie confessionele partijen: 
het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 
Zij baseren hun ideeën op het chris-

tendom. 
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ParTiJen oF Personen?

Wat vinden kiezers bij verkiezingen het be-

langrijkste:

de boodschap van de partij of de persoonlijk-

heid van de lijsttrekker? 

oPdrachT: 

1. Welke politieke partijen ken je? 

2. Welke lijsttrekkers ken je? 

3. Wat vind jij belangrijker: de boodschap van 

een partij of de persoonlijkheid van de lijst-

trekker?

Partijen doen hun best om een lijsttrekker te 

vinden die de kiezers aanspreekt.  Belangrijk 

is bijvoorbeeld dat iemand goed kan spreken 

voor groepen. Of dat iemand een leuke uit-

straling heeft en iets moeilijks op een mak-

kelijke manier kan uitleggen. De lijsttrekker 

is letterlijk het gezicht van de partij. 

Toch stemmen de meeste kiezers niet op een 

partij omdat ze de lijsttrekker leuk vinden, 

maar op een partij waarvan de standpunten 

het meest aansluiten bij die van henzelf. Maar 

veel mensen lezen niet de hele verkiezingspro-

gramma’s van alle partijen. Veel kiezers weten 

ook niet precies waar de verschillende partijen 

voor staan. Maar ze hebben vaak wel een voor-

keur voor een bepaalde partij, soms op basis 

van een aantal standpunten of uitspraken die 

ze zelf belangrijk vinden.

Toch heeft de lijsttrekker grote invloed. Hij 

moet de standpunten overbrengen en hij moet 

ervoor zorgen dat de partij herkenbaar is. En 

dat kan net die paar extra zetels opleveren om 

de grootste partij te worden.

In de Tweede Kamer zitten coalitiepartijen 

en oppositiepartijen. De coalitiepartijen 

zijn de partijen die met elkaar meer dan 

75 zetels hebben, en de regering hebben 

gevormd. De regering bedenkt de plannen, 

en kan dus rekenen op de meerderheid in 

de Tweede Kamer om de plannen goed te 

keuren. Natuurlijk moet de regering wel 

altijd rekening houden met de minder-

heid, de oppositie. Dat zijn de partijen die 

niet met elkaar in de regering zitten. Vaak 

zijn ze het niet eens met de plannen van 

de regering, maar alleen als ook een partij 

van de coalitie het ergens niet mee eens is, 

kunnen ze een plan tegenhouden doordat 

ze dan samen de meerderheid vormen.

Op dit moment heeft de regering geen 

meerderheid in de Tweede Kamer: het CDA 

en de VVD hebben samen slechts 52 zetels. 

Maar deze partijen hebben met de PVV af-

gesproken dat die toch veel plannen zal 

steunen. De PVV noemen we in deze con-

structie een gedoogpartij. Als de PVV het 

niet eens is met een plan van de regering, 

dan moet de regering dus een oppositie-

partij zoeken die het wél eens is met het 

plan.

ParTiJen oF Personen?

René van der Weide (24) zit sinds 
de verkiezingen van 2010 met vier 
anderen voor de partij Wakker 
Emmen in de gemeenteraad van 
Emmen. Hij zit al vanaf  2006 in 
de raad, hij was toen 18 jaar oud. 
In de vorige raadsperiode hield hij 
zich vooral bezig met jeugdbeleid. 

In december 2009 richtte hij zijn eigen partij 

op, die nu ongeveer 50 leden heeft. Dat 

was even doorwerken, een partij heeft een 

bestuur nodig, verkiezingsprogramma, kan-

didatenlijst, en er moet campagne gevoerd 

worden.

Wat willen de raadsleden van Wakker Emmen 

eigenlijk?

René: ‘Emmen is een heel grote gemeente, 

met veel dorpen. Dat betekent voor de ge-

meente veel onderhoud aan wegen en groen. 

Wij willen dat dat eerlijk verdeeld wordt over 

alle dorpen en wijken en dat niet de stad 

Emmen automatisch voorop staat. Verder 

is voor ons heel belangrijk dat de sociale 

voorzieningen, zoals de sociale werkplaats, 

in orde zijn.’

Op dit moment probeert Wakker Emmen een 

referendum te laten houden door de gemeen-

te. Bij een referendum mag de bevolking 

stemmen over een plan van de gemeente.

René: “We willen een referendum over de 

verhuizing van Dierenpark Emmen. Dat zou 

verplaatst moeten worden vanuit het cen-

trum en dat gaat de gemeente veel geld kos-

ten. Maar we willen dat daar nog geen besluit 

over genomen wordt. Volgens ons kloppen de 

financiële plannen niet. We hebben al 1100 

handtekeningen.”

coaLiTie 
versus 
oPPosiTie

van kLein naar 

grooT naar 

kLein naar…?

TWee ParTiJen 
oF veeL ParTiJen

inTervieW meT de  

oPrichTer van 

ParTiJ ‘Wakker  

emmen’

H
et CDA: van 41 naar 21 zetels. De 

PVV: van 9 naar 24 zetels. De SP: 

van 25 naar 15 zetels. Het zijn 

enkele voorbeelden van grote ver-

schuivingen bij de laatste verkiezingen voor 

de Tweede Kamer. Deze verschuivingen zijn 

er altijd geweest, maar de laatste tijd wel 

Affiche met lijsttrekker Colijn (ARP) uit de jaren dertig.

Een tweepartijenstelsel is heel handig. Een 

van de twee wint de verkiezingen en kan de 

volgende dag gaan regeren, en – ook heel be-

langrijk – kan zijn complete verkiezingspro-

gramma gaan uitvoeren. Geen compromis-

sen, geen ellenlange kabinetsformaties zoals 

in Nederland of België. Zouden we zo’n sy-

steem ook in Nederland willen invoeren, dan 

moet er veel veranderen aan ons kiesstelsel. 

Er zouden kiesdistricten moeten komen waar 

de winnaar alles en de verliezer niets krijgt, 

zoals in Engeland. Of er zou een hoge kies-

drempel moeten komen, een verplicht mini-

mum aantal stemmen dat je moet behalen. 

groter geworden. Voor die verschuivingen 

zijn een paar oorzaken te noemen. Ten eerste 

verliezen de regeringspartijen meestal: als er 

iets niet goed gaat, krijgen zij de schuld. De 

oppositie kan immers veilig vanaf de zijlijn 

roepen dat zij het beter had gedaan. En dat le-

vert stemmen op. Een tweede oorzaak voor de 

verschuivingen ligt in de onderwerpen die bij 

de verkiezing een rol spelen. Als bijvoorbeeld 

de wereld in een economische crisis zit, dan 

wint de partij die voor dat probleem de op-

lossing heeft die mensen aanspreekt. Dat de 

verschuivingen steeds groter worden, komt 

doordat steeds minder mensen zich verbon-

den voelen met één partij. Vroeger stemden 

veel mensen hun leven lang op dezelfde par-

tij, maar tegenwoordig kiezen veel mensen bij 

elke verkiezing uit een paar partijen die hen 

aanspreekt, de partij die ze op dat moment 

het beste vinden.

Duitsland bijvoorbeeld heeft een kiesdrempel 

van vijf procent. 

Maar moeten we dat willen? Een tweepartij-

enstelsel heeft ook nadelen. Het is bijna on-

mogelijk voor nieuwkomers om er met een 

nieuwe politieke partij tussen te komen. En 

voor kleine partijen is ook geen ruimte. Hoe je 

ook over ze mag denken, het zou jammer zijn 

als we de inbreng van de Partij voor de Die-

ren of van de SGP zouden moeten missen. In 

het Nederlandse stelsel is voor elke politieke 

stroming wel een plaatsje in het openbaar. In 

een tweepartijenstelsel hebben die partijen 

‘vleugels’, stromingen binnen de partij die 

elkaar soms fel bevechten. Maar dat gebeurt 

doorgaans binnenskamers en is dus voor de 

buitenwacht niet te controleren.

HOE RICHT JE EEN PARTIJ OP?

BEN JE EEN LINKSE OF EEN 
RECHTSE RAKKER? OF HET 
VEILIGE MIDDEN? DOe De 
TeST eN Je weeT HeT.

7  Elke schooldag moet beginnen met het 

Wilhelmus en het hijsen van de vlag

a.  Een prima idee, dat moeten we snel  

invoeren  (10)

b. Dat moeten scholen zelf beslissen  (5)

c. Dan ben ik weg!  (0)

8  Er zijn ongeveer 40.000 Poolse bouwvakkers 

in Nederland

a.  Het is een goede zaak dat Europeanen  

in de hele EU kunnen werken  (0)

b.  Zolang we ze nodig hebben zijn  

ze welkom  (5)

c.  Een slechte zaak. Dat werk kunnen  

Nederlanders toch ook doen?  (10)

9 Wat is jouw ideale Nederland?

a.  Een land waar veel culturen naast  

elkaar leven  (0)

b.  Ik vind alles best, als ik er maar geen  

last van heb  (5)

c.  Hier is geen plaats voor mensen die  

zich niet willen aanpassen  (10)

10  Tot welke auto voel je je het meeste aange-

trokken?

a. Eend  (0)

b. Volvo  (5)

c. Hummer  (10)

1  Hoe denk je over de verdeling van inkomens?

a.  Wie hard werkt mag veel verdienen, 

de belastingen moeten omlaag  (10)

b.  Welvaart moeten we eerlijk delen,  

in Nederland is dat nu goed geregeld  (5)

c.  Mensen met topinkomens zouden veel 

meer belasting moeten betalen (0)

2 Met welke stelling ben je het eens?

a.  Om files te bestrijden moeten we  

gewoon meer wegen aanleggen  (10)

b.  In plaats van snelwegen moeten  

we vooral spoorwegen aanleggen  (5)

c.  We zouden vooral minder  

moeten reizen  (0)

3 De Publieke Omroep (Nederland 1/2/3)…

a. Is prima zo  (0)

b.  Nederland 3 mogen ze opheffen,  

twee zenders is genoeg  (5)

c.  Mogen ze van mij opheffen, geen  

belastinggeld voor de media  (10)

4 Met welke stelling ben je het vooral eens?

a.  Wie voor de derde keer voor geweld wordt 

veroordeeld moet automatisch levenslang 

krijgen (10)

b. Er moet strenger worden gestraft (5)

c.  Van gevangenisstraf is nog nooit  

iemand beter geworden  (0)

5  Wat vind je van het rookverbod in de horeca?

a.  Niet goed. Onmiddellijk opheffen  

dat verbod  (10)

b.  Kleine cafés moeten daar zelf over 

kunnen beslissen  (5)

c.  Dat verbod is goed voor de gezondheid 

van mensen  (0)

6  Wat vind je van het dragen van hoofddoekjes?

a.  Dat moeten vrouwen zelf weten   (0)

b.  Het moet verboden zijn voor ambtenaren 

(politie, rechters, leraren, enz.)  (5)

c.  Ik zie het liefst nergens hoofddoekjes, ook 

niet op straat of achter de kassa  (10)

UITSLaG

LINKS (0 -30  PUNTEN)

Je benT een Linkse rakker!

Je bent voor een grote invloed van de 

overheid, anders worden de rijken rijker 

en de armen armer. Verschillende cul-

turen in één land vind jij juist positief!  

Nederland is voor jou meer dan molens 

en tulpen. Je houdt niet van met geld 

smijten. Doe maar gewoon dan doe je al 

gek genoeg.

MIDDEN (30-70 PUNTEN)

Je benT nieT Links en nieT rechTs.

Je houdt niet van extreme oplossingen. 

Je voelt je aardig thuis in ons Poldermo-

del. Je wilt dat de overheid iets te zeggen 

heeft, maar dat moet niet te ver gaan. 

Niet links, niet rechts maar tolerant, in 

goede en slechte tijden. Je geniet met 

mate!

RECHTS (70-100 PUNTEN)

Je benT een rechTse rakker! 

Hoe minder overheid, hoe beter. Eigen 

verantwoordelijkheid staat centraal. 

Regels zijn regels en veiligheid vóór 

alles. Tradities vind jij heel belangrijk. 

De komst van nieuwe culturen maakt je 

soms bang. Je werkt hard en daar hoor je 

voor beloond te worden!
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PoLiTieke sTamboom
POLITIEKE PARTIJEN

Dit schema geeft in grote lij-

nen weer hoe de huidige po-

litieke partijen zijn ontstaan 

uit politieke partijen van 

vroeger. Niet alle partijen die 

in de Tweede Kamer hebben 

gezeten staan in dit schema. 

In totaal zijn er vijftig ver-

schillende politieke partijen 

die ooit in de Tweede Kamer 

hebben gezeten. 

VERzuILING

Aan het begin van de twintig-

ste eeuw was de Nederlandse 

samenleving verdeeld in 

vier groepen: katholieken, 

protestanten, socialisten en 

neutralen (vaak liberalen). 

We noemen deze groepen 

zuilen. Iedere zuil had eigen 

organisaties: scholen, kran-

ten, tijdschriften, jeugdver-

enigingen, bejaardenhuizen 

en ook politieke partijen. 

Vanaf de jaren zestig werd 

de verzuiling in Nederland 

steeds minder, maar je kunt 

de verschillende stromingen 

vaak nog wel terugvinden in 

de partijen. 

NIEuWE PARTIJEN

Regelmatig worden er nieuwe 

politieke partijen opgericht. 

H.A.f.M.O.
D66 werd in 1966 opgericht door 
Hans van Mierlo uit protest tegen de 
bestaande partijen. D66 wilde meer 
democratisering door invoering van het 
referendum en de gekozen burgemees-
ter. Bij een referendum mag het volk 
meestemmen over een wetsvoorstel.  
D66 is sociaal en liberaal tegelijk en 
past dus niet in het oude verzuilde 
systeem. Hans van Mierlo was een van 
de eerste die televisie gebruikte in de 
campagne. Hij maakte het eerste recla-
mespotje waarin hij de kiezer direct 
aansprak. Hans van Mierlo werd vaak 
Hafmo genoemd, omdat dit alle letters 
zijn van zijn voornamen. 

HET ORAKEL   
Hans Wiegel was in de jaren zeventig 
lijsttrekker van de VVD. Hij werd in die 
jaren bekend vanwege zijn felle rede-
voeringen tegen PvdA-premier Joop 
den Uyl. Hij vond dat de PvdA teveel 
geld uitgaf. Zijn bekendste uitspraak 
is: ‘Sinterklaas bestaat, en hij zit daar!’, 
terwijl hij wees naar Den Uyl. Omdat hij 
zo goed kon spreken was zijn bijnaam 
het orakel van Ljouwert (Leeuwar-
den). Later werd Wiegel minister van 
Binnenlandse Zaken en vicepremier; 
hij is dus nooit minister-president 
(premier) geweest. Ook nu doet hij nog 
regelmatig opvallende uitspraken over 
de politiek. In 2010 zei hij op televisie: 
‘Ik was de beste premier die Nederland 
nooit heeft gehad.’

KOPsTuKKEN

VAdERTJE dREEs
Willem Drees werd na de Tweede 
Wereldoorlog minister-president. 
Hij zorgde dat Nederland weer werd 
opgebouwd. Toen hij minister van 
Sociale Zaken was zorgde hij ervoor dat 
oude mensen een uitkering kregen, dit 
was de voorloper van de AOW. Willem 
Drees hoorde bij de SDAP en later bij 
de PvdA. Omdat hij zorgde voor goede 
sociale voorzieningen werd hij ‘Vader-
tje Drees’ genoemd. Hij is vier keer 
minister-president geweest. Willem 
Drees is 101 jaar oud geworden. 

Maar het is voor een nieuwe 

partij vaak moeilijk om in de 

Tweede Kamer te komen en 

er vervolgens in te blijven. 

De twee nieuwste partijen 

in de Tweede Kamer zijn de 

Partij voor de Dieren en de 

PVV. De PVV is ontstaan na-

dat Geert Wilders uit de VVD 

stapte en zijn eigen partij be-

gon. Ook Rita Verdonk begon 

een eigen partij nadat ze uit 

de VVD was gestapt: Trots op 

Nederland. Maar zij kreeg bij 

de verkiezingen niet genoeg 

stemmen om in de Tweede 

Kamer te blijven. 

ABRAHAM dE GEWELdIGE
Abraham Kuyper is de oprichter van de 
eerste politieke partij van Nederland: 
de Anti-revolutionaire partij in 1879. 
De ARP was een gereformeerde partij, 
de naam verwijst naar de ideeën van 
de Franse Revolutie. De ARP was tegen 
het idee dat het volk de baas is, de 
hoogste macht ligt bij God. De bijnaam 
van Kuyper was ‘Abraham de gewel-
dige’: hij heeft niet alleen een politieke 
partij opgericht maar ook een krant, de 
Vrije Universiteit van Amsterdam en de 
gereformeerde kerk. Van 1901 tot 1905 
was hij minister-president.

RICK JONKER,  

voorzitter Jonge Socialisten (PvdA), lid vanaf zijn 19e

www.js.nl

Ik denk dat de Jonge Socialisten de wereld 

een stukje rechtvaardiger en socialer 

maken. Bovendien heb je meer invloed 

als je lid bent van een politieke partij. 

Het is goed als je een beetje weet hoe het 

werkt en ook echt je eigen invloed kunt 

gebruiken. 

RuBEN BAKKER,  

dagelijks bestuurslid CDJA, lid vanaf zijn 18e

www.cdja.nl

In welke samenleving wil je leven? Dat is 

een vraag die iedereen aangaat. Politiek 

actief zijn betekent dat je niet alleen aan 

het klagen bent, maar je bent juist bezig 

met de vraag hoe iets wel moet. Ik vind dat 

het CDJA (en dus het CDA) goede oplossin-

gen heeft voor problemen van nu. 

LEON BOTTER,  

voorzitter ROOD (SP), lid vanaf zijn 19e

www.rood.sp.nl

ROOD (en dus de SP) laat een tegengeluid 

horen. Ik merkte dat de partij niet alleen 

roept, maar ook de handen uit de mouwen 

steekt. We gaan de straat op om samen 

met jongeren actie op te zetten. Dat is 

leuk en spannend, maar actie voeren 

helpt ook gewoon!

JACquEs ROzENdAAL,  

voorzitter SGP-jongeren, lid vanaf zijn 11e. 

www.sgpj.nl

Ik was elf jaar toen ik lid werd van de 

SGP-jongeren. Ik ben er trots op dat we de 

grootste jongerenorganisatie zijn. De poli-

tiek neemt belangrijke beslissingen die je 

in je eigen leven merkt. Wat mag de politie 

wel en wat mag de politie niet doen? Welke 

vakken moet je volgen op school? Je mag 

hierover meedenken en meebeslissen. 

Doen!

MAARTEN KONING, 

voorzitter Jonge Democraten (D66), lid vanaf zijn 20e

www.jongedemocraten.nl

De JD trekt veel verschillende jonge 

mensen aan, die zich zorgen maken over 

duurzaamheid, de kwaliteit van onderwijs 

en meer. Er wordt in de politiek nauwelijks 

naar de toekomst gekeken. Beslissingen 

van nu zijn achteraf vaak erg dom. Juist 

jonge mensen, die nog een leven lang voor 

zich hebben, moeten daarom een grotere 

stem krijgen in de politiek. 

MARTIJN JONK,  

voorzitter JOVD (VVD), lid vanaf zijn 24e

www.jovd.nl

Ik werd pas op mijn 24ste lid van de JOVD. 

Dit kwam vooral, omdat ik kort daarvoor 

een half jaar in China heb doorgebracht 

voor een stage. Daar leerde ik van dichtbij 

waarom vrijheid zo belangrijk is en ook in 

Nederland uitgebreid en verdedigd moet 

worden. Direct na terugkomst kwam ik 

er snel achter dat ik bij de liberale JOVD 

helemaal op mijn plaats was.

PABLO MOLEMAN,  

voorzitter PINK! (Partij voor de Dieren), lid vanaf zijn 18e

www.pinkpolitiek.nl

De Partij voor de Dieren is voor mij de 

enige partij die continu rekening houdt 

met ‘stemlozen’: kinderen, toekomstige 

generaties en dieren. Ik ben trots op PINK! 

omdat we ervoor zorgen dat ook andere 

politieke jongerenorganisaties zich meer 

gaan verdiepen in dieren, natuur en 

milieu-onderwerpen. Het is fantastisch om 

te zien hoe dat werkt!

ROBERT HEIJ,  

voorzitter PerspectieF (ChristenUnie), lid vanaf zijn 18e

www.perspectief.nu

Ik werd lid omdat ik het belangrijk vond 

om een politieke partij te steunen die 

in de Tweede Kamer een uitgesproken 

christelijk geluid laat horen. Je kunt via 

PerspectieF op een speelse wijze de eerste 

stappen zetten in de politieke wereld en 

je voorbereiden op het latere werk binnen 

de ChristenUnie. Talent zien groeien, daar 

ben ik best trots op! 

ELINE VAN NIsTELROOIJ,   

voorzitter DWARS (GroenLinks), lid vanaf haar 16e

www.dwars.org

Politiek is waanzinnig belangrijk voor 

jongeren, en vaak veel belangrijker dan 

veel jongeren weten. Neem de klimaatpro-

blematiek: als daar nu geen daadkrachtige 

keuzes in gemaakt worden, zitten wij straks 

met schade die niet terug te draaien is. De 

jongerenpolitiek is niet alleen leerzaam en 

zinnig. Actief zijn binnen de jongerenpoli-

tiek is vooral ook erg gezellig en leuk!

Jong in de 
PoLiTiek
DE MEESTE POLITIEKE PARTIJEN IN DE TWEEDE KAMER HEBBEN OOK 
EEN JONGERENORGANISATIE (ALLEEN DE PVV NIET). WAAROM ZIJN DEZE 
JONGEREN AL ZO JONG ACTIEF IN DE POLITIEK? EN HEB JE WEL ECHT  IN-
VLOED ALS JONGERE? LEES HET OP DEZE PAGINA. 
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Dit is een gezamenlijk 

initiatief van de lan-

delijke politieke par-

tijen in Nederland. 

PROfIEL VAN dE POLITIEK

In de politieke arena komt u in contact met 

veel bevlogen mensen, die een verschil willen 

maken in de samenleving! Het is hard wer-

ken, maar u krijgt er een inspirerende werk-

omgeving voor terug. U heeft de belangrijke 

taak om het dagelijks bestuur kritisch te vol-

gen, maar u heeft ook de ruimte om met eigen 

beleidsvoorstellen te komen. Een uitdagende 

parttime-functie!  

fuNCTIEPROfIEL

U heeft nagedacht over uw ideale samenle-

ving en heeft daarom gekozen voor een be-

paalde politieke partij. U begrijpt dat u nooit 

helemaal uw zin kunt krijgen. U bent altijd 

bereid om in debat te gaan: u gaat een discus-

sie met het bestuur niet uit de weg. U beschikt 

over een goede mix van realiteitszin en ide-

alisme. U kunt uw mening helder en bondig 

formuleren, en u voelt aan op welk moment u 

deze mening kunt geven. U wilt immers niet 

het imago van de partij schaden: een eensge-

zind optreden van de fractie is (doorgaans) 

gewenst. U weet wat er speelt onder verschil-

lende lagen van de bevolking. U kunt een ei-

gen selectie maken uit de geluiden die u hoort 

en kunt deze geluiden omzetten in politieke 

eisen en wensen. U bent zich bewust van uw 

colofon samenstelling en tekst: Bas Banning, Ingrid Faas, Jan Dirk Gerritsen, Berdien Jager, Harm Ramkema, Pieter Sturm, Suzanne van de Ven beeld: cover, ProDemos vormgeving:  
Tot en met ontwerpen druk: Dijkman, Diemen ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H  2511 AA Den Haag T 070-3311777 E info@prodemos.nl I www.prodemos.nl

1  Politieke stijl die gericht is op het volk.  Zet zich af 

tegen de heersende klasse. 

2 De eerste politieke partij van Nederland.

3 De politieke jongerenorganisatie van Groenlinks.

4  Hoeveel politieke partijen bestaan er in de Verenig-

de Staten?

5 Wat is de voornaam van ‘Vadertje Drees’?

6  Hoe noemen we de partijen die samenwerken om zo 

een meerderheid te vormen in de Tweede Kamer?

7  Hoe noemen we iemand die een functie in de politiek 

heeft? 

8 De voorloper van de PvdA.

9  Politieke stroming waarbij vrijheid het belangrijk-

ste kenmerk is.

10  Persoon van een politieke partij die bovenaan de 

kieslijst staat.

11  De Nederlandse samenleving bestond in de twin-

tigste eeuw uit vier strikt gescheiden groepen: hoe 

noemen we deze opdeling in groepen?

12  Als een kiezer nog niet weet op welke partij hij gaat 

stemmen dan noemen we dat  een ……kiezer. 

Oplossing:

In een democratie is het belangrijk dat iedereen mee 

kan doen, we noemen dit …………………………….

PuZZeL

PoLiTieke ParTiJen Zoeken PoLiTici m/v

verantwoordelijkheid om het bestuur namens 

het volk te controleren.

PROfIEL KANdIdAAT

U heeft een groot hart voor de representa-

tieve democratie.

U bent een goede ‘waakhond’ mét humor.

U heeft voldoende tijd en u bent flexibel.

NB U heeft geen specifieke vooropleiding 

nodig om politicus te worden.

WAT BIEdEN WIJ u

Welke vergoeding u krijgt (het wordt geen sa-

laris genoemd!) is afhankelijk van het aantal 

burgers dat u vertegenwoordigt. 

Ter indicatie: een Kamerlid met een fulltime 

functie verdient ongeveer 90 duizend euro 

(bruto) op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief va-

kantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering. 

Een gemeenteraadslid (parttime) verdient 

in een zeer kleine gemeente ongeveer 3000 

euro per jaar en in een zeer grote gemeente 

30 duizend euro (bruto) op jaarbasis. U krijgt 

bovenop dit bedrag nog een vergoeding voor 

de gemaakte onkosten.

dIsCLAIMER

U begrijpt dat er een kans is dat u(w partij) de 
verkiezingen verliest en dat u niet in het vertegen-

woordigend orgaan van uw keuze komt. U koestert 
vervolgens geen wrok ten aanzien van onze selec-

tiecommissie. De burger heeft nu eenmaal in een 
democratie het laatste woord. 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1


