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Politieke partijen zijn er in alle soorten en maten. 
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.

OOK JIJ 
KUNT EEN 
POLITIEKE 
PARTIJ 
OPRICHTEN!

 In 2010 werd de politieke jongerenpartij Lijst 17 op-
gericht in het BNN programma Lijst 0. De 21-jarige Lot 
Feijen werd lijsttrekker. Bij de verkiezingen van 2010 
behaalde Lijst 17 te weinig stemmen om in de Tweede 
Kamer te komen.
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POLITIEKE 
PARTIJEN 
IN DE 
TWEEDE 
KAMER

LINKS RECHTS

Op dit moment zitten er tien politieke 
partijen in de Tweede Kamer. Ze zijn niet 
allemaal even groot, want niet elke partij 
hee� evenveel stemmen gekregen bij de 
verkiezingen. In totaal zijn er 150 zetels in 
de Tweede Kamer. Een zetel is een ander 
woord voor stoel.

COALITIE 
EN  
OPPOSITIE
In de Tweede Kamer zitten coalitiepar-
tijen en oppositiepartijen. 

Coalitiepartijen zijn de partijen die met 
elkaar meer dan de hel� van alle zetels 
in de Tweede Kamer hebben (dus mini-
maal 76 zetels). Zij werken samen in de 
regering. De regering bedenkt de plan-
nen, en kan dus rekenen op de meerder-
heid in de Tweede Kamer om de plannen 
goed te keuren. 

De oppositiepartijen zijn alle partijen 
die niet in de regering zitten. Zij vormen 
samen de minderheid. Vaak zijn ze het 
niet eens met de plannen van de rege-
ring, maar alleen als ook een partij van 
de coalitie het ergens niet mee eens is, 
kunnen ze een plan tegenhouden door-
dat ze dan samen de meerderheid vor-
men .

Op dit moment hee� de regering geen 
meerderheid in de Tweede Kamer: het 
CDA en de VVD hebben samen maar 52 
zetels. Maar deze partijen hebben met 
de PVV afgesproken dat die toch veel 
plannen zal steunen; een ander woord 
voor steunen is gedogen. De PVV noe-
men we daarom een gedoogpartij. Als de 
PVV het niet eens is met een plan van de 
regering, dan moet de regering dus een 
oppositiepartij zoeken die het wél eens 
is met het plan.

PvdA (Partij van de Arbeid) 
fractievoorzitter: Job Cohen

De Partij van de Arbeid vindt dat de over-
heid ervoor moet zorgen dat iedereen in de 
samenleving een goed leven kan hebben. 
Rijke mensen moeten daarom meer belas-
ting betalen dan arme mensen. Ze vinden 
het belangrijk dat mensen elkaar helpen 
en met respect met elkaar omgaan.

Drie plannen van de PvdA:
•  De PvdA wil dat de overheid meer vrou-

wen op topposities benoemt.
•  De PvdA wil dat directeuren in de zorg, 

cultuur en het onderwijs minder  
salaris krijgen.

•  De PvdA wil de jeugdzorg verbeteren en 
vindt dat ouders daaraan niet hoeven 
mee te betalen.
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GroenLinks 
fractievoorzitter: Jolande Sap

GroenLinks wil dat we beter met het mi-
lieu omgaan, zodat de opwarming van de 
aarde wordt gestopt. Ook vinden ze het be-
langrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. 
Emancipatie van vrouwen en minderheids-
groepen krijgt daarom veel aandacht van 
GroenLinks.

Drie plannen van GroenLinks:
•  GroenLinks wil dat meer vrouwen een 

betaalde baan hebben.
•  GroenLinks wil dat er meer treinen en 

bussen gaan rijden.
•  GroenLinks wil geen kerncentrales meer 

in Nederland.
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SP (Socialistische Partij) 
fractievoorzitter: Emile Roemer

De Socialistische Partij vindt dat geld 
beter verdeeld moet worden. Ze vinden 
het niet eerlijk dat sommige mensen veel 
meer verdienen dan anderen. Tweede 
Kamerleden van de SP geven daarom een 
deel van hun loon aan de partij.

Drie plannen van de SP:
•  De SP wil dat overheidsbedrijven niet 

verkocht mogen worden.  
•  De SP wil dat iedereen op zijn 65e met 

pensioen kan.
•  De SP wil niet dat er bezuinigd wordt op 

speciaal onderwijs (dat is onderwijs aan 
kinderen met problemen).

D66 (Democraten ’66) 
fractievoorzitter: Alexander Pechtold

D66 wil dat burgers vaker rechtstreeks 
betrokken worden bij beslissingen van de 
overheid, bijvoorbeeld door een referen-
dum. Ook wil D66 dat mensen meer te 
zeggen hebben over hun eigen leven (zelf-
beschikking noemen we dat).

Drie plannen van D66:
•  D66 wil dat het Europees Parlement meer 

gaat beslissen voor alle landen in de EU.
•  D66 wil dat de minister-president recht-

streeks door de bevolking gekozen wordt.
•  D66 wil dat scholen kinderen niet 

mogen weigeren vanwege hun geloof of 
achtergrond.
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Partij voor de Dieren 
fractievoorzitter: Marianne Thieme

De Partij voor de Dieren wil een eind ma-
ken aan dierenleed. Ze willen veel nieuwe 
regels waardoor dieren een beter leven 
krijgen. Ook vinden ze een goede zorg voor 
natuur en milieu belangrijk. Ze willen de 
opwarming van de aarde voorkomen.

Drie plannen van de Partij voor de Dieren:
•  De Partij voor de Dieren wil megastallen 

verbieden.
•  De Partij voor de Dieren wil de jacht 

verbieden.
•  De Partij voor de Dieren wil zwaardere 

stra�en voor mensen die dieren mishan-
delen.

LINKS OF 
RECHTS 
Vaak worden politieke partijen 
ingedeeld in links, rechts of 
midden. Het is best moeilijk om 
deze indeling te maken, want 
sommige partijen hebben linkse 
én rechtse ideeën. Linkse partijen 
vinden vaak dat mensen die veel 
geld verdienen, meer belasting 
moeten betalen. Met die belasting 
kunnen arme mensen geholpen 
worden. Rechtse partijen vinden 
het vaak niet eerlijk dat mensen 
die veel verdienen meer moeten 
betalen.  Deze mensen hebben er 
namelijk hard voor gewerkt. 
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CDA (Christen-Democratisch Appèl) 
fractievoorzitter: Vacature/ Haersma Buma

Het CDA is een christelijke partij. Ze zien 
het gezin als basis van de samenleving 
en vinden het belangrijk dat de overheid 
mensen aanmoedigt om betrokken bij 
elkaar te zijn.  Mensen en organisaties 
moeten zelf verantwoordelijkheid nemen 
voor een goede samenleving.

Drie plannen van het CDA:
•  Het CDA wil dat coffeeshops worden 

verboden.
•  Het CDA wil dat ouders langer vrij  

krijgen na de geboorte van hun kind.
•  Het CDA wil het aantrekkelijker maken 

om door te werken na je 65e.
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ChristenUnie 
fractievoorzitter: Arie Slob

De ChristenUnie wil christelijke waarden 
vertalen naar regels voor ons land. Ze 
willen opkomen voor kwetsbare mensen 
in de samenleving en vinden het belang-
rijk dat mensen elkaar helpen. Ook zijn 
ze voor bescherming van het leven en dus 
tegen abortus en euthanasie. 

Drie plannen van de ChristenUnie:
•  De ChristenUnie wil dat alle leerlingen 

een maatschappelijke stage lopen.
•  De ChristenUnie wil dat er christelijke 

en islamitische scholen blijven bestaan.
•  De ChristenUnie wil dat de overheid vrij-

willigerswerk aanmoedigt en waardeert.
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SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 
fractievoorzitter: Kees van der Staaij

De SGP is al in 1918 opgericht en daarmee 
de oudste politieke partij van ons land. 
De ideeën van deze partij zijn gebaseerd 
op de Bijbel. Ze komen op voor de christe-
lijke cultuur en traditie in Nederland. Ze 
willen dat zondag een rustdag is en dat 
mensen zich veilig voelen.

Drie plannen van de SGP:
•  De SGP wil dat reclames met vrouwen  

in lingerie verboden worden.
•  De SGP wil dat alle winkels op zondag 

dicht zijn.
•  De SGP wil het homohuwelijk  

afscha�en.

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en  
Democratie) 
fractievoorzitter: Stef Blok

De VVD vindt dat de overheid zich niet 
teveel moet bemoeien met de economie 
en met het privéleven van de burgers. De 
overheid moet wel zorgen voor veiligheid. 
Overlast, criminaliteit en vandalisme 
moeten aangepakt worden. Bijvoorbeeld 
door zwaardere stra�en.

Drie plannen van de VVD:
•  De VVD wil dat de belastingen  

omlaag gaan.
•  De VVD wil dat snelwegen breder  

worden, zodat er minder ¥les zijn.
•  De VVD wil dat er meer politieagenten 

op straat lopen.
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PVV (Partij voor de Vrijheid) 
fractievoorzitter: Geert Wilders

De Partij voor de Vrijheid vindt het aantal 
buitenlanders dat in Nederland woont 
te groot en wil niet dat er nog meer bij 
komen. De PVV is tegen de ideeën van de 
islam. Ook moet Nederland veel minder 
geld uitgeven aan ontwikkelingshulp, Eu-
ropese samenwerking en subsidies, zodat 
de economie sterker wordt.

Drie plannen van de PVV:
•  De PVV wil een volledige immigra-

tiestop voor mensen uit islamitische 
landen.

•  De PVV wil veel hogere straffen voor 
mensen die de wet overtreden.

•  De PVV wil geen geld geven voor ont-
wikkelingshulp in derdewereldlanden.
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LIJSTTREKKER
De lijsttrekker is de bekendste persoon van 
een partij. Tijdens verkiezingen staat hij 
bovenaan de kandidatenlijst. Ook staat hij 
op de verkiezingsposters. Hij is letterlijk 
het gezicht van de partij. Na de verkiezin-
gen noemen we de lijsttrekker de politiek 
leider van de partij.

FRACTIEVOORZITTER
Fractie betekent ‘deeltje’. Een fractie van 
een partij is het deel van de partij dat 
bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zit. De 
fractievoorzitter is de belangrijkste woord-

voerder. Vaak wordt de lijsttrekker na de 
verkiezingen fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, behalve als hij een plaats krijgt in 
het kabinet.

PARTIJVOORZITTER
De partijvoorzitter is de voorzitter van het 
bestuur van een politieke partij. Hij/zij 
neemt samen met de rest van het bestuur 
de organisatie van de partij op zich. Bij-
voorbeeld het organiseren van congressen, 
het regelen van werkzaamheden rond de 
verkiezingen en  het bijhouden van de fi-
nanciën.

WELKE FUNCTIES ZIJN ER NOG MEER?
Politieke partijen zitten niet alleen in de 
Tweede Kamer. Ze zijn door het hele land 
actief, ook bijvoorbeeld in de gemeente en 
in de provincie. Ook heeft bijna iedere par-
tij een jongerenafdeling. Er zijn dus een 
heleboel functies die je in een partij kunt 
vervullen. Een paar voorbeelden: 

Beleidsmedewerker, publieksvoorlichter, 
gemeenteraadslid, Kamerlid, Statenlid, 
communicatiemedewerker. 

WIE IS WIE IN EEN POLITIEKE PARTIJ? 

René van der Weide (24) 
zit sinds de verkiezingen 
van 2010 met vier ande-
ren voor de partij Wakker 
Emmen in de gemeente-
raad 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 
hee� . Dat was even doorwerken, een 
partij hee�  een bestuur nodig, verkie-
zingsprogramma, kandidatenlijst, en er 
moet campagne gevoerd worden.

Wat willen de raadsleden van Wakker 
Emmen eigenlijk?
René: ‘Emmen is een heel grote gemeen-
te, met veel dorpen. Dat betekent voor de 
gemeente 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 
gemeente. 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 van-
uit het centrum en dat gaat de gemeente 
veel geld kosten. Maar we willen dat 
daar nog geen besluit over genomen 
wordt. Volgens ons kloppen de ¥ nan-
ciële plannen niet. We hebben al 1100 
handtekeningen.”

INTERVIEW MET DE 
OPRICHTER VAN DE 
PARTIJ ‘WAKKER 
EMMEN’

7  Elke schooldag moet beginnen met het 
Wilhelmus en het hijsen van de vlag

a.  Een prima idee, dat moeten we snel invoe-
ren (10)

b. Dat moeten scholen zelf beslissen (5)
c. Dan ben ik weg! (0)

8  Er zijn ongeveer 40.000 Poolse bouwvak-
kers 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 Neder-
landers 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 ¥ les 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 ophe� en, twee 

zenders is genoeg  (5)
c.  Mogen ze van mij ophe� en, geen belas-

tinggeld 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 gestra�  (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 ophe� en dat ver-

bod  (10)
b.  Kleine cafés moeten daar zelf over kun-

nen 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 
hee� , 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!

BEN JE EEN LINKSE OF EEN 
RECHTSE RAKKER? OF HET 
VEILIGE MIDDEN? DOE DE 
TEST EN JE WEET HET.

ALS JE PARTIJ HELEMAAL IS OPGERICHT GA JE CAMPAGNE VOEREN ZODAT VEEL 
MENSEN OP JOUW PARTIJ GAAN STEMMEN MET DE VERKIEZINGEN. ALS JE EEN ZETEL 
IN DE TWEEDE OF EERSTE KAMER BEHAALT HEB JE RECHT OP SUBSIDIE VAN DE 
OVERHEID. 

DE TEGENPARTIJ 5

JE GAAT DE PARTIJ 
OFFICIEEL OPRICHTEN. 

- BIJ DE NOTARIS: de naam, plaats, het 
doel en de regels van de partij worden 
opgeschreven. Dit kost een paar 
honderd euro.

- BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL: alle 
bedrijven en partijen van Nederland 
staan hier ingeschreven. Dit kost 
ongeveer 40 euro per jaar.

- BIJ DE KIESRAAD: als je mee wilt doen 
aan de verkiezingen moet je je hier 
inschrijven. Hiervoor betaal je 450 
euro. Als jouw partij in de Tweede 
Kamer komt krijg je dit geld terug.

- BIJ DE GEMEENTE: als je een lokale 
partij bent moet je je inschrijven bij de 
gemeente. 
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JE GAAT OP ZOEK NAAR MENSEN DIE 
LID WILLEN WORDEN VAN JOUW 
PARTIJ. ZIJ MOETEN GELD BETALEN 
OM LID TE WORDEN. 

PVDE

D67

VVE
DVV

CDE

2
JE BEDENKT EEN PAKKENDE NAAM, 
DIE GOED TE ONTHOUDEN IS. 
Let op:
- De naam mag niet discriminerend of kwetsend zijn. 
- De naam mag niet teveel lijken op de naam van een          
andere partij. 

JE BEDENKT EEN PROGRAMMA WAARIN JE 
OPSCHRIJFT WELKE IDEEËN JOUW 

PARTIJ HEEFT.

1

HOE RICHT JE EEN PARTIJ OP?

Er zitten in Nederland tien verschillende par-
tijen in de Tweede Kamer. Er zijn ook landen waar 
maar twee partijen zijn toegestaan. En er be-
staan zelfs landen met maar één politieke partij. 
We noemen deze systemen: meerpartijenstelsel, 
tweepartijenstelsel of eenpartijstelsel. Wat is 
het verschil tussen deze stelsels? 

Meerpartijenstelsels
In meerpartijenstelsels doen minstens drie partijen mee aan verkie-
zingen. Landen als België, Duitsland, Denemarken  en Tsjechië ken-
nen meerpartijenstelsels. Hoe meer stemmen een partij krijgt, des te 
meer zetels die partij wint in het parlement. Alle partijen maken dus 
evenveel kans. Er is nooit een partij die in zijn eentje meer dan de hel�  
van de stemmen krijgt. Daarom moeten partijen altijd samenwerken 
om het land te kunnen besturen. We noemen deze samenwerking een 
coalitie.

Tweepartijenstelsels
Bij een tweepartijenstelsel zijn er in een land maar twee partijen: 
een regeringspartij en een oppositiepartij. De regeringspartij mag het 
land besturen. In de  Verenigde Staten en in Engeland werken ze met 
zo’n tweepartijenstelsel. De verkiezingen gaan in deze landen anders 
dan bij ons. Het land wordt ingedeeld in verschillende gebieden. Zo’n 
gebied heet een kiesdistrict. In elk kiesdistrict gaat de partij met de 
meeste stemmen regeren. 

Eenpartijstelsels
In een eenpartijstelsel is maar één politieke partij toegestaan. We heb-
ben het dan natuurlijk niet over een democratie, maar over een dicta-
tuur. Een land met een eenpartijstelsel is Cuba. Er zijn ook veel landen 
waar één partij het voor het zeggen hee� , terwijl er toch andere par-
tijen in het parlement zitten. Maar naar die andere partijen wordt niet 
geluisterd. Dit is bijvoorbeeld zo in Noord-Korea, China en Vietnam. 

PARTIJSTELSELS

NEDERLAND

BELGIË DUITSLAND DENEMARKEN TJECHIË

CHINA

NOORD KOREA

VERENIGD
KONINKRIJK

VERENIGDE
STATEN

CUBA

VIETNAM

MEER PARTIJEN TWEE PARTIJEN EEN PARTIJ
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POLITIEKE STAMBOOM
POLITIEKE PARTIJEN
Dit schema gee�  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 vij� ig 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, tijdschri� en, 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

HET ORAKEL   
Hans Wiegel was in de jaren zeventig 
lijsttrekker van de VVD. Hij werd in 
die jaren bekend vanwege zijn felle 
redevoeringen 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 Ljou-
wert (Leeuwarden). 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 hee�  
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 hee�  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.
Vadertje Dre

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 hee�  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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1  Hoe noem je iemand die in de politiek werkt?

2  De VVD staat voor: Volkspartij voor …… en 

Democratie.

3   Vanaf je achttiende mag je ………….. op een 

politieke partij.

4  De politieke partijen die niet in het kabinet zitten 

vormen samen de ……. 

5  Hoeveel politieke partijen zitten er nu in de 

Tweede Kamer?

6  Wat is de achternaam van de minister-president?

 7  Wat was de voornaam van ‘Vadertje Drees’?

 8  Nederland was verdeeld in vier groepen: 

socialisten, neutralen, protestanten en …….

9  Deze man richtte de eerste politieke partij, een 

krant en een universiteit op.

10  Iemand die nog niet weet op welke partij hij gaat 

stemmen noemen we een ……. kiezer 

11  Hoe heet de politieke jongerenorganisatie 

van de SP? 

Oplossing:

Hoe noemen we de persoon die bovenaan de kieslijst 

van een politieke partij staat? …….

PARTIJ ZETELS

VVD 31

PvdA 30

PVV 24

CDA 21

SP 15

D66 10

GroenLinks 10

ChristenUnie 5

SGP 2

Partij voor de Dieren 2

Totaal 150

1.  Welke partijen kunnen samen een coalitie vor-
men? Je mag meerdere voorbeelden geven.

2.  Hoeveel zetels hee�  de regering die we nu heb-
ben, samen met de PVV?

3.  Hoeveel partijen kunnen samenwerken in een 
coalitie?

4.  Welk politieke stelsel hebben de volgende lan-
den? (meerpartijenstelsel, tweepartijenstelsel, 
eenpartijstelsel)

 • China • Cuba
 • Nederland • Verenigde Staten
 • België

5. Welke van deze landen zijn geen democratie?

6.  Noem twee politieke partijen die vanaf 2000 zijn 
opgericht.

7.  Richt zelf een politieke partij op. Vorm met een 
groepje een politieke partij. Verzin hiervoor:

 • Een pakkende naam
 • Drie plannen
 •  Met welke politieke partij zou je het beste 

samen kunnen werken? Leg uit.

PUZZEL

LEESVRAGEN
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