
 

Democratie 
Wie is de baas? 
 

Nederland is een democratie. Maar hoe zit een democratie in elkaar? En wat voor invloed 
heb jij zelf op de samenstelling van regering en parlement? Je ziet het in deze clip. 
 
Nederland is een democratie, dat betekent letterlijk 'het volk regeert'. Maar het is 
natuurlijk niet mogelijk om de mening van al die 16 miljoen Nederlanders te vragen voordat 
er een regel of een wet wordt opgesteld. Daarom gaan elke 4 jaar de Nederlanders die 
ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die 
verkiezingen zijn gebaseerd op het principe van 'de meeste stemmen gelden'. 

Omdat het in Nederland nooit voorkomt dat één partij de absolute meerderheid krijgt, moet 
de grootste partij op zoek naar andere partijen die willen meedoen in de regering. En als die 
regering er eenmaal is, gaat ze wetten en regels opstellen. En daarbij wordt ze weer 
gecontroleerd door de Tweede Kamer. Door de manier waarop in Nederland de Tweede 
Kamer en dus ook de regering wordt gekozen, is de politiek een afspiegeling van wat voor 
meningen er in Nederland allemaal zijn. De 150 leden van de Tweede Kamer vormen samen 
dus eigenlijk een soort Nederland in het klein. Dat systeem heet evenredige 
vertegenwoordiging. 

Als je nog geen 18 bent, staat de politiek natuurlijk nog ver van je af. Maar dat wil niet 
zeggen dat jij zelf geen invloed kunt uitoefenen op hoe dingen geregeld zijn. Zo kun je op 
school lid worden van de leerlingenraad. Of je kunt je aansluiten bij een actiegroep of bij de 
jongerenafdeling van een politieke partij. 

"Rood is de jongerentak van de SP. De SP staat voor 3 dingen: solidariteit, gelijkwaardigheid 
en menselijke waardigheid, dat zijn zeg maar de 3 kernpunten. Waar je bijvoorbeeld actie 
tegen voert is dierproeven, maar ook tegen woningnood en tegelijkertijd staan ik weet niet 
hoeveel kantoren leeg. Nou ja, daar hebben we hier in Haarlem wat acties voor gevoerd en 
in zeg maar in een 1-2-tje met de Haarlemse Gemeentefractie van de SP heeft dat toen een 
motie opgeleverd, die is aangenomen, dat wanneer kantoorpanden in Haarlem langer dan 2 
jaar leegstaan, ze mogen worden omgebouwd voor woningen. Je standpunt wordt echt 
bepaald door de mensen die leven in je stad. Anders ben je ook geen goede politicus, want 
je vertegenwoordigt immers je mensen in je stad." 


