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Oefening 4 Thema 6  

 

 

Amina, afkomstig uit India, praat in een café met Jonathan over zijn werk als 

politicoloog. 

 

 

[A]: Jonathan, ik begreep dat jij je veel met politiek bezighoudt in je werk? 

 

[J]: Ja, dat klopt. In het dagelijks leven ben ik politicoloog. Daarnaast geef ik les aan 

de Universiteit van Amsterdam. Ik heb dus eigenlijk een dubbele baan, die 

overigens heel erg interessant is. Aan de ene kant kan ik alles wat ik tijdens mijn 

studie politicologie geleerd heb in de praktijk toepassen en aan de andere kant 

kan ik mijn ervaringen delen met mijn studenten. [1] 

 

[A]: Welke betekenis heeft het woord politiek eigenlijk? 

 

[J]: Nou, het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse woord politeia, dat 

meerdere betekenissen had: burgerlijke samenleving, staat, staatsvorm of 

stadsbestuur. Het belangrijkste deel van het woord is polis, dat in het Grieks stad 

betekende. Zoals het woord politeia dus zegt, heeft politiek alles te maken met 

wat er in steden en de staat gebeurt. [2] 

 

[A]: Aha. Je hebt het nu dus over het bestuur van steden en van de staat, maar wie 

spelen eigenlijk nog meer een rol in de politiek? 

 

[J]: Eigenlijk kan iedereen wel een rol in de politiek spelen. Stel dat jij bijvoorbeeld 

geïnteresseerd zou zijn in politiek, dan zou je je bijvoorbeeld in je eigen 

woonplaats kunnen aansluiten bij een partij die op lokaal niveau met politiek bezig 

is. Als je het wat algemener wil stellen, dan zijn het vooral groeperingen die een 

belangrijke rol spelen in de politiek. Dat zijn niet alleen de overheden en de 

regering. Ook journalisten, religieuze groepen en economische systemen spelen 

ook een rol. [3] 

 

[A]: Oh ja, hoe moet ik me dat dan precies voorstellen? 

 

[J]: Nou ja, als journalisten in de media veel aandacht gaan besteden aan een 

onderwerp dat ze heel belangrijk vinden, dan zal de individuele burger daar ook 

veel mee geconfronteerd worden en daar een mening over gaan vormen. Als de 

burger dan b.v. een politicus op televisie ziet die diezelfde mening heeft, dan is de 

kans groter dat hij op die politicus gaat stemme. stemmen. Iets dergelijks geldt 

ook voor religieuze stromingen. De aanhangers van een bepaalde religie zullen bij 

verkiezingen sneller op een partij stemmen die rekening houdt met hun religieuze 

ideeën bij het bestuur van het land. [4]. 

 

[A]: Dat klinkt wel logisch, ja. Jonathan, zoals je misschien weet, kom ik uit India en 

daar is het politieke systeem totaal anders. Hier in Nederland hebben jullie heel 

veel politieke partijen. Kun je daar iets over vertellen? 

 

[J]: Nou, Amina. Ik kan je er heel veel over vertellen, maar dat zou te lang duren. Ik 

zal het kort houden. In de geschiedenis van de Nederlandse politiek zijn veel 

politieke partijen actief geweest, zowel binnen gemeentes, de lokale politiek, als 

voor heel Nederland. De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste 

en Tweede Kamer, maken deel uit van de regering of van  de oppositie. Sommige 

partijen bestaan al heel lang, maar andere zijn relatief gezien jong. Partijen die al 

heel lang meegaan zijn bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, ook wel PvdA 

genoemd, het Christen Democratisch Appèl ofwel  CDA, de Socialistische Partij 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

ofwel  SP, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ofwel VVD, en de 

democraten ’66, ofwel D’66. [5]. 

 

[A]:  Oh ja, een paar van die namen heb ik eerder gehoord. Onlangs heb ik nog een 

flyer in de brievenbus gekregen van een van die partijen. Maar genoeg gepraat 

over de politiek, ik ga nog een drankje halen. Kan ik voor jou ook nog wat 

meenemen?  

 

[J]: Ja, lekker. Doe maar een glaasje rode wijn. 

 

[A]: Is prima. Ik haal het even bij de bar…  

 


