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Je bent jong en je wilt wat. 
temmen bijvoorbeeld! 

Volgens de wet heeft elke 
Nederlander van achttien 

jaar of ouder (enkele uitzon
deringen daargelaten) stem
recht. Die leeftijd is weliswaar 
arbitrair, maar uiteraard niet 
geheel willekeurig gekozen. 
Van iemand die de leeftijd van 
achttien jaar bereikt heeft, mag 
worden verwacht dat hij in staat 
is zich een mening te vormen 
over maatschappelijke onder
werpen, de consequenties van 
zijn daden in kan schatten en 
dus ook een weloverwogen 
keuze kan maken voor een 
politieke partij. Toch zijn er 
enkele argumenten te noemen 
om jongeren vanaf hun zestien
de jaar het recht te geven om 
een stem uit te brengen. 
De achttienjarige van nu is niet 
dezelfde als de achttienjarige 
van tien of twintig jaar geleden. 
Vooral via internet en onderwijs 
krijgen jongeren steeds meer 
informatie binnen hun bereik 
over de wereld om hen heen. 
Een ontwikkeling die jongeren 
in staat stelt zich op steeds 
jongere ieeftijd een mening te 
kunnen vormen over onderwer
pen waarop de politiek invloed 
heeft. Natuurlijk is niet gezegd 
dat ze dat allemaal ook doen, 
maar hetzelfde is van toepas
sing op iedereen van achttien 
jaar en ouder. Leeftijd zegt 
immers niet alles over kennis, 
interesse en betrokkenheid. 
Laatstgenoemde zaken kunnen 
en moeten mijns inziens echter 

wel vergroot worden door meer 
aandacht aan politiek en 
samenleving te besteden in het 
onderwijs. 
Een zwaarder wegend argu
ment om sternrecht vanaf zes
tien jaar in te voeren, is dat 
jongeren hun stem moeten 
kunnen laten horen in de poli
tiek. Vooral in het onderwijs 
worden jongeren steeds vroe
ger gedwongen om keuzes te 
maken die van grote invloed 
kunnen zijn op het verdere 
verloop van hun leven. Ik heb 
het dan over verplichte vak
kenpakketten en leertrajecten 
die voor een deel bepalen wel
ke positie iemand in de toe
komst in gaat nemen in de 
maatschappij. Daartegenover 
staat dat die jongeren zeer 
weinig mogelijkheden krijgen 
om hun stem te laten horen 
waar het de inrichting van die 
maatschappij betreft. De in
breng van jongeren moet 
gewaardeerd en gebruikt wor
den op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau, maar 
minstens even belangrijk is het 
direct betrekken van jongeren 
bij de invulling van beleid op 
scholen en in gemeenten. Dat 
kan door scholen en gemeenten 
te verplichten raden in te stel
len waarin jongeren actief zijn. 
Natuurlijk zou iemand op 
grond van het voorgaande 
kunnen beweren dat de stem
gerechtigde leeftijd nog veel 
verder ornlaag kan. En waar je 
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In het najaar buigt de hele 

partij zich over het verkie
zingsprogramma. De afdelin
gen beleggen vergaderingen 
over het concept en komen 

met wijzigingsvoorstellen. 
Het Partij formuleert dan een 
nieuwe versie waarna de 

afdelingen hun eventuele 

amendementen naar voren 
brengen en het congres op 
19 januari het laatste woord 

heeft. In het eerste concept, 
dat al besproken is in het 
Partijbestuur, zitten voorstel
len die de tongen ongetwij
feld losmaken op de afde
lingsvergaderingen. Bijvoor
beeld deze: de kiesgerechtig

de leeftijd moet verlaagd 
worden van 18 naar 16 jaar. 
Als opwarmer voor de discus
sie nu alvast de visie van 
Thomas van de Meer, actief 
in ROOD, die warm voorstan
der is. In de volgende Span· 
ning graag jouw bondige reac
tie op zijn opinie. 

de grens ook legt, het blijft een 
arbitraire grens. Toch lijkt het 
me niet nodig, om argumenten 
aan te gaan dragen die duide
lijk maken dat het pleiten voor 
sternrecht vanaf bijvoorbeeld 
acht jaar van weinig realiteits
zin getuigt. 
Als de SP met het voorstel zou 
komen om de stemgerechtigde 
leeftijd te verlagen van achttien 
naar zestien jaar, zou dat overi
gens ook niet meer dan logisch 
zijn. Immers, iedereen die de 
leeftijd van zestien jaar bereikt 
heeft, heeft de mogelijkheid lid 
te worden van de SP. Als partij 
geef je daarmee aan van 
mening te zijn dat zestienjari
gen in staat zijn die keuze 
zelfstandig te kunnen maken. 
Kortom, laten we in navolging 
van de verlaging van de stem
gerechtigde leeftijd van eenen
twintig naar achttien jaar nu de 
volgende stap voorstellen en 
iedereen vanaf zestien jaar de 
kans bieden zijn stem te laten 
gelden. 

Thomas van de Meer, 
Nijmegen 
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