De Geschiedenis van het kiesrecht ronde
(meerkeuze)
Vraag 1 :
In 1917 kregen mannen actief kiesrecht, vrouwen kregen echter alleen passief kiesrecht.
Wat is het verschil tussen actief en passief kiesrecht?
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Met actief kiesrecht mag je stemmen en je verkiesbaar stellen, met passief
kiesrecht mag je je alleen verkiesbaar stellen.
Vraag 2 :
Wanneer kregen ook vrouwen actief kiesrecht?
1919
Vraag 3 :
Met de grondwetsherziening van 1917 werd er ook een opkomstplicht ingesteld. In 1970 werd die weer afgeschaft.
Wat wordt er bedoeld met een opkomstplicht?
Een wettelijke verplichting om naar het stembureau te komen.
Vraag 4 :
De minimale leeftijd om te kunnen stemmen is 18 jaar. Er is een hele weg afgelegd voordat de kiesgerechtigde
leeftijd 18 jaar werd. Hoe is die weg gegaan?
1848: 23 jaar, 1896: 25 jaar, 1946: 23 jaar, 1972: 18 jaar.

Vraag 5 :
In 1848 werd de basis gelegd voor de democratie zoals we die nu kennen door een
grondwetsherziening. Wie was daar de architect van?
Johan Rudolph Thorbecke
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Vraag 6 :
Deze grondwetsherziening in 1848 gaf kiesrecht aan een bepaald deel van de bevolking.
Welke twee eisen moest je aan voldoen om te mogen stemmen?
Je was man en je betaalde een bepaald bedrag aan belasting
Bonus :
Hoe noem je deze vorm van kiesrecht?
Censuskiesrecht
Vraag 7 :
In 1918 werd er voor het eerst een vrouw gekozen in de Tweede Kamer. Wat was haar naam?
Suze Groeneweg
Vraag 8 :
In 1894 poogde de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken om meer mannen kiesrecht te geven. Hij stelde voor
dat kiesrecht iedere toekwam die kon lezen en schrijven, dat noemde ze ‘geschiktheid’. Wie was deze minister?
Tak van Poortvliet

Vraag 9 :
In 1956 wordt Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister van Nederland.
Ze wordt minister van Maatschappelijk Werk in het kabinet Willem Drees III (3).
Voor welke politieke partij was Marga Klompé actief?
De Katholieke Volkspartij (KVP)
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Bonus :
Pieter Cort van der Linde, die in 1917 tekende voor het algemeen kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht
voor vrouwen, heeft nooit in de Tweede Kamer gezeten. Toch was hij destijds voorzitter van de ministerraad, dat
kon omdat er in 1913 een extraparlementair kabinet van liberalen en partijlozen werd gevormd, die geen binding had
met de politieke fracties in de Tweede Kamer. Waar was Pieter Cort van de Linde wel lid van?
De Raad van State

De Fotoronde
met politici uit het verleden
Foto 1 : Cort van der Linden
Foto 2 : Suze Groeneweg
Foto 3 : Aletta Jacobs
Foto 4 : Marga Klompe
Foto 5 : Dries van Agt
Foto 6 : Hans van Mierlo
Foto 7 : Maria van der Hoeven
Foto 8 : Jan-Peter Balkenende
Foto 9 : Neelie Kroes
Foto 10 : Els Borst
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De Schat het getal ronde
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Vraag 1 :
De huidige Tweede Kamer werd gekozen op 15 maart 2017. Hoeveel procent van de mensen
(stemgerechtigden) ging in 2017 stemmen?
81,9%
Vraag 2 :
Hoeveel stemmen zijn dit totaal denk je??
10.563.456
Vraag 3 :
Hoeveel stempotloden werden er voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 ongeveer gebruikt?
45.000
Vraag 4 :
Hoeveel stemhokjes werden er voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 ongeveer gebruikt?
27.000

Vraag 5 :
Sinds 1917 wordt Nederland bij verkiezingen opgedeeld in 20 kieskringen. Iedere kieskring
bestaat uit stemdistricten, en per stemdistrict moet er één stembureau staan. Uit hoeveel
inwoners bestaat een stemdistrict ongeveer?
1000
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Vraag 6 :
Bij verkiezingen staat de Kiesdeler bekend als het aantal benodigde stemmen voor een zetel.
Hoeveel stemmen bedroeg de kiesdeler bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017?
70.106
Vraag 7 :
Een kandidaat kan ook gekozen worden door middel van voorkeursstemmen. Voorkeurstemmen zijn stemmen die
niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat lager
op de lijst. Hoeveel stemmen waren er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 nodig om met voorkeursstemmen
een zetel te bemachtigen?
17.527
Vraag 8 :
Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer?
75

Vraag 9 :
Hoeveel procent van de mensen (stemgerechtigden) ging in 2015 stemmen voor
de provincie?
57,7%
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Vraag 10 :
Van alle Europese Unie-landen gingen er in 2014 in België de meeste mensen stemmen voor
de Europese verkiezingen. Hoeveel procent van de mensen ging er in België in 2014 stemmen?
89.61%
Bonus :
Van alle Europese Unie-landen gingen er in 2014 in België de meeste mensen stemmen voor de Europese verkiezingen. Hoeveel procent van de mensen ging er in België in 2014 stemmen?
13.1%

De Weetjes over stemmen ronde
Vraag 1 :
In welk jaar zijn we in een stemlokaal gaan stemmen?
1896
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Vraag 2 :
Door iemand te machtigen kan iemand anders voor jou gaan stemmen. Als gemachtigde moet je zelf ook wel
kiesgerechtigd zijn. Voor hoeveel personen kan je maximaal per stemming als gemachtigde optreden?
2 personen.
Vraag 3 :
Voordat we met een rood potlood stemde, stemde we met een zwart potlood.
In welk jaar werd dit een rood potlood?
1922
Vraag 4 :
Waarom werd het een rood potlood?
De kleur rood is moeilijk uitwisbaar en goed te zien.
Vraag 5 :
Wat moet je meenemen om te mogen stemmen?
Je stempas en een identiteitsbewijs.

Vraag 6 :
Er zijn meerdere redenen waarom we altijd op woensdag stemmen. Onder andere omdat
vaak vrijdag, zaterdag en zondag religieuze (feest)dagen zijn. Wat is een andere reden
dat we meestal op een woensdag stemmen?
Stemlokalen zijn vaak op basisscholen, en die zijn vaak woensdagmiddag
gesloten.
Vraag 7 :
Mag je met je eigen pen/potlood stemmen?
Ja, dat mag zolang het maar rood is.
Vraag 8 :
Mag je een stemfie/vlog maken tijdens het stemmen?
Ja, dat mag. Zolang je het stemgeheim van iemand anders maar niet schaadt.
Vraag 9 :
Op het stembiljet telt je stem alleen als je het bolletje helemaal inkleurt.
Nee, dat klopt niet. Vinkjes en kruisjes zijn ook toegestaan.
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De Provinciale Staten Ronde
Vraag 1 :
Hoeveel Provinciale Staten zijn er in totaal?
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12
Vraag 2 :
De Provincie is verantwoordelijk voor de Ruimtelijke ordening, oftewel de aanleg van wegen, vaarwegen en
natuurbehoud, in de provincie.
Waar
Vraag 3 :
De Provincie is verantwoordelijk voor de verdeling van het zorgbudget vanuit de Rijksoverheid.
Niet waar (dit doet de gemeente).
Vraag 4 :
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten.
Waar
De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten.
De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van
Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Vraag 5 :
Deze persoon adviseert de regering namens de Provincie:
De Commissaris van de Koning
Vraag 6 :
De Provincie is verantwoordelijk voor al het openbaar vervoer in de regio.

RON

DE 5

Waar
Vraag 7 :
Het aantal Statenleden in een provincie wordt bepaald door het aantal inwoners van die provincie. Welke drie provincies hebben de meeste Statenleden?
Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant
Vraag 8 :
De Provincie controleert de gemeenten en de Waterschappen of ze hun werk goed doen.
Waar
Vraag 9 :
De Provincie controleert de woningbouw in de regio.
Niet waar (dit doet de gemeente)

Vraag 10 :
De Provincie keurt de begroting van de gemeente goed
Waar
Vraag 11 :
De Commissaris van de Koning is de baas van de Provincie.
Niet waar (dat zijn de Provinciale Staten)
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De Waterschappen ronde
Vraag 1 :
De voorzitter van het Waterschap noemen ze?
Dijkgraaf
Vraag 2 :
In welk jaar werd het eerste waterschap opgericht?
1255
Vraag 3 :
Hoe heette het eerste waterschap?
Rijnland
Vraag 4 :
Hoeveel waterschappen zijn er in 2018 in Nederland?
21
Vraag 5 :
In 1950 waren er nog veel meer waterschappen dan nu. Hoeveel waren dat er toen?
2600
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Vraag 6 :
Het waterschap is verantwoordelijk voor de ophoging van de dijken
Waar
Vraag 7 :
Het vangen van muskusratten is ook een taak van de Waterschappen.
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Waar (muskusratten veroorzaken schade aan de dijken, dus is het een taak
van de waterschappen)
Vraag 8 :
De waterschappen worden gezien als een functionele democratie. Wat betekent dit?
Dat de waterschappen één specifieke taak hebben, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld gemeenten.
Vraag 9 :
Het NAP staat voor het Normaal Amsterdams Peil en is de standaard voor om te meten hoe hoog het water staat.
Waar ligt het hoogste punt van Nederland boven NAP?
Vaalserberg in Limburg (322,4 boven NAP)
Vraag 10 :
En waar ligt het laagste punt?
Nieuwerkerk aan de Ijssel (6,76 meter onder NAP)

Het Europees Parlement
Vraag 1 :
De Euro is de gemeenschappelijke munt van de Europese Unie. Maar je kunt niet in alle
landen van de Europese Unie betalen met de Euro. In welk landen kun je niet betalen met de
Euro? (1 punt per goed antwoord)
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Het Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Zweden
Hongarije
Polen
Tsjechië
Bulgarije
Roemenië
Kroatië
Vraag 2 :
De Euro is de gemeenschappelijke munt van de Europese Unie. Maar je kunt niet in alle
landen van de Europese Unie betalen met de Euro. In welk landen kun je niet betalen met de
Euro? (1 punt per goed antwoord)
Noorwegen
Op dit ogenblik zijn er zowel voor- als tegenstanders van toetreding tot de EU te vinden bij zowel
linkse als rechtse Noorse politieke partijen. Sommigen partijen zijn voor omdat ze meer willen
samenwerken met Europese landen om de vrede te bewaren, andere partijen zijn tegen omdat ze de
EU bijvoorbeeld niet democratisch vinden. Daardoor bevatten de meeste regeringen zowel voorals tegenstanders.

Vraag 3 :
Er was voor de Brexit al een gebied dat de Europese Unie verlaten heeft
via een referendum. Welk gebied was dat?
Groenland
In 1982 hadden de inwoners van Groenland in een referendum aangegeven
dat ze niet langer lid wilden zijn van de Europese Gemeenschappen.
Groenland trok zich uiteindelijk op 1 februari 1985 terug uit alle instellingen
van de EG. Het besluit van Groenland om zich terug te trekken had te maken
met het verworven zelfbestuur in 1979 van Denemarken. Groenland wilde
beperkte externe invloed en wilde bescherming van haar visrijke wateren.
Vraag 4 :
Dit land heeft de meeste zetels in het huidige Europees Parlement:Welk gebied was dat?
Duitsland (namelijk 96)
Vraag 5 :
En dit land de minste zetels:
Alle antwoorden zijn goed: allemaal hebben ze 6 zetels
Vraag 6 :
Hoeveel zetels heeft Nederland in het Europees parlement?
26
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Vraag 7 :
Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland, en
mogen dus stemmen voor de Europese Verkiezingen. Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten mogen alleen stemmen als...
Zij tenminste 10 jaar in Nederland hebben gewoond
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Vraag 8 :
Wie is de voorzitter van het Europees Parlement?
Antonio Tajani
Vraag 9 :
Hoeveel mensen mogen er totaal ongeveer stemmen voor de Europese Verkiezingen?
375 miljoen
Vraag 10 :
Welk land dat niet in Europa ligt, was ooit lid van de voorganger van de Europese Unie, de Europese Economische
Gemeenschap?
Algerije
Bonus :
Welke Nederlandse Europarlementariër heeft een echte denksport-naam? (Open vraag).
Marietje Schaake

