
 
WERKBLAD DE GRONDWET 

 
There are 30 phrases on this sheet.  Everyone phrase could be a rule in the Constitution . Such a rule is called 
an article. which 10 rules should be in your opinion in the Constitution? Talk to other groupmembers and 
choose jointly 10 rules. Put a cross (X) in front of every rule of your preference.  
 

 
____________ 1. The King should abide by the law.  

 De koning moet zich houden aan de wet. 

____________ 2. A man’s vote at elections should count more than a woman’s vote. 
Bij verkiezingen telt de stem van een man zwaarder dan die van een 
vrouw. 

____________ 3. Those born in the Netherlands should be offered a job first. 
Mensen die in Nederland geboren zijn, kunnen eerder een baan krijgen. 

____________ 4. Man and woman are equal. 
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. 

____________ 5. If you offend the King or his family you should be jailed for 1 year.  

Als je de koning of zijn familie beledigt, moet je 1 jaar de cel in. 

____________ 6. If you offend God, you should get the deathpenalty.  

Als je God beledigt, krijg je de doodstraf. 

____________ 7. You are allowed to say whatever you please.  

Je mag zeggen wat je vindt. 

____________ 8. Only the state is allowed to use violence 

Alleen de staat mag geweld gebruiken. 

____________ 9. Everyone hast the right to bear arms. 

Iedereen heeft het recht om een wapen te dragen. 

____________ 10. All males are obliged to go into military service at the age of 18.  

Alle mannen moeten op hun 18e in militaire dienst. 

____________ 11. Only one political party is allowed 

Er is maar één politieke partij toegestaan. 

____________ 12. The consitituion cannot be changed.  

De Grondwet mag niet worden veranderd. 

____________ 13. The constitution can only be changed by a popular elected parliament 

De Grondwet mag alleen worden veranderd door het parlement, dat 

gekozen is door de burgers. 
____________ 14. You can write whatever you want in the newspapers, even on politics.  

Je mag schrijven wat je wilt in de krant, zelfs over de politiek. 

____________ 15. You are free to believe whatever you want.  

Je mag geloven wat je wilt. 

____________ 16. Chruch and state do not have control over one another.  

Kerk en staat hebben geen macht over elkaar. 



____________ 17. Alle legislation should be approved by a council of religious leaders. 
Alle wetsvoorstellen moeten worden goedgekeurd door een raad 
van religieuze leiders. 

  

____________ 18. Only male offspring of the King are eligible to succeed the King 
Alleen zonen van de koning mogen de koning opvolgen. 

____________ 19. You are obliged to tell who you have voted for at elections.  
Bij verkiezingen moet je zeggen op wie je hebt gestemd. 

____________ 20. Every citizen above 18 are allowed to vote.  
Iedere burger van 18 jaar of ouder mag stemmen. 

____________ 21. The deathpenalty is allowed 
De doodstraf is toegestaan. 

____________ 22. The deathpenalty is not allowed 
De doodstraf is niet toegestaan. 

____________ 23. You have a right to privacy: your personal data are protected 

Je hebt recht op privacy: je persoonlijke gegevens zijn beschermd. 

____________ 24. There are only Stateschools: de state dictates what is educated at those 
schools. 
Er zijn alleen staatsscholen: de overheid bepaalt wat daar wordt 
geleerd. 
 

____________ 25. Alle political parties are  under supervision of the state.  

Alle politieke partijen staan onder toezicht van de staat. 

____________ 26. Everyone is allowed to found a society. 

Iedereen mag een vereniging oprichten. 

____________ 27. The King can jail and release citizens.  

De koning mag mensen gevangenzetten en vrijlaten. 

____________ 28. One cannot be punished for doing something that is not prohibited 

by law 

Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat volgens de wet 

verboden is. 
____________ 29. You are not allowed to publicly tell untruths concerning someone.  

Je mag niet in het openbaar dingen vertellen over iemand die niet 

waar zijn. 
____________ 30. The head os state should be above 35 years old.  

Het staatshoofd moet minstens 35 jaar oud zijn. 

 


