
BINGO 100 JAAR ALGEMEEN KIESRECHT 

KORTE OMSCHRIJVING 

Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan 9 vakjes met antwoorden. Jij 

leest één voor één de “vragen” voor. Degene die als eerste alle vakjes heeft aangekruist, roept 

‘BINGO’. Na controle wint deze persoon een prijsje.  

DUUR 

10 minuten 

BENODIGDHEDEN 

- Een unieke bingokaart per deelnemer 

- Een pen/potlood per deelnemer 

- Prijsjes 

STAPPENPLAN 

1. Geef de deelnemers allemaal een unieke bingokaart. Leg uit dat op hun kaart antwoorden 

staan op vragen die je gaat stellen, en dat iedereen een andere bingokaart krijgt. Er zijn meer 

dan 9 vragen, dus het kan zijn dat het juiste antwoord niet altijd op de kaart staat! 

2. Geef aan wanneer iemand BINGO kan roepen. Waarschijnlijk is gelijk spelen voor de volle 

kaart het handigste. Mocht je nog een “tussenronde” doen (bijvoorbeeld voor 3 op een rij), 

dan kun je die persoon een kleiner prijsje geven.  

3. Zeg dat de prijs gaat naar degene die als eerste terecht BINGO roept, zodat je niet opeens 5 

mensen hebt die een prijs claimen. 

4. Lees de vragen voor en houd de snelheid er in.  

5. Wanneer een deelnemer BINGO roept, controleer je of dit een juiste BINGO is. Geef de 

winnaar een prijsje. 

6. Optioneel: Loop na afloop van de bingo kort alle vragen en antwoorden langs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

1. Deze persoon werd in 1918 het 1
e
 vrouwelijke Tweede Kamerlid. 

Suze Groeneweg 

2. Waar of niet waar? Mensen die in de gevangenis zitten verliezen tijdelijk hun stemrecht. 

Niet waar 

3. In dit jaar werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. 

1917 

4. Deze staatsman schreef de grondwet van 1848, waarin stond dat burgers de Tweede Kamer 

voortaan rechtstreeks konden kiezen. 

Thorbecke 

5. Tot 1887 mochten alleen mannen stemmen die ‘tekenen van geschiktheid en 

maatschappelijke welstand bezaten’. Dit was bijvoorbeeld zo als je genoeg belasting betaalde 

of genoeg geld had. Hoe heet deze vorm van kiesrecht? 

Censuskiesrecht 

6. In dit jaar werd het algemeen (vrouwen)kiesrecht ingevoerd. 

1919 

7. In Nederland is vanaf 1919 algemeen kiesrecht. Dit gold niet in Nederlands-Indië, Suriname 

en op de Nederlandse Antillen. In welk jaar kregen Suriname en de Nederlandse Antillen 

algemeen kiesrecht? 

1948 

8. In 1917 wordt het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Het wordt ook verplicht om naar 

het stembureau te gaan wanneer er verkiezingen zijn. Dit blijft zo tot 1970. Hoe heet dit? 

Opkomstplicht 

9. In dit land kregen vrouwen pas in 1971 kiesrecht. 

Zwitserland 

10. Tijdens deze periode kon niemand in Nederland gebruik maken van zijn kiesrecht. 

Tweede Wereldoorlog 

11. Deze persoon was een van de belangrijkste voorvechters van het vrouwenkiesrecht en wilde 

zich al in 1883 op de kiezerslijst laten zetten. 

Aletta Jacobs 

12. In dit jaar erkent Nederland de Indonesische onafhankelijkheid en krijgen Nederlandse 

Indiërs die terugkeren naar Nederland ook stemrecht. 

1949 

13. Waar of niet waar? Niet-Nederlanders van buiten de EU die minimaal 5 jaar in Nederland 

wonen mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

Waar 

14. In 1979 vinden de 1
e
 rechtstreekse verkiezingen voor dit parlement plaats. Voor 1979 

werden de leden gekozen uit de nationale parlementen. 

Europees Parlement 

15. Onder deze liberale minister-president werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. 

Pieter Cort van der Linden 


