
Werkbladen
Bijlage 1

Voor de opdrachten die u eerder in dit werkboek vond kunt u op de website van het Haags 

Historisch Museum de werkbladen downloaden. Deze werkbladen kunt u direct uitprinten 

of gebruiken op uw smartbord. 
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Opdracht 1 - Praatplaat ‘Macht’ 

 

Power
800 years Binnenhof
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Opdracht 2 - Treed binnen!

Je hebt het Binnenhof vast op televisie of via social media gezien. Misschien ben je er zelfs een keer geweest. Maar heb je het 

ooit van binnen gezien? Presentator Maurice Lede neemt je mee naar een van de drie belangrijkste gebouwen: de Ridderzaal, 

de Eerste of de Tweede Kamer. Ga op de computer of met je smartphone naar de volgende website: 

  https://binnenhofonline.nl/gidsen/3/Maurice-Lede.  

Vind jij de antwoorden op de volgende vragen? Na afloop vertel je in een korte presentatie aan je klasgenoten wat je hebt 

ontdekt.

Je presentatie moet in ieder geval de volgende elementen bevatten: 

•  De naam van het gebouw

•  De functie van het gebouw 

•  De gebruikers van het gebouw

•  Enkele bijzonderheden in de ruimte

De volgende vragen kunnen je helpen in het vinden van de belangrijkste informatie over het gebouw:

Eerste Kamer

1. Hoeveel leden heeft de Eerste Kamer? 

2. A. Wat is de rol van de Eerste Kamer?

  B. Welke drie vragen stellen de leden aan ieder nieuw plan?

 

3.  Kijk eens goed in de ruimte. Welke drie verschillen en drie overeenkomsten zie je tussen de Eerste en Tweede Kamer? 

  1.     1.

  2.     2.

  3.     3.

4. A. Wie is de man op het grote portret? 

  B. Waarom hangt dit portret hier? 

5. Wat gebeurde er vroeger op het plein voor de Eerste Kamer?

6.  Geef in de lege vlakken op de plattegrond van de Eerste Kamer op de volgende pagina aan wat je hier kunt vinden
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Eerste Kamer
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Tweede Kamer

1. Hoe heet de ruimte waar de Tweede Kamer vergadert?

2. A. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer?

  B. Wie bepaalt wie op de blauwe stoelen mag zitten?

  C. Hoe heet een groep mensen van dezelfde politieke partij in de Tweede Kamer? 

3. Wat is de rol van de Tweede Kamer?

4. Welke rol speelt de voorzitter in de Tweede Kamer?

5. A. Wie vormt het kabinet?

  B. Waar mag het kabinet in de Tweede Kamer plaatsnemen?

  C. Wanneer zit het kabinet hier?

6.  Geef in de lege vlakken op de onderstaande plattegrond van de Eerste Kamer aan wat je hier kunt vinden

Griffier

Tweede Kamer
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Ridderzaal

1. Hoe heet dit gebouw?

2. Waarvoor is dit gebouw in het verleden gebruikt? 

3. A. Wat gebeurt hier nu op de derde dinsdag van september?

   B. Welke tradities (bekende gewoontes die iedere keer gebruikt worden) horen bij 

  deze dag? 

4. A. Wat is de Troonrede?

  B. Wie schrijft de Troonrede?

  C. Wat zijn de eerste woorden van deze toespraak? 

  D. Wat wordt hiermee bedoeld? 

5. A. Wat is er te zien op de wandkleden aan de muren van de Ridderzaal?

  B. Waarom hangen deze wandkleden hier? 

6. Geef op onderstaande plattegrond aan waar de koning en koningin zitten tijdens Prinsjesdag.
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Opdracht 3 - Achter gesloten deuren

Het Binnenhof is een wirwar van gebouwen. De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Ridderzaal zijn de meest 

belangrijke, maar er is nog veel meer te ontdekken. Op   https://binnenhofonline.nl/kaart   kom je op plekken die 

je anders nooit zou zien. Weet jij de geheimen van het Binnenhof te ontrafelen?

1.   Op de schouw (schoorsteenmantel) in de Ridderzaal is 

deze tekst geschilderd

U De eerste troonrede van 1814

A Artikel 1 van de grondwet van 1848 

 I  Oprichtingsakte van het Koninkrijk der Nederlanden uit 

1815

2.   Deze minister-president had voor het eerst zijn kantoor 

in het Torentje

R Ruud Lubbers

P Mark Rutte

B Jan Peter Balkenende

3.   Deze vrucht, symbool van rijkdom en vruchtbaarheid, 

vind je in de bekleding van de troon in de Ridderzaal

N Oranjeappel

D Granaatappel

T Dennenappel

4.   In deze ruimte vind je een lege plank als herinnering aan 

de Tweede Wereldoorlog

R Handelingenkamer

N Torentje

V Mary Stuart Kabinet

5.   In 1918 begint de Troonrede niet meer met ‘Mijne 

heren’, maar met ‘Leden van de Staten-Generaal’, 

D  omdat er voor het eerst een vrouw in de Tweede Kamer 

plaatsneemt.

N  omdat in dat jaar het kiesrecht voor vrouwen wordt 

ingevoerd.

S  omdat er voor het eerst een vrouwelijke minister in het 

kabinet zit. 

6.   Voor het gebruik van de huidige Tweede Kamer (1992) 

vergaderen de Kamerleden hier:

O Handelingenkamer

E Balzaal van Willem V

A Ridderzaal

7.  Op deze dag komen de ministers samen in de Trêveszaal

K Maandag

H Woensdag

Z Vrijdag

8.   De naam ‘Trêveszaal’ verwijst naar deze belangrijke 

gebeurtenis:

 I  De onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand in 

1619

E  Het sluiten van de vrede na de Tweede Wereldoorlog in 

1945

A  Afspraken met de Franse koning na de verovering van 

grote delen van de Republiek in 1672

9.   In deze ruimte worden sinds 2012 de nieuwe kabinetten 

gevormd

R Torentje

F Eerste Kamer

L Kabinet van Willem V

10.  Het beeld van deze machthebber is boven op de fontein 

op het Binnenhof te zien

A  Willem II (1227-1256), graaf van Holland en Zeeland en 

koning van het Heilige Roomse Rijk

M  Willem I (1772-1843), de eerste koning van het Koninkrijk 

der Nederlanden

T  Willem V (1748-1806), de laatste stadhouder van de 

Republiek der Verenigde Nederlanden

2     8     5     3     6     4     7     1 0     1     9

Als je alle antwoorden op bovenstaande vragen gevonden hebt, weet je waar vroeger op het 

Binnenhof geld met een loterij te winnen was:
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Opdracht 4 - Ontwerpwedstrijd

Welkom in 2050! Mijn naam is Jackie Amraz en ik ben bezig met de 

plannen voor de verbouwing van het Binnenhof. Nu denk je vast: 

dat is snel. Dat klopt. In 2021 is het niet helemaal goed gegaan. De 

regering is er klaar mee en wil een nieuw modern gebouw. 

Als jij in mijn schoenen zou staan, hoe zou de Tweede Kamer er 

volgens jou in de toekomst uitzien? Is het een groot aquarium waar 

iedere burger mag langslopen of zijn alle zetels vervangen door 

beeldschermen? En hoe ziet het gebouw er van de buitenkant 

uit? Heel strak of juist meer als een kasteel? Niets is te gek in de 

toekomst… Maar bedenk wel, de Tweede Kamer vertegenwoordigt 

de hele samenleving. Ik ben benieuwd hoe jij dit in jouw idee laat 

terugkomen.

Jouw ontwerp moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

•  Er is plaats voor 150 leden 

•   Iedereen is welkom – dus de toegangen zijn ook geschikt voor 

bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of die blind zijn. 

•  Het is gelegen aan de Hofvijver

Plan van aanpak

Wil je weten hoe een architect in het echt aan het werk gaat. Bekijk hier een filmpje: Schooltv: Het ontwerpen van 

gebouwen - Niet alleen meer met pen en papier
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Opdracht 5 - Wie was eerst 

Kopieer de onderstaande cirkel op A2-papier en leg deze midden op tafel.

1950 - 2000 2000 - 2020

Toekomst1900 - 1950

1815 - 1900

jaren 60 en 70 protesten

1940-1945 
Tweede 
Wereldoorlog 

2002: Moord 
op politicus 
Pim Fortuijn 

Wat brengt de 
toekomst?

1815 - 
Ontstaan van 
Koninkrijk der 
Nederlanden

1918 
Invoering 
algemeen 
kiesrecht

1848 – Grondwet van 
Thorbecke
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Johan Rudolph Thorbecke  
Politicus die de grondwet wijzigt, 
zodat de bevolking kan stemmen 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
Eerste socialist in de Tweede 
Kamer

Elise Spauwen-Schrijnemakers 
Eerste vrouw die gebruik maakt 
van haar recht om voor de 2de 
Kamerverkiezingen te stemmen 

Abraham Kuyper 
Oprichter van de eerste politieke 
partij in Nederland (ARP) 

Suze Groenweg
Eerste vrouwelijke Tweede 
Kamerlid 

Roestam Effendi
Eerste Indonesiër in het Neder-
landse parlement die streeft naar 
een onafhankelijk Indonesië

Koning Willem II 
De laatste koning die zelf zijn 
ministers benoemt en ontslaat

Michel Henry Godefroi
Eerste minister in Nederland met 
een Joodse afkomst.

Arend Braat
Eerste Tweede Kamerlid die boer 
is van beroep

Opdracht 6 - Zit iedereen goed?
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Marga Klompé
Eerste vrouwelijke minister van de 
Tweede Kamer 

Mohammed Rabbae
Een uit Marokko gevluchte 
student die voor Groenlinks de 
Tweede Kamer ingaat

Mirjam Sterk
Eerste Tweede Kamerlid dat tijde-
lijk vervangen wordt – in dit geval 
vanwege zwangerschapsverlof

Ruud Lubbers
Eerste minister-president die het 
Torentje als kantoor gebruikt 

Jeltje van Nieuwenhoven
Eerste vrouwelijke voorzitter van 
de Tweede Kamer

Farshad Bashir
Het jongste Tweede Kamerlid ooit 

Pieter Sjoerds Gerbrandy 
De enige minister-president die 
vanuit Londen regeerde

Ram Ramlal 
Eerste Tweede Kamerlid met 
een Hindoestaans-Surinaamse 
achtergrond

Cynthia Ortega
Eerste vrouwelijke Kamerlid met 
een Antilliaanse achtergrond
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Henk Kamp
Eerste informateur die niet door 
koning/koningin maar door de 
Tweede Kamer is gekozen.

Nova Salhi
Eerste vrouwelijke minister-
president van Nederland

Sylvana Simons
Eerste vrouwelijke partijleider van 
kleur 

Raza Hussein
Eerste influencer die Tweede 
Kamerlid wordt

Bas van der Vlis
Het langstzittende Tweede 
Kamerlid (tienduizend dagen)

Lisa van Ginneken
Eerste transgenderpersoon in de 
Tweede Kamer

Fatma Sanlimedra
Eerste zestienjarige die in 
Nederland mag stemmen
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Opdracht 7 - Wie wil jij in de Tweede Kamer?

Groot nieuws! Je hebt meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen en komt met zes zetels de Kamer binnen. 

Dat is een geweldig presentatie. Maar nu gaat het werk echt beginnen, want wie laat jij plaatsnemen op de blauwe zetels? 

Als politiek leider maak jij deze keuze. 

Een groep Tweede Kamerleden die deel uitmaakt van dezelfde politieke partij, noemen we een fractie. Zo’n fractie staat onder 

leiding van een fractievoorzitter; dit is het gezicht van de politieke partij in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er leden die ieder 

hun eigen ‘portefeuille’, hun eigen onderwerp hebben waar zij zich mee gaan bezighouden. Weet jij geschikte mensen voor de 

juiste plek te vinden?

1. Wat is de naam van jouw partij?

2. Wie is het ‘gezicht’ van jouw partij?

3.  Kies nu vijf leden ( jezelf mag ook als je niet de fractievoorzitter bent). Zorg er in ieder geval voor dat in jouw lijst de 

volgende personen vertegenwoordigd zijn:

  • Een bekende Nederlander

  • Iemand uit de huidige politiek

  • Iemand uit jouw klas

  • Twee mensen naar keuze

4.  Ieder Tweede Kamerlid heeft zijn eigen taken. Wie van de door jou gekozen personen kan strijden voor een van de 

volgende onderwerpen: 

  •  Financiën: 

  •  Woningmarkt: 

  •  Handel met het buitenland:

  •  Onderwijs: 

  •  Klimaat:

5.  Noem bij ieder persoon twee eigenschappen die hem/haar geschikt maakt om voor dit onderwerp het woord te voeren:

  •  Financiën: 

  •  Woningmarkt: 

  •  Handel met het buitenland:

  •  Onderwijs: 

  •  Klimaat:
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Opdracht 8 - Ik ben tegen

Je gaat een fragment bekijken van het NOS Jeugdjournaal over een protest dat recent in Den Haag heeft plaatsgevonden. 

Geef tijdens of na afloop van het fragment antwoord op de volgende vragen:

• Wat zie je?

• Wie voeren actie?

• Hoe doen zij dat? 

• Waar doen zij dat?

• Wat willen zij bereiken?

• Wie hopen zij met hun actie aan te spreken?

Je hebt nu een idee gekregen van een protest. Maar wil je echt begrijpen waarom deze mensen actievoeren, dan moeten 

we verder zoeken. Ga op nieuwswebsites of in kranten op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

• Waarom voerden zij actie?

• Hoe is er in de politiek op de actie gereageerd?

• Was dit alleen in Nederland?

• Zijn er in verleden eerder acties over dit onderwerp gehouden?

• Zo ja, hebben deze tot oplossingen geleid?

Inmiddels heb je een goed beeld van het protest. Als een vriend of vriendin had deelgenomen en jou had gevraagd mee te 

gaan. Hoe zou jij reageren?

• Zou jij zelf mee willen doen aan dit protest? Waarom wel/niet?
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Opdracht 9 - Beste minister-president…

Een brief aan de minister-president of een protestlied

Dag allemaal, 

Mijn naam is Nova Salhi. Ik ben de minister-president van Nederland. 

Ja, jullie zien het goed, ik ben een vrouw. Het heeft wel even geduurd 

voor de eerste vrouw deze functie mocht uitoefenen. Daar zijn veel 

protesten aan voorafgegaan. Maar wie blijft volhouden, zal winnen. 

Vergeet dat niet. 

Demonstreren is van alle tijden. Ook nu – in 2050 - wordt er nog 

volop geprotesteerd. En dat is goed. Zo kan jij je stem laten horen. 

En men verwacht zelfs dat in de verre toekomst ook robots zullen 

gaan protesteren. Nu zijn zij er vooral voor de mensen, maar dit gaat 

veranderen. Let op mijn woorden! 

Nu is het jouw beurt om je stem te laten horen. Waarvoor of waartegen 

zou jij willen protesteren? Op welke manier zou jij dat willen doen? In 

deze opdracht kan je kiezen tussen een teken- of een schrijfopdracht. 

Tekenopdracht: Protestbord

Ben je creatief en kan je goed tekenen of knutselen, maak een protestbord om jouw ideeën te verbeelden! Laat mij zien 

waarover jij je zorgen maakt. Wat is er op jouw bord te zien? Hoe maak jij duidelijk waarvoor of waartegen je demonstreert? 

Denk aan een leus, een symbool, afbeeldingen die het probleem tonen en/of kleurgebruik.

Schrijfopdracht: Brief

Als je beter bent om je gedachtes op papier te zetten, schrijf mij dan een brief. Vertel me in twintig regels waarvoor jij de straat 

op wilt en waarom jij vindt dat deze demonstratie belangrijk is. 
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Protest: Boerenprotest

Jaar: 2019-2021

Wie: Boeren in Nederland

Vorm van protest: Het blokkeren van 

snelwegen in de richting van Den Haag 

en protesteren op het Malieveld.

Waarom: Voor het klimaat is het 

nodig om de uitstoot van stikstof naar 

beneden te brengen. De landbouw is 

een van de grote stikstofuitstoters. 

Dat komt vrij uit de plas en de mest van 

het vee. Boerenbedrijven moeten dure 

maatregelen nemen om de uitstoot te 

verminderen, maar dat willen zij niet. 

Protest: Coronaprotest

Jaar: 2020-2021

Wie: Tegenstanders van de 

coronamaatregelen

Vorm van protest: Demonstraties 

met leuzen en spandoeken op het 

Malieveld in Den Haag en op de Dam in 

Amsterdam

Waarom: In 2020 schrikt de wereld 

op van de snelle verspreiding van het 

tot dan toe onbekende coronavirus. 

De besmettingen stijgen zo hard, dat 

de regering maatregelen neemt om 

verdere verspreiding tegen te gaan. Het 

land gaat in ‘lockdown’. Iedereen moet 

thuiswerken en het publieke leven valt 

stil. Slechts voor boodschappen of een 

rondje lopen mag men naar buiten. Niet 

iedereen gelooft in het gevaar van het 

virus, terwijl anderen de maatregelen te 

lang vinden duren.

Protest: Voor een humaan 

vluchtelingenbeleid 

Jaar: 2013

Wie: Sympathisanten 

Vorm van protest: Het opzetten van 

een tentenkamp op het eilandje in de 

Hofvijver

Waarom: Sinds 2013 steken 

honderdduizenden migranten de 

Middellandse Zee over, omdat zij voor 

oorlog zijn gevlucht uit het Midden-

Oosten en Afrika. Onder meer in 

Nederland vragen zij asiel aan, maar 

zonder officiële status kunnen en 

mogen de vluchtelingen niets. De 

situatie voor deze mensen is soms 

uitzichtloos door lange procedures met 

veel papierwerk, waardoor zij vaak niet 

een toekomst kunnen opbouwen en 

verder kunnen leven.
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Protest: Pro-abortus

Jaar: 1976

Wie: Onder aanvoering van 

feministische actiegroepen als Dolle 

mina’s

Vorm van protest: Protesteren op het 

Binnenhof met spandoeken

Waarom: Sinds 1911 was het in 

Nederland verboden zwangerschappen 

af te breken, zelfs als je ongewenst 

in verwachting was geraakt. Tegen 

het eind van de jaren zestig ontstaat 

er in de samenleving discussies 

over abortus. Als de eerste illegale 

abortuskliniek in Nederland wordt 

opgericht, komt de overheid niet 

in actie. Er zou een wet komen die 

abortussen zullen toestaan, maar 

het was alleen onduidelijk wanneer. 

Feministische actiegroepen als Dolle 

mina’s maken zich met leuzen als ‘Baas 

in eigen buik’ in deze jaren hard om 

abortus voor de wet legaal te maken. 

Meer informatie: Abortus in Nederland 

- een roerige geschiedenis | Historiek

  https://historiek.net/abortus-

nederland-geschiedenis/4642/  

Protest: Tegen plaatsing van 

kernwapens

Jaar: 1983

Wie: Actiegroep ‘Komitee 

Kruisraketten Nee’ + mensen die tegen 

geweld en oorlog zijn (pacifisten)

Vorm van protest: Grootste 

demonstratie in Nederland met 

550.000 deelnemers die naar Den 

Haag kwamen voor de protestmars. 

Waarom: In 1979 besluit de NAVO om 

572 Amerikaanse kruisraketten te 

plaatsen in vijf West-Europese landen, 

waaronder Nederland. Het moest het 

Westen beschermen tegen de dreiging 

van SS-20 raketten die de Sovjet-Unie 

(het huidige Rusland) had geplaatst.

Meer informatie: Anti-kernwapen 

demonstraties begin jaren ‘80 | 

IsGeschiedenis

Protest: Hooglerarenprotest

Jaar: 2011

Wie: 800 hoogleraren (docenten op de 

universiteit) uit heel Nederland

Vorm van protest: Stille tocht

Waarom: De regering heeft plannen 

om minder geld te geven aan het hoger 

onderwijs. De hoogleraren zijn het 

hier niet mee eens. Het uitvoeren van 

onderzoek en het overbrengen van 

kennis aan studenten is belangrijk voor 

Nederland om als land in de wereld 

mee te kunnen blijven doen en te 

groeien. Kennis is macht. 
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De Minister-president

Ministerie van Algemene Zaken

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

Onderwerp:

Beste minister-president,

Met vriendelijke groet,
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Opdracht 10 
Een politieke leugen of een historische feit?

In café de Kroon in Delft wachten de Duitsers een man op die zich 

vanaf het begin van de oorlog actief tegen hun gezag verzet. Als deze 

neuroloog het café binnenkomt, overvallen zij hem. De verzetsman 

probeert nog te ontsnappen. Hierbij verwondt hij een van zijn 

tegenstanders met zijn pistool, maar de man wordt toch opgepakt. 

De Duitsers brengen hem naar een kamer op het Binnenhof nr. 7 

[Variant 2: Ridderzaal]. Hier martelen zij hem om informatie van hem te 

krijgen. Als de Duitsers even niet opletten, vlucht hij de kamer uit. Hij 

springt uit het raam, omdat hij zijn vrienden niet wil verraden. Enkele 

uren later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Na de oorlog krijgt hij het 

Verzetskruis, de hoogste onderscheiding, voor zijn optreden. 

In de 14de eeuw komt het weleens voor dat een leider meerdere 

vrouwen heeft. In april 1394 maakt de graaf van Holland kennis met 

zijn tweede vrouw. Samen stappen zij in een schuit om heerlijk van een 

steekspel op het water van de Hofvijver te genieten. Maar de avond 

loopt minder leuk af. Een van de jonkvrouwen van zijn echtgenote laat 

per ongeluk de diamant [scenario 2: kroon] in het water vallen. De graaf 

komt direct in actie en geeft opdracht het water weg te pompen. Of de 

diamant [scenario 2: kroon] ooit gevonden is, is niet duidelijk.  

In de ochtend van 13 mei 1619 wordt de oude man naar het schavot 

[variant 2: Guillotine] geleid. Deze was in de dagen daarvoor speciaal 

voor deze gelegenheid op het Binnenhof voor de Ridderzaal gebouwd. 

Met hulp van zijn jonge knecht knielt de oude man op zijn zere knieën 

neer. Hij probeert het publiek te overtuigen dat hij geen landverrader is. 

Het maakt niets meer uit. De beul staat klaar om hem met het zwaard 

te onthoofden. Zijn knecht neemt afscheid van zijn meester, maar de 

oude man kan het niet aan en roept ‘Maak het kort, maak het kort’. Het 

zwaard zoeft naar beneden. Het hoofd van de landsadvocaat – de leider 

van Nederland in de 17de eeuw – valt!

1. Een groot verlies

Met een klap verloor zowel Nederland als een oude 

man zijn hoofd. 

2. Een doorkijkje

Het raam betekende zowel zijn redding als zijn 

dood

3. Een bijzondere tuin

Een blaaspijp leidde bijna tot een drugsparadijs
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5. In naam van Oranje

Een man stopt een rijtuig en komt in de gevangenis

4. Wanhoopsdaad

Verliefdheid zet een man aan tot een grote 

zoektocht.

Vanaf de jaren zestig komen jongeren in Nederland in opstand tegen 

hun saaie ouders. Deze hippies – zowel mannen als vrouwen - dragen 

wijde kleren en laten hun haar lang groeien. Ook maken zij gebruik 

van drugs. Zij geloofden dat het gebruik van deze genotsmiddelen, 

die door hun ouders verboden werden, hen tot nieuwe ideeën kon 

brengen. Met ludieke acties komen zij ook in opstand tegen de macht. 

Met blaaspijpen proberen de hippies wietzaadjes [scenario 2: zaadjes 

van paddo’s] naar het eiland in de Hofvijver te schieten. Een bezorgde 

ambtenaar roeit met een bootje naar het eiland toe en komt tot de 

conclusie dat er niets groeit. Tot een drugsparadijs komt het niet.

Het is onrustig in Den Haag. In de 18de eeuw is lang niet iedereen 

blij met de Oranjes die aan de macht zijn. Tegenstanders bespotten 

stadhouder Willem V en pakken zijn rechten af die alleen voor hem 

waren. Maar op 17 maart 1786 is het voor een pruikenmaker [scenario 

2: mosselverkoper] genoeg. In naam van Oranje springt hij voor de 

koets van twee leden uit Dordrecht die door de Stadhouderspoort 

willen rijden. Hij grijpt de teugels vast en dwingt hen te stoppen. De 

man wordt direct opgepakt en naar de Gevangenpoort gebracht. 

Hoewel het schavot voor hem wordt opgericht, krijgt hij een 

levenslange gevangenisstraf in een tuchthuis in Gouda.  
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Opdracht 11 - Word influencer van Den Haag

Héy, what’s up. Mijn naam is Raza en ik ben influencer. Dat betekent 

dat ik vanuit mijn luie stoel berichten kan sturen om invloed te 

hebben op ideeën in de politiek en de samenleving. Of dit echt 

werkt? Reken maar! Je gaat het zelf ervaren. Lukt het jou om een 

van de volgende personen of instellingen te overtuigen naar Den 

Haag te komen. Ik stel hen even aan je voor:

-  Juwelier Hendrik Swinkels: Al jarenlang maakt Hendrik Swinkels 

de prachtigste juwelen in Berlijn. Tijdens een staatsbezoek is 

onze koningin onder de indruk geraakt van zijn werk en wil deze 

man graag als hofjuwelier van het koningshuis. Help jij de koningin 

om Hendrik Swinkels naar Den Haag te halen?

-  Topambtenaar Marina Makouz: Sinds enkele jaren loopt 

Marina Makouz mee als rechterhand van eurocommissaris 

Frans Timmermans. Haar sterke optreden in debatten en in 

televisieprogramma spreekt tot de verbeelding. De grootste partij 

van Nederland wil haar graag aanstellen als minister-president. 

Kan jij haar overtuigen?

-  Internationale Organisatie voor werkvreugde: Steeds meer 

mensen vallen uit vanwege een te hoge werkdruk. Een kortere 

werkweek levert meer tijd voor ontspanning op en creëert ook 

meer werkgelegenheid. In Nederland is men nog niet overtuigd. 

Als de Internationale Organisatie voor Werkvreugde naar Nederland komt, kan dit veranderen. Lukt het jou dit te regelen?

Maak een kort filmpje op Tiktok of een Story op Instagram waarin je de gekozen persoon of instelling weet over te halen naar 

ons toe te komen. Daarin geef je in elk geval antwoord op de volgende vragen:

•  Waarom is Den Haag voor hem/haar interessant?

•  Wat kan deze persoon of instelling voor Nederland betekenen?

•  Op welke manier krijgt de persoon of instelling met de macht te maken?

•  Welk beroemd persoon of instelling in Den Haag kan je helpen om te overtuigen dat je ook in Nederland heel succesvol kan 

zijn?
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Hoi Ik ben Raza, en ik ben politiek influencer. Dat betekent dat ik thuis, vanuit mijn luie stoel, 

berichten kan sturen waarmee ik invloed heb op de politiek. Of dit ook echt werkt? Reken 

maar! Met al mijn volgers wil de politiek geen ruzie, dus als je veel mensen ‘mee’ wilt hebben, 

luister je ook een beetje naar mij. Het lijkt heel eenvoudig: even een berichtje sturen en de 

politiek luistert. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Help jij mee met mijn volgende 

‘statement’? 

1. Kies een van de volgende onderwerpen:

•  Meer vrouwen aan de top

•  Gelijke lonen voor man en vrouw

•  Meer geld voor de zorg

•  Biologisch eten moet goedkoper worden

•  Meer woningen voor jongeren

•  Verbod op drugs

•  Afschaffing van de euro 

2.  Bedenk twee of drie argumenten om mensen te overtuigen van jouw gelijk. Schrijf deze 

hieronder op:

3. Kies een politieke partij die je bij deze stelling kan steunen. Leg je keuze uit.

4. Welke doelgroep wil je overtuigen?

5.   Kies een bekend iemand die je kan helpen bij het bereiken van deze doelgroep. 

  Herinner je bijvoorbeeld nog dat influencer Famke Louise samenwerkte met arts Diederik 

Gommers, zodat jongeren zich ook aan de coronamaatregelen zouden houden?

6.  Maak een Tiktok-filmpje of Instagram-story waar je jouw mening (statement) op een 

heldere manier verbeeld. Wie creatief is, valt eerder op. 
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Opdracht 12 - Leven in de buurt van de macht

Maak met deze quiz kennis met personen, bedrijven of instellingen die voor hun werk een plek dicht bij de macht hebben 

gevonden. Je krijgt een aantal omschrijvingen voorgelegd. Als je een antwoord achter het cijfer van de vraag hebt ingevuld, 

zet je de letters van dat woord over naar de gelijkgenummerde vakjes in het oplossingsbalkje eronder. Doe je het goed, dan 

kom je erachter hoe politiek verslaggever Ron Fresen zijn werk zo goed mogelijk probeert uit te voeren. 

1.  Van deze politicus is de verblijfplaats vanwege zijn veiligheid niet bekend. Noteer alleen de achternaam. 

2.  Dit is de bijnaam van de Scheveningse gevangenis aan de Pompstationsweg tijdens de Tweede Wereldoorlog.

3. Deze juwelier schopt het in 1625 tot burgemeester. Noteer alleen de achternaam. 

4.  Uit deze voormalige kolonie komen de rijk geworden ambtenaren die in de 19de eeuw in de Archipelbuurt in Den Haag 

gaan wonen. 

5.  De in 1843 geopende Grand Bazar Royal in de Zeestraat is een voorloper van dit voor ons bekende gebouw. 

6. Het OPCW in Den Haag strijdt tegen dit type wapens. 

7. In dit Haagse gebouw heeft Hugo de Groot gewerkt als advocaat.

8. Deze stad in Zuid-Holland heeft lange tijd het huis op Buitenhof 22 in bezit.

9. Klimaatactivist Kauthar Bouchallikht is lid van deze politieke partij.

10.  In de ambassade van dit land was er in september 1974 in Den Haag een gijzeling aan de gang. 

11.  Tijdens deze gebeurtenis heeft Hendrik Pothoven de Afrikaanse bedienden Cupido en Sideron vastgelegd op zijn schilderij 

uit 1781.

12.  In de Tweede Wereldoorlog heeft Sociëteit de Witte aan het Plein in Den Haag deze functie. 

13. De naam voor het Huis voor Democratie en Rechtsstaat.

     

Een tip van Ron Fresen om een goed politiek verslaggever te zijn:
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Opdracht 13 - Raad waar de kunstenaar heeft gestaan

Den Haag groeit en verandert door de macht. De komst van nieuwe groepen, de bouw van stadspaleizen en nieuwe 

ministeries en de uitbreiding aan de randen van het centrum hebben gevolgen voor hoe de stad eruit ziet. De verandering is 

ook goed te zien op schilderijen. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars het centrum van de macht vaak geschilderd en 

getekend. Weet jij waar de hieronder afgebeelde werken zijn gemaakt? Zoek met behulp van Google Streetview de juiste 

locatie en plaats het schilderij op de goede plek op de kaart. 
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1. 2.

3.

5. 6.

4. 7.
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Opdracht 14 - Oude en nieuwe machtstradities in de wereld!

Hoe pronk je met macht? In Nederland zijn we hierin zeer bescheiden, maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Welke 

tradities en gebruiken kennen andere landen om hun macht op bepaalde momenten te tonen? Boven iedere omschrijving 

staat een letter. Als je weet welke omschrijving bij welk land hoort, vul je in het vakje, achter het land de juiste letter in. Weet je 

de omschrijving van een ceremonie, gebruik of traditie bij het juiste land te plaatsen, dan kan je de volgende zin aanvullen:

De weergegeven tradities en ceremonies zijn een vorm van:

T

In dit land is het 
wisselen van de wacht 
voor het paleis een 
belangrijke ceremonie

 

I

In dit land wordt 
de overwinning op 
Nazi-Duitsland (1945) 
jaarlijks gevierd met 
militaire parades 

U

In dit land viert men 
de nationale feestdag 
op 14 juli met een 
vliegshow waarna de 
kleuren van de vlag in 
de lucht zichtbaar zijn

 A

In dit land gaat de 
inhuldiging van de 
nieuwe president met 
veel machtsvertoon 
gepaard 

S

In dit land is het Nati-
onaal Volkscongres, 
de enige dag waar het 
hele parlement aanwe-
zig is, vooral een vorm 
van machtsvertoon 
van de leider

I

In dit land heeft 
de kroonprins of 
kroonprinses vanaf 
zijn of haar 12de 
ceremoniële taken

   

M

In dit land heeft de 
koning meerdere 
vrouwen en is het 
uitkiezen daarvan een 
traditie 

 

G

Dit land heeft het 
grootste paleis ter 
wereld voor zijn leider 

T

In dit land gaat de 
koning in een koets 
op bezoek bij het 
parlement  

H

In dit land brengt de 
president duizenden 
aanhangers op de 
been om zijn macht te 
tonen
 

N

Dit land toont zijn 
macht door als eerste 
in Azië een onbemand 
vaartuig de ruimte in te 
sturen 

C

 In dit land is de bouw 
van een moskee op het 
belangrijkste plein in 
de hoofdstad voor veel 
inwoners een vertoon 
van macht

1. Swaziland:

7. Frankrijk:

4. Brazilië :

10. België:

2. Verenigde Staten:

8. Rusland:

5. Nederland:

11. India:

3. Turkije:

9. Groot-Brittannië:

6. China:

12. Brunei:
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Opdracht 15 - Een rijtuig of een museumstuk?

 Wat zie je? Wat vind je? Wat zou een inwoner Wat zou een inwoner   

   uit Nederland rond  uit de koloniën rond

   1900 vinden? 1900 vinden?

Verleden     

Heden     

Hulde Nederland    

Hulde Kolonie    

Verleden Hulde Nederland

Heden Hulde Kolonie

Reflectievraag: Heeft het nadenken over de mening van een inwoner uit de koloniën jouw eigen mening veranderd? 

Waarom wel/niet? 
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Opdracht 17 - Een nieuwe Gouden Koets

Goedemiddag. Laten we ons even voorstellen. Mijn naam is Floris-Jan 

van Oranje-Nassau en in 2050 ben ik jouw koning. Dat is een gek idee, 

hè? Maar voor het zover is, heb ik je hulp nodig. Nu de Gouden Koets 

niet meer de weg op mag, ben ik op zoek naar een nieuw voertuig. 

Ja, want ik wil wel met stijl naar de Ridderzaal vervoerd worden in 

september. Hiervoor wil ik jou de opdracht geven. 

Ontwerp voor mij een voertuig waarin ik heerlijk kan zitten en naar het 

volk kan wuiven. Ook vind ik het leuk als mijn voertuig er van buiten 

mooi uitziet. Net als bij de Gouden Koets wil ik hiermee iets uit het 

verleden, het heden en de toekomst laten zien waar ons land trots 

op mag en kan zijn. Wat zijn bijzondere gebeurtenissen, belangrijke 

uitvindingen of helden uit die tijd? Je mag het voor mij in woord 

(bv. gedicht, spoken word, graffiti-letters) en beeld (bv. tekenen, 

schilderen) zichtbaar maken. 
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Opdracht 18 - Debatteer als in de Tweede Kamer

Stellingen

Nederland moet een 
koninkrijk blijven.

Stemmen moet, 
net als in België, 

verplicht worden. 

Als je een 
mening verkondigt 
die mensen kwetst 

of beledigt, is 
het logisch dat je 

doodsbedreigingen 
krijgt.

De traditionele 
media als NOS 

zijn niet meer te 
vertrouwen in hun 
berichten over de 

politiek.

Het 
regeringscentrum 
moet een modern 

gebouw in 
Amsterdam, 

de hoofdstad, 
worden. 

Leden van de 
Eerste en Tweede 
Kamer moeten al 

twee generaties in 
Nederland wonen. 
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