
Maatschappijleer – praktische opdracht ‘Politiek’ – juni 2013  

Oh, oh Den Haag …… 
 

… mooie stad achter de duinen, luidt de tekst van een bekend liedje over de Hofstad. De 

inwoners van Den Haag zijn trots op hun stad. Maar dat zijn de inwoners van veel 

andere steden natuurlijk ook. Toch is Den Haag een bijzondere stad. Het is weliswaar 

niet de hoofdstad van ons land maar wel de hoofdstad als het om besturen gaat. Er zijn 

in de residentie (ook een bijnaam van Den Haag, net als Hofstad), veel bestuursorganen 

gevestigd. Er worden veel regeltjes gemaakt in Den Haag. Tijdens het bezoek aan de 

Tweede Kamer bezoeken jullie de voor Nederland belangrijkste wetgevende instantie. 

Op juridisch vlak (als het gaat om rechtbanken e.d.) is Den Haag zelfs van internationaal 

belang.  

• Je moet nagaan hoe belangrijk Den Haag is vanwege de internationale 

instellingen die er gevestigd zijn. Maak hiervan een factsheet (een beknopt 

verslag) aan de hand van de volgende vragen.   

• Lever dit verslag in bij de heer Van Kesteren of bij de heer Van Zuijlen uiterlijk 26 

juni. Bij de heer Van Zuijlen inleveren via e-mail: mail@johnvanzuijlen.nl bij de 

heer Van Kesteren tijdens de les.  

 

 

A. Over Den Haag 

1. Zoek op wie het lied Oh, Oh Den Haag tot een hit gemaakt heeft. 

2. Welke drie Haagse wijken of straten worden in dat lied genoemd? 

3. Den Haag wordt ook wel de Hofstad genoemd. Leg uit waarom dat is.  

4. Waarom noemt men Den Haag ook wel de residentie?  

5. Op de hoek van Het Plein en de Lange Poten (links van de hoofdingang van de 

Tweede Kamer) staat een indrukwekkend gebouw. Ga na welk ministerie daarin 

ooit gevestigd was en waarvoor het nu gebruikt wordt.  

 

B. Over politiek Den Haag  

6. Hier volgt een lijst van belangrijke (politieke) gebouwen in Den Haag.  

Kies er drie uit en  

a) leg uit wat er in dat gebouw gebeurt,  

b) waarom het (politiek) belangrijk is en  

c) zoek een afbeelding daarvan op. 

Kies uit de volgende gebouwen:  

Catshuis, Paleis Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde, Vredespaleis,  de Koninklijke 

Stallen, de gevangenis van Scheveningen, het gebouw van de Ridderzaal. 

7. Voor veel politici in Den Haag is ‘Nieuwspoort’ een belangrijk begrip.  

Ga na wat daarmee wordt bedoeld, wat er gebeurt en waar het vinden is.  

8. Een gedeelte van de vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt ‘vak K’ genoemd. 

Leg uit wat dit betekent.  

 

C. Internationale organisaties in Den Haag  

9. Noem vijf belangrijke internationale organisaties op het gebied van rechtspraak 

(‘juridische organisaties’), en zeg in enkele regels wat ze doen. 

10. Leg daarnaast uit wat het Internationaal Strafhof en het Joegoslaviëtribunaal 

doen. 

 


