
           

Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren
Werkbezoek & Rondleiding 

aan de Eerste Kamer en het Binnenhof

Het  MNR heeft  op  21 augustus  2012,  in  samenwerking  met 
ProDemos een leerzame werkbezoek gebracht aan de Eerste 
Kamer en het Binnenhof.
De deelnemers verzamelden zich rond een uur of  één bij  het 
bezoekerscentrum  van  ProDemos,  ‘Huis  voor  democratie  en 
rechtsstaat’, een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die 
in zet zich voor het vergroten van de betrokkenheid bij  onze 
democratische rechtsstaat'. 

Met een groep van 30 personen werden wij  zeer enthousiast 
ontvangen door Matea Safar, jongerenbegeleider, gids, voorlichter en politicoloog bij 
ProDemos.   De  energieke  en  enthousiaste  Matea  heeft  voor  een  inspirerende 
rondleiding gezorgd. Deze rondleiding heeft ons een kijkje gegeven in de prachtige 
Ridderzaal en in de Eerste Kamer.
De rondleiding begon met een gezamenlijke wandeling naar en over het Binnenhof, 
waar ook een groepsfoto is gemaakt als aandenken aan deze geslaagde middag. Als 
eerste hebben wij mogen genieten van een interessante film met de hoogtepunten uit 
700 jaar geschiedenis. Een smalle trap bracht ons naar het hoofdgebouw van de 
bekende Ridderzaal. Verschillende feitjes zijn daar ons ten oren gekomen. Zoals, dat 
in  de  Napoleontische  tijd  de  Ridderzaal  gediend  heeft  als  exercitieruimte  voor 

soldaten.  Ook  heeft  de  Ridderzaal  als  internationale 
balzaal,  onderhandelingsruimte  voor  jachtsporters  en 
als  rechtbank  gediend.  Eveneens  zijn  wij  te  weten 
gekomen dat de constructie van het dak een omgekeerd 
Vikingschip  betrof.
Tegenwoordig gebruikt Koningin Beatrix, de Ridderzaal 
voor  het  lezen van de troonrede,  maar ook wordt  de 
Ridderzaal  gebruikt  voor  het ridderen, in orde van de 
leeuw, bijvoorbeeld voor onze Olympische sporters.



Aansluitend  aan  het  bezoek  aan  de  Ridderzaal  heeft  een  rondje  Binnenhof  ons 
gebracht  bij  het  authentieke  Eerste  Kamer  gebouw.  Bekend  geworden  door  het 
Nationaal  Dictee.  Vroeger  gebruikt  als  vergaderruimte  voor  de  onderhandeling 
rondom  oorlog,  vrede  en  handel.  Eerste  Kamerleden  zijn  tegenwoordig  parttime 
politici  en  hebben  daarnaast  in  allerlei  verschillende  sectoren  een  fulltime  baan 
(bijvoorbeeld  een  burgemeestersfunctie).  Eveneens  is  het  leuk  om te  weten  dat 
ondanks de huidige, moderne technische communicatiemiddelen in de Eerste Kamer 
de Kamerleden en hun ambtenaren, communiceren via memo's m.b.v. kokers. 
 
Afsluitend  heeft  de  directeur  van  ProDemos  en 
voormalig kamerlid, Kars Veling ons rondgeleid in het 
hoofdgebouw  van  ProDemos.  Het  huis  van 
Democratie  en  Rechtstaat  houdt  zich  momenteel 
bezig met o.a. de bekende stemwijzer. Replica’s van 
een Rechtbank, de Trevėszaal en de Eerste kamer 
maken onderdeel uit van het gebouw.
De  stemwinkel  was  bij  de  genodigden  een  groot 
succes.  De  stemwinkel,  een  supermarkt  met 
producten  die  zijn  gemerkt  met  een  bepaald 
uitspraak  van  een   politieke  partij,  vond  gretig  aftrek.  Bij  de  kassa  werden  de 
producten gescand en hierbij  werd  duidelijk  welke producten stonden voor  welke 
partij.

Samenvattend, was het werkbezoek een groot succes. Een leerzame en plezierige 
ervaring.  Enthousiasme  was  voelbaar.   Het  werkbezoek  is  zeker  voor  herhaling 
vatbaar. 

 


