
 

 

 

 

 

 

 

 

Openingswoord Madurodam, door de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, 12 oktober 2015 

 

Het Binnenhof ademt geschiedenis. Over ieder plekje is wel iets te vertellen.  Wisten 

jullie bijvoorbeeld dat de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer door stadhouder 

Willem V werd gebouwd als balzaal? Dat Johan van Oldenbarnevelt is berecht in de 

Ridderzaal, of dat de broers De Witt zijn vermoord bij de Gevangenenpoort?   

 

Nog altijd bouwen we, steeds opnieuw, een beetje geschiedenis bij. De meest 

grootschalige vernieuwing is de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992. De oude 

vergaderzaal werd ingeruild voor een nieuwe zaal, waar Kamerleden in een halve 

ronding zaten, op die bekende blauwe stoelen, in plaats van tegenover elkaar. 

Daarnaast werden alle losse oude gebouwen verbonden in één groot complex. 

Architect Pi de Bruijn wist oud en nieuw, klassiek en modern te combineren in een 

licht en transparant gebouw.  

 

Die nieuwbouw werd in Madurodam toen niet gerealiseerd. Toen ik Madurodam een 

paar jaar geleden bezocht, herkende ik mijn eigen werkplek nauwelijks. Ik herkende 

wel de Ridderzaal, maar niet de Tweede Kamer.   

 

Dat vond ik zo jammer! Het parlement vormt het hart van onze democratie. En 

daarom moet het voor iedereen herkenbaar zijn, ook in Madurodam. Tegen de 

achtergrond van ons jubileum – de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 

bestaan op 16 oktober precies tweehonderd jaar – is die nieuwbouw nu gerealiseerd 

(dankzij ProDemos, Madurodam en de Tweede Kamer). Vanaf vandaag is de Tweede 

Kamer, meer dan twintig jaar na dato, compleet. Of… bijna compleet, moet ik zeggen. 

Ik kom daar zo op terug.  

 

Daarmee komt ook de kers op de taart voor het spel Democracity. Dat bestond al. Het 

werd gespeeld bij ProDemos, maar vanaf nu in Madurodam. Ik mocht net meedoen, 

en wat ik er leuk aan vind is dat het duidelijk maakt dat de Tweede Kamer geen 

statisch gebouw is, maar de plek waar Kamerleden de regering controleren en 

invulling geven aan hun medewetgevende rol. Het spel laat zien dat politiek betekent 

dat je met elkaar zoekt naar compromissen. Dat je steeds opnieuw een afweging 



maakt, voor- en nadelen tegen elkaar afzet, en daarbij rekening houdt met het 

prijskaartje.  

 

Dames en heren, 

 

Het Binnenhof is bijna compleet. De ‘tweehonderd jaar stickers’ zitten op de ramen 

van de vergaderzaal. Ik sta op het punt om naar binnen te lopen. Ik heb de 

miljoenennota bij me. Nú klopt het, maar als ik hier volgende week zou staan, 

ontbreekt er iets…  

 

Op verschillende plekken op het Binnenhof hangen plaquettes. Ze herinneren ons aan 

belangrijke momenten in onze geschiedenis, die we niet zomaar mogen vergeten. Zo 

is er de Erelijst voor Gevallenen, een boek met namen van verzetsmensen die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, of de Englandspiel-plaquette, waar we 

iedere 4 mei de geheim agenten herdenken die de Duitse bezetters bespioneerden. 

Vanaf aanstaande vrijdag, de dag dat we op de kop af tweehonderd jaar bestaan, komt 

daar een plaquette bij.  

 

De primeur is voor Madurodam. Dit is ‘em. Hier staat: ‘In dit gebouw vond op 16 

oktober 2015 de eerste Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer te 

Den Haag plaats.’ En: ‘Onthuld op 16 oktober 2015.’ 

 

Met de nieuwbouw waren we aan de late kant. Laten we met de plaquette nu eens te 

vroeg zijn… Meneer Van Dijk, ik overhandig ‘em aan u. Ik hoop dat jullie ‘em een 

plekje kunnen geven op de muur onder de Oude Zaal, waar ‘ie vanaf vrijdag te zien zal 

zijn. Als herinnering aan twee eeuwen parlementaire democratie, zoals we die 

vandaag nog kennen.  

 

 


