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Op  woensdag  hebben  wij  Den  Haag  bezocht,  een  van  de  grootste  steden  in 
Nederland. Den Haag heeft een heel lange geschiedenis. De eerste informatie erover vonden 
onderzoekers  in  de  middeleeuwse  bronnen.  Den  Haag  is  ook  heel  belangrijk  voor  de 
Nederlandse politiek. Daar zit de Eerste en Tweede Kamer en er zijn vele ambassades en 
ministeries. 

Ons traject, literatuur en cultuur, ging eerst naar het Literatuurmuseum. In het eerste 
deel  van  het  museum  zijn  er  portretten  van  beroemde  Nederlandstalige  schrijvers.  De 
collectie bestaat uit de schilderijen uit de negentiende eeuw (of vroeger) tot vandaag. De 
portretten werden in verschillende stijlen geschilderd. Er zijn enkele traditionele portretten 
van de schrijvers die in negentiende eeuw leefden en ook heel actuele kunstwerken met de 
gezichten van hedendaagse  dichters  en schrijvers.  Dan kwam het  Pantheon waarin 100 
Nederlandse en Vlaamse  mensen door de specialisten werden gekozen om 1000 jaar van de 
literatuur te tonen. Wij vonden de manuscripten heel moeilijk om te lezen (vooral voor de 
buitenlanders), maar de expositie maakte indruk op ons. Volgens ons was de manier van de 
presentatie  heel  boeiend,  origineel  en  authentiek.  Beneden  was  er  ook  het 
kinderboekenmuseum met gezellige, kleurrijke kinderboekjes. 

In  het  centrum  van  Den  haag,  staat  het  Binnenhof.  Het  Binnenhof  is  een 
gebouwencomplex dat een centrale rol in de Nederlandse politiek speelt. Het was in de 13de 
eeuw gebouwd en sinds dan hielden ze er residentie. Mogelijk is het het oudste parlement 
complex in Europa dat nog dient. Vanwege de lange geschiedenis en het mooie gebouw is 
het ook een populaire toeristische attractie. We konden veel toeristen met hun gids vinden. 

In Den Haag staat er twee instituties, die belangrijk  voor de Nederlandse politiek 
zijn. Namelijk de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft vooral drie belangrijke 
taken.  Ten  eerste  controleren  zij  het  regeringsbeleid,  met  medewetgeving   en 
vertegenwoordiging  van  de  bevolking.  De  eerste  kamer  heeft  minder  rechten  en 
bevoegdheden dan  de Tweede Kamer, maar naar onze mening heeft de Eerste Kamer een 
veel mooier classicistisch gebouw dat in het Binnenhof staat. De Tweede Kamer heeft echter 
een typisch parlement gebouw.

Een van de belangrijkste musea over de kunst van Oude Meesters bevindt zich ook in 
Den  Haag.  Dat  is  natuurlijk  het  Mauritshuis.  Er  zijn  vele  schilderijen,  vooral  uit  de 
zeventiende eeuw,  maar  tegenwoordig  is  er  ook een tentoonstelling  van Rogier  van der 
Weyden met de restauratie van zijn werk. Vele mensen wilden naar Mauritshuis om twee 
belangrijkste  kunstwerken  te  bezoeken:  De  anatomische  les  van  Dr.  Nicolaes  Tulp  van 
Rembrandt van Rijn en Meisje met een parel geschilderd door Johannes Vermeer. Het is heel 
druk bij deze schilderijen! Het was een geweldige ervaring. De collectie van het museum is 
zeer uitgebreid en de schilderijen zijn perfect met elkaar gecombineerd in de kamers. Het 
maakte echt een geweldige indruk. Het schilderij, dat ik het mooiste vond was Gezicht op 
Delft van Vermeer. 



Tot  5  uur  hadden we een beetje  vrije  tijd  om Den Haag te  bezoeken.  Ik  en mijn 
vrienden besloten om naar Scheveningen te gaan. We kwamen uit Hongarije en waren nog 
nooit bij de zee geweest. Scheveningen is een wijd zandstrand die 3 kilometerlang is. Helaas, 
door gebrek aan tijd, konden we niet in het water gaan, maar het strand was toch zo mooi. 
We konden van het warme weer samen genieten. Er waren bepaalde kraampjes en winkeltjes 
aan de kust dus we hebben besloten om lekkere Churros uit te proberen. Helaas, moesten we 
om 4 uur terug gaan met de tram, maar de sfeer was zo fantastisch daar dat ik zeker snel 
terug wil en zal gaan.


