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Dames en heren, 

 

Van harte welkom bij de officiële opening  van de Open Huis dagen 

van de Eerste en Tweede Kamer. Vandaag tot 8 uur vanavond en 

morgen van 10 tot 5 opent het parlement haar deuren. De 

aanleiding daarvoor is dat wij vieren dat de Eerste en de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal 200 jaar bestaan.  

 

Al twee eeuwen lang vormen de Staten-Generaal onze 

volksvertegenwoordiging. Dit is de plaats waar de wetten worden 

gemaakt en het beleid van de regering wordt gecontroleerd. Zo 

een jubileum verdient het om gevierd te worden. En dat doen wij 

dan ook met een groot aantal activiteiten.  

  

U krijgt vandaag een uniek kijkje achter de schermen van het 

parlement. Om hun taak als medewetgever en controleur van de 

regering te vervullen, wordt er door de Kamers heel wat uren 

vergaderd en gedebatteerd. Dat doen zij in gebouwen die uniek 

zijn in de wereld. De Tweede Kamer, omdat het een 

indrukwekkende combinatie is van monumentale bouwwerken en 

nieuwbouw. De Eerste Kamer, omdat wij de oudste parlementaire 

vergaderzaal hebben ter wereld. En de Ridderzaal, omdat die al 

bijna 800 jaar (!) lang de kern vormt van het Binnenhof.  



 

De Open Huis dagen draaien echter om veel meer dan onze 

gebouwen. Het draait er om dat wij u kunnen laten zien wat 

Kamerleden doen en hoe zij dat doen.  Daarvoor zijn er niet alleen 

rondleidingen georganiseerd, maar ook lezingen, debatten en 

meet and greets met Kamerleden hier op het Plein. U krijgt de kans 

om ofwel rechtstreeks met een Kamerlid ofwel onderling te 

debatteren over actuele politieke onderwerpen.  

 

Verder is er ook nog een mini-bioscoop, waarin verschillende 

documentaires van de publieke omroep over ons parlement 

worden getoond. En dat is nog niet alles: er is toneel, muziek en 

een speciale speurtocht voor kinderen! 

 

De Open Huis dagen vandaag en morgen bieden voor ieder wat 

wils. Zo hopen wij dat iedereen die hier vandaag en morgen 

rondloopt, iets meekrijgt van hoe het op het Binnenhof werkt.  

 

Diegene die een blijvende herinnering wil aan de Eerste en 

Tweede Kamer, kan ik van harte aanbevelen om een kijkje te 

nemen bij de stands waar onze jubileumboeken worden verkocht.  

 

Het doet mij deugd om te zien dat u in grote getalen bent gekomen 

om de Staten-Generaal met eigen ogen te zien. Ik hoop dat wij 

later vandaag en morgen nog veel meer mensen mogen begroeten.  

 

Dank u wel.  


