
Grondwet    

  Specials 

Nacht van de Grondwetvrijdag 28 maart

Groots evenement in Den Haag 
Op zaterdag 29 maart bestaat de Grondwet 200 
jaar. En dat wordt gevierd met het Grondwet 
Festival: een groots evenement in Den Haag! 
Vrijdagmiddag 28 maart barst het feest los met 
de Nacht van de Grondwet gevolgd door een 
bijzondere zaterdag vol activiteiten voor jong 
en oud. 

De Grondwet komt tot leven
Nieuwsgierig wat er allemaal schuilt achter 
de statige Haagse gevels rond het Binnenhof? 
Kom het bekijken tijdens het Grondwet 
Festival! 
Op 29 maart openen veel instellingen die een 
belangrijke rol spelen in onze democratie hun 
deuren en organiseren talloze activiteiten.  
Van workshops en demonstraties tot muziek  
en theater. Kijk op de achterzijde van deze 
folder en op www.grondwetfestival.nl voor  
een overzicht. 
Buiten, op het Lange Voorhout, loop je 
door een levensgrote pop up-versie van het 
Grondwetboek, waarin je spelletjes kunt doen 
en workshops volgen. Of neem je liever de 
pendelbus naar het beroemde Catshuis?

Paard van Troje & 
Humanity House
Serieus én feestelijk! Het Grondwet Festival 
barst los op vrijdagavond 28 maart met de 
Nacht van de Grondwet. In het Humanity 
House kijk je naar de thriller Het Vonnis om 
daarna naar College Tour meets Lowlands 
University in het Paard van Troje te gaan.  
De avond sluit je af met dansen op de beats  
van o.a. dj Roog en D-Rashid.
grondwetfestival.nl/nacht

...want Nederland is jarig
200 jaar geleden begon in Den Haag  
ons koninkrijk. Daarom vieren we feest in  
Den Haag, de koninklijke stad van Nederland. 
Dat doen we maar liefst 3 keer. Het begon op 
30 november 2013 met de nagespeelde landing 
van prins Willem Frederik op het strand van 
Scheveningen. Op 29 maart vieren we het 
200-jarig bestaan van de Grondwet en in 
september sluiten we af met een spectaculaire 
viering van 200 jaar Prinsjesdag.  
Evenementen die je niet wil missen!
denhaagviert.nl
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Stoere soldaten in de stad
Op het Grondwet Festival viert ook de 
Koninklijke Landmacht zijn 200e verjaardag. 
Op verschillende plaatsen in de stad is muziek 
van diverse militaire orkesten te horen. Ook 
geeft de Koninklijke Landmacht de hele dag 
spannende, leuke en leerzame demonstraties. 
Drink jij straks een glaasje water uit de 
Hofvijver, gezuiverd door een militaire 
zuiveringsinstallatie? Of word je soldaat voor 
een dag, met camouflage-schmink? Dan ben je 
vast ook stoer genoeg om van de klimmuur te 
abseilen!   

Geschikt? V Ongeschikt? X

Dat vieren we samen
Na de vieringen in 1863, 1913 en 1963 is het nu 
tijd voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. 
Deze traditie, die elke 50 jaar plaatsvindt, is 
een uitstekend moment om met elkaar stil te 
staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en 
toekomst. Maar ook bij onze rechten, plichten 
en vrijheden. 200 jaar geleden kreeg Nederland 
zijn onafhankelijkheid terug. 
In de jaren 1813-1815 werd de basis gelegd voor 
ons Koninkrijk en de ontwikkeling ingezet naar 
een democratisch bestel. Dat lijkt allemaal 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het 
Nationaal Comité vindt dat we trots mogen zijn 
op wat we samen hebben bereikt, maar dat we 
dat ook moeten onderhouden. Verworvenheden 
zijn geen zekerheden. Daarom organiseert 
het Nationaal Comité van 30 november 2013 
tot en met 26 september 2015 zes nationale 
evenementen om dit met elkaar te vieren.
200jaarkoninkrijk.nl

Openbaar vervoer
Kom met de trein naar het Grondwet Festival! 
Het festivalterrein is op loopafstand van  
station Den Haag Centraal. Vanaf station 
Den Haag HS reis je snel met de tram naar 
de binnenstad. Check 9292.nl voor actuele 
reisinformatie.

Treintip! Kijk op spoordeelwinkel.nl voor een 
aantrekkelijke actie van NS.
 

Met de auto
Wees dan voorbereid op drukte in de stad en 
volle(re) parkeergarage. De meest centrale zijn  
Muzenplein, Pleingarage, Stadhuis en Spui Centre.
denhaag.nl/bereikbaarheid

Van alles te beleven
Aan het Grondwet Festival doen zo’n 60 
organisaties mee. Zij openen deuren die normaal 
gesloten blijven, organiseren gratis workshops, 
lezingen, theatervoorstellingen en nog veel 
meer. Dit is je kans om een kijkje te nemen in de 
mooiste historische gebouwen van Den Haag 
zoals de Ridderzaal, de Eerste en Tweede Kamer, 
de Trêveszaal, het Vredespaleis en het Catshuis. 
Buiten op ‘t Plein, de Hofplaats, rondom 
de Hofvijver en op het Lange Voorhout zijn 
vele attracties, activiteiten, straattheater, 
workshops en demonstraties van bijvoorbeeld 
de Koninklijke Landmacht. En wat dacht je van 
een spectaculair riddertoernooi of een tochtje in 
een metershoge Skywatch? 
In deze folder vind je een beknopt overzicht van 
activiteiten. Alle aanvullende informatie vind je 
op de festivalwebsite!
grondwetfestival.nl

Stap in het verleden
De Dag van de Haagse Geschiedenis is een 
belangrijk onderdeel van het Grondwet 
Festival. Op ‘t Plein vormen 30 culturele- en 
erfgoedinstellingen een knus festivalterrein 
voor jong en oud.  
Met attracties, workshops en vele stands 
die als startpunt dienen voor historische 
wandelingen of rondvaarten door de 
binnenstad van Den Haag. 
Op ‘t Plein stap je letterlijk terug in de 
tijd. Kinderen kunnen zich omscholen tot 
schildknaap of ridder, een ritje maken in de 
nostalgische zweefmolen of ouderwets lekkere 
pannenkoeken eten. Op het Lange Voorhout 
kun je een spannend riddertoernooi met  
ridders en echte paarden bijwonen!

29 maart

Den Haag

Festivalinformatie
Het Grondwet Festival duurt van 10.00-17.00 uur. 
Let op: sommige activiteiten beginnen later of 
zijn eerder afgelopen.

Veel instellingen kunt u alleen bezoeken op 
vertoon van een geldig legitimatiebewijs 
(verplicht vanaf 14 jaar). 

Connexxion zorgt voor pendelbussen tussen 
de binnenstad en het Catshuis. Kijk op de 
festivalwebsite voor meer informatie.
grondwetfestival.nl

Den Haag 

 viert feest...
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1 Nationaal Archief Pr. Willem Alexanderhof 20
 Expositie originele grondwetten en workshop  

‘Maak je eigen Grondwet’ [10.00-17.00]
2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties & Ministerie van Veiligheid  
en Justitie Turfmarkt 147  
Open huis: Schitterend uitzicht op 36e verdieping 
[10.00-16.00] 
Kinderactiviteiten [10.00-16.00] 
Expositie foto- en videokunst [10.00-16.00]

 Auditorium: Interactieve meetings [start 10.30, 
12.15, 13.30, 14.15 en 15.15] 
Quiz [11.30 en 14.45]

3 Stadhuis Spui 70
 Atrium: Exposities Koninklijke Landmacht en 

internationale juridische instellingen [9.30-17.00] 
Raadzaal: Scholierendebat [10.00-17.00] 
Feestelijke afsluiting Grondwet Festival [17.00]

4 ProDemos Hofweg 1H
 Start wandeling Grondwetpad: Reserveren 

noodzakelijk, kijk op www.grondwetfestival.nl 
[11.00 en 14.00]

5 Binnenhof Binnenhof
 Eerste Kamer: Colleges met jonge historici 

[10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 en 15.30] 
Tweede Kamer: Theatervoorstelling invoering 
vrouwenkiesrecht [elk heel uur tussen 11.00-16.00] 
Ridderzaal: Live muziek, filmbeelden [10.00-16.00] 
Trêveszaal & Statenzaal: Bezichtiging [10.00-15.00]

6 Gevangenpoort Buitenhof 33
 Rondleidingen [elk half uur tussen 11.00-17.00]
7 Raad voor de Rechtspraak Kneuterdijk 1
 Expositie rechtbanktekeningen van bekende 

processen [10.00-16.00] 
Korte theatervoorstelling ‘Straf’ [11.00, 13.00 en 
15.00]

8 Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7
 Workshops spotprent tekenen
9 Kabinet van de Koning Korte Vijverberg 3
 Openstelling, interactieve expositie [10.00-16.00]
10  Hoge Raad Lange Voorhout 34
 Theatervoorstelling ‘Napoleon verantwoordt zich’ 

van het Nationale Toneel [11.00, 13.00 en 15.00]
11 Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8
 Openstelling, quiz, klarinetkwartet Koninklijke 

Landmacht [10.00-16.00]
12 Raad van State Kneuterdijk 20
 Openstelling Witte Paleisje, voormalige woning van 

koning Willem II en Anna Paulowna [10.00-16.00] 
Expositie Thorbecke en 1848 [10.00-16.00] 
Klassieke concerten in de Gotische zaal  
[10.30, 11.15, 12.00. 12.45, 13.30, 14.15, 15.00 en 15.30]

13 ABN AMRO | Huis van Hogendorp Kneuterdijk 8
 Debat tussen Koning Willem I en Van Hogendorp 

(toneel) [11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00]
14  Onderwijsraad Nassaulaan 6
 Mini-colleges [10.00-16.00]
15 VNG Nassaulaan 12
 Expositie [10.00-16.00] 

Circusworkshop voor kinderen [10.00-16.00] 
Concert orkest Intermezzo [13.00, 14.00 en 15.00]

16 Kanselarij der Nederlandse Orden Nassaulaan 18  
Workshop ‘Maak je eigen lintje’ [10.00-16.00] 
Demonstratie ‘Onderscheidingen maken’ 

 [10.00-16.00]
 Openstelling & expositie Koninklijke 

Onderscheidingen [10.00-16.00]
17 Vredespaleis Carnegieplein 2
 Interactieve rondleiding door de bibliotheek 

[10.00-16.00]
18 Catshuis Johan de Wittlaan 30  

(ingang tegenover Bel Air Hotel)  
Openstelling [10.00-15.00]

19 Sociaal-Economische Raad (SER) 
Bezuidenhoutseweg 60  
Debat over het minimumloon:  
Doe mee! [13.00 en 15.00]

20 Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3  
De grondwet op Rijm door NTJong en Rabarber  
[14.00-17.00]

     Muziektheaterproductie BROERS - de gebroeders 
Van Hogendorp: € 11,25 [16.00 en 20.15]

A Dag van de Haagse Geschiedenis ‘t Plein
 Op ‘t Plein stap je letterlijk terug in de tijd!  

Laat je omscholen tot schildknaap, leer vechten  
tegen ridders of maak een ritje in de zweefmolen. 
Startpunt van historische wandelingen  
(aanmelden bij de diverse kraampjes) [11.00-16.00]

B Grondwetbank Hofplaats
 Ga metershoog de lucht in met de Skywatch en 

neem deel aan diverse activiteiten [10.00-16.00]
D Koninklijke Landmacht rondom de Hofvijver
 Demonstraties en activiteiten [10.00-17.00]
E Grondwet Arena Lange Voorhout 

Levensgroot pop-up Grondwetboek: Wandel door 
de geschiedenis en doe mee aan workshops en 
spelletjes [11.00-16.00]

 Informatiemarkt en Ombudsbus [10.00-16.00]
 Riddertoernooi [12.00 en 15.00]

Op 29 maart 2014 bestaat onze 
Grondwet precies 200 jaar. 
Dat wordt gevierd! 

Kom naar Den Haag voor een 
speciale dag vol activiteiten  
voor jong en oud.
 

grondwetfestival.nl
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Den Haag


