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Inleiding

Deze 7 stadswandelingen zijn gemaakt door studenten 
Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. U wordt meegenomen 

langs verschillende thema’s die zowel in het onderwijs van de faculteit 
centraal staan, als in de stad Den Haag herkenbaar zijn. 
Dit zijn Veiligheid, Politiek en Bestuur, NGO’s en Maatschappelijke organisa-
ties, Het Koninkrijk, Diplomatie en Internationale, Recht en Het slavernijverle-
den van Den Haag. Door een stadswandeling leren studenten de stad kennen 
waar zij een aantal jaren gaan studeren, wonen en werken. 

De wandelingen zijn op 27 augustus 2021 in gebruik genomen door de 
voorzitter van het college van Bestuur van de Haagse, Elizabeth Minneman en 
de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen door het lopen van de eerste 
kilometer, samen met 200 studenten die aan hun opleiding aan de Haagse 
gaan starten. De wandelingen hebben een gemiddelde lengte van 5 kilometer, 
en worden bij voorkeur – maar niet uitsluitend - met mooi weer gelopen.

Introduction

These 7 city walks are made by students of Public Management of 
‘the Haagse Hogeschool’. They will take you along di  erent themes 

that are are central to the faculty’s teaching as well as being recognisable in 
the city of The Hague.
These are Safety and Security, Public Management and Politics, NGOs and 
Social Organisations, The Kingdom of The Netherlands, Diplomacy and Inter-
national Law and The History of slavery in The Hague.

Through a city walk, students get to know the city where they will be studying, 
living and working for a number of years. The city-walks were inaugurated 
on 27 August 2021 by the President of the Executive Board of The Hague, 
Elizabeth Minneman and the Mayor of The Hague, Jan van Zanen by walking 
the  rst kilometre, together with 200 students who are about to start their 
studies at The Hague. The walks have an average length of 5 kilometres and 
are preferably - but not exclusively - walked in good weather.
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Preface

Welcome to The Hague, the beating heart of the Dutch government and the (inter)
national city of peace and justice. Although city: Napoleon granted The Hague city 

rights in 1806, the question is whether that counts, as city rights were abolished a few years 
earlier. So it remains a matter of dispute whether The Hague is a city. Yet The Hague, city or not, 
has been the centre of politics and administration in the Netherlands for centuries. And because 
The Hague hosted the fi rst Hague Peace Conference at the end of the 19th century and not 
much later the Peace Palace was built, the city is internationally known as a city of peace and 
justice.

Studying in The Hague at The Hague University of Applied Sciences means that, from day one, 
you will be working in, with and for the fi eld under the guidance of enthusiastic teachers. You 
will acquire knowledge and skills on the basis of current case studies and will then be actively 
engaged in practical assignments. For example, the stand walk you will be taking today was 
devised and organised by students of Public Administration from The Hague University of 
Applied Sciences. They have delved into the Hague Municipal Archives and have used the 
information to plan seven diff erent walks around various public administration themes such as 
administration and politics; law; security; diplomacy and international cooperation; the kingdom; 
NGOs and social organisations and the history of slavery of The Hague. And whether you were 
born and bred here, or just stepped off  the train a few hours ago, these walks will allow you to 
get to know the city in a diff erent way.

I look forward to getting to know you in the next four years and to seeing you grow into involved 
and enterprising world citizens who together can and want to make a diff erence in the world of 
tomorrow. 

So: let’s change. You. Us. The World.

Kind regards
Jikke Verheij
Programme Manager Public Administration/ Programme Director International Public Management

Voorwoord

Welkom in Den Haag; het kloppend hart van bestuurlijk Nederland en de (inter)
nationale stad van Vrede en Recht. Alhoewel stad: Napoleon heeft Den Haag in 

1806 stadsrechten gegeven, alleen is het de vraag of dat telt, aangezien stadsrechten een 
paar jaar eerder afgeschaft werden. Het blijft dus een twistpunt of Den Haag een stad is. Toch 
is Den Haag, stad of niet, al eeuwenlang het centrum van politiek en bestuur in Nederland. 
En omdat in Den Haag aan het eind van de 19e eeuw de eerste Haagse Vredesconferentie 
heeft plaatsgevonden en niet veel later de het Vredespaleis werd gebouwd, staat de stad 
internationaal bekend als stad van vrede en recht. 

Studeren in Den Haag aan de Haagse Hogeschool betekent dat je vanaf dag een onder 
begeleiding van enthousiaste docenten in, met en voor de praktijk aan de slag gaat. Je doet 
kennis en vaardigheden op aan de hand van actuele casussen en gaat vervolgens actief aan 
de slag met opdrachten uit de praktijk. Zo is de stadswandeling die jullie vandaag gaan lopen, 
bedacht en georganiseerd door Bestuurskunde studenten van de Haagse Hogeschool. Zij 
zijn het Haagse Gemeente Archief in gedoken en hebben de informatie gebruikt om zes 
verschillende wandelingen te plannen rondom verschillende bestuurskundige thema’s zoals 
bestuur en politiek; recht; veiligheid; diplomatie en internationale samenwerking; het koninkrijk 
en NGO’s en maatschappelijke organisaties. En of je hier nou geboren en getogen bent, of een 
paar uur geleden uit de trein bent gestapt, door deze wandelingen zal je de stad op een andere 
manier gaan leren kennen.

Ik kijk er naar uit om jullie de komende vier jaar te gaan leren kennen en jullie te zien uitgroeien 
naar betrokken en ondernemende wereldburgers die samen het verschil kunnen en willen gaan 
maken in de wereld van morgen.  

So: let’s change. You. Us. The World.

Hartelijke groeten
Jikke Verheij
Opleidingsmanager Bestuurskunde/ Programme Director International Public Management
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1 Elisabeth Samson 
Binnenhof 1A

Elisabeth Samson 
(1715-1771), 

geboren in Paramaribo, 
vergaarde beroemdheid door 
haar huwelijk met een witte 
man. Zij zou de eerste zwarte 
vrouw zijn die een juridisch 
erkend huwelijk wilde met een 
witte man en daarvoor een 
rechtszaak aanspande bij de 
Staten-Generaal van de 
Nederlanden. Dit besluit nam 
zij nadat een voorgenomen 
huwelijk werd tegengehouden 
door de Raden van Politie in 
Suriname. Samson besloot dit 
niet te accepteren en zich te 
richten tot de hoogste 
bestuursorganen in het 
‘moederland’ - de Staten-
Generaal in Den Haag - 
waarvoor zij daar naartoe 
reisde. Daar werd, na enkele 
jaren, besloten dat dit huwelijk 
rechtsgeldig was omdat er 
geen wetten bestonden die 
een dergelijk gemengd 
huwelijk verboden.

Het nalatenschap van 
Elisabeth Samson zou 
controversieel blijken. 
Samson was eigenaar van 
plantages en slaven en mede 
daardoor zou zij één van de 
rijkste personen zijn geweest 
in de kolonie. Haar leven 
werd het meest uitvoerig 
gedocumenteerd door de 
Surinaamse schrijfster Cynthia 
McLeod. Dat de levensloop 
van Elisabeth Samson veel 

interesse oproept blijkt onder 
meer uit de theaterstukken en 
evenementen die rondom haar 
verhaal zijn georganiseerd.

Elisabeth Samson 
(b. 1715, d. 1771) 

garnered international fame 
because of her marriage 
to a white man. Born in 
Paramaribo, she was the  rst 
woman wanting to be in a 
legally recognized marriage 
to someone of a di  erent 
race. As this was not allowed 
under Surinamese law at the 
time, she decided to take her 
case to the States General 
of the Netherlands. She was 
intimidated by the Council of 
Police in Suriname because of 
her wish to be in an interracial 
marriage, and she decided not 
to accept this behavior. She 
travelled to the Netherlands 
to take her case to the States 
General. There it was decided 
after a couple of years that 
there were no laws that 
speci  cally forbade interracial 
marriages, and therefore 
Samson’s marriage was legal.
Even though Samson 
triumphed against racist 
cultural aspects, she became 
a controversial character in 
later years. Apparently, she 
was the owner of several 
plantations that used slaves. 
This made her a very wealthy 
woman, possibly the richest of 
Suriname at the time.
Elisabeth Samson’s life has 
been well-documented 
by Cynthia McLeod, a 
Surinamese writer. McLeod 
has documented her life 
through numerous plays and 
theatrical events.

2 Het Mauritshuis 
Plein 29

Het Mauritshuis 
werd in 1633 in 

opdracht van de Duitse graaf 
Johan Maurits van Nassau-
Siegen (1604 -1679) gebouwd. 
Johan Maurits zou bekendheid 
verwerven door zijn 
gouverneurschap en daden in 
de toenmalige Nederlandse 
kolonie Brazilië. Delen van 
Brazilië werden in 1630 door 
de Nederlanders veroverd van 
de Portugezen. In 1636 werd 
Johan Maurits door de WIC 
aangesteld als gouverneur van 
de nieuwe kolonie. Vanaf de 
nieuw gestichte hoofdstad van 
de kolonie - Mauritsstad - zou 
het koloniale bewind opereren 
totdat de Portugezen de 
kolonie in 1654 terug 
veroverden. In het huidige 
Mauritshuis zijn nog delen 
gebouwd van hout afkomstig 
uit Brazilië. 
Het Mauritshuis is nu een 
museum. Het Mauritshuis 
heeft veelvuldige kritiek 
gekregen als een symbool 
van verrijking over de rug van 
tot slaaf gemaakten. In 2017 
is het museum begonnen 
aan een grootschalig 
onderzoeksproject naar 
Johan Maurits, met name zijn 
rol in het slavernijverleden in 
Brazilië, en bij een achttiende-
eeuws beeldje van hem wordt 
het historische verhaal ‘op 
genuanceerde wijze’ verteld.

In 1633, a German 
duke by the name of 

Johan Maurits van Nassau-
Siegen gave 
the instruction to build the 
Mauritshuis. Johan Maurits 
garnered fame during his 
governorship of the Dutch 
colony of Brazil. Signi  cant 
chunks of present-day Brazil 
were captured by the Dutch 
from the Portuguese in 1630. 
Johan Maurits was appointed 
governor of Brazil in 1636 by 
the West-Indies Company 
(WIC). From the newly-found 
capitol of Mauritsstad, Brazil 
was ruled by the colonial 
regime until 1654, when 
it was re-captured by the 
Portuguese. A lot of wood 
that has been used to build 
the Mauritshuis has directly 
originated from Brazil, and is 
still there today.
The Mauritshuis today 
functions as a museum of arts. 
The museum has received 
criticism for its art that could 
be perceived as racist. Some 
art pieces are said to glorify 
prosperity and wealth o   the 
backs of slaves. In 2017, the 
museum started an extensive 
investigation into the role of 
Johan Maurits in the slave 
trading business in Brazil. 
After that, the plaque that sits 
below Maurits’s statue has 
been replaced by one that 
describes his role in history in 
a more nuanced manner.

3 Cornelis van 
Sypesteyn
Plein 1

Cornelis van 
Sypesteyn (1823-

1892) was een politiek 
persoon. Hij vervulde in zijn 
leven functies als 
gemeenteraadslid, Tweede 
Kamerlid en gouverneur van 
Suriname. Hoewel hij door zijn 
talloze functies bij het 
Ministerie van Koloniën een 
West-Indië specialist werd, 
sprak hij in de Tweede Kamer 
vooral over Oost-Indië. Tijdens 
één van zijn verblijven in 
Suriname schreef hij de 
Beschrijving van Suriname; 
een historisch, geografi sch en 
staatkundig overzicht, uit 
offi  ciële bronnen 
bijeengebracht (1954). 
Sypesteyn werkte bij het 
Ministerie van Koloniën ten 
tijde van de afschaffi  ng van 
slavernij. In 1873, bij het einde 
van het ‘staatstoezicht’ over 
de vrijgemaakten, werd hij 
benoemd tot gouverneur van 
Suriname. Hem wachtte de 
zware klus om de kolonie 
‘levensvatbaar’ te houden nu 
gedwongen arbeid en 
staatstoezicht tot de verleden 
tijd behoorden. Net als veel 
andere bestuurders had 
Sypesteyn zelf aandelen in 
plantages en daarmee tot 
slaaf gemaakten in bezit. Met 
de compensatie voor de 
eigenaren die gepaard ging 
met de emancipatie, kreeg 
Sypesteyn voor zijn ongeveer 

honderdvijfi tg tot slaaf 
gemaakten ca. f 45.400 – dat 
staat gelijk aan ongeveer een 
half miljoen euro vandaag.

Cornelis van 
Sypesteyn was a 

public servant who lived from 
1823 until 1892. He served in 
several political o   ces, such 
as city councilor, member of 
Parliament and as governor 
of Suriname. Even though he 
accrued signi  cant expertise 
in West-Indian a  airs during 
his time at the Ministry of 
Colonies, he mostly spoke 
about East-Indian a  airs 
while he was a member of 
Parliament. During his time 
in Suriname he wrote a book 
called: Suriname; a historic, 
geographic and political 
overview, comprised together 
out of reliable sources.
Sypesteyn worked at the 
Ministry of Colonies during 
the prohibition era. Once 
direct oversight by the Dutch 
government of the slaves was 
ended in 1873, Sypesteyn 
became governor of a more 
free Suriname. Now that 
slavery had ended (which 
was then the basis of the 
Surinamese economy), a 
grand challenge to develop 
the Surinemese economy 
awaited him. Just like all other 
Dutch public o   cials in those 
days, Sypesteyn held a lot 
of slaves and plantations 
as private property. It is 
estimated that the total value 
of his property was about 
45.000 Dutch guilder, which 
amounts to about half a million 
euros today.

8 9



4 Huis van Groen 
van Prinsterer
Korte Vijverberg 3

Willem Groen van 
Prinsterer was een 

protestants Christelijke 
politicus en verklaard tegen-
stander van de slavernij in 
Oost en West. Op deze locatie 
is het kabinet van de koning, 
waar Groen van Prinsterer in 
1842 klaarspeelde om enkele 
abolitionistische comités te 
verenigen in de “Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering 
van de afschaffi  ng der 
slavernij”, die hij in de statuten 
echter een zo protestants-
christelijk karakter gaf, dat het 
andersgezinden afscrikte. In 
1853 werd hij voorzitter van de 
Staatscommissie afschaffi  ng 
slavernij, die echter op korte 
termijn niets bereikte. Twaalf 
jaar later kreeg Groen van 
Prinsterer een nieuwe kans om 
bij te dragen aan het proces 
van de afschaffi  ng. Hij mocht 
deelnemen aan de staats-
commissie die adviseerde 

over het verloop van de 
afschaffi  ng van de slavernij. 
Ook hier vond Groen van 
Prinsterer te weinig mede-
standers en na een jaar 
vergaderen gaf hij teleur-
gesteld op. Daarop gooide hij 
het over een geheel andere 
boeg. Samen met W.R. van 
Hoëvell diende hij in de Kamer 
een motie in voor de 
herziening van de slaven 
reglementen. Na bijna 15 jaar 
vechten tegen het systeem 
koos hij ervoor genoegen te 
nemen met een kleine 
aanpassing. Het zou tot 1863 
duren voor Nederland de 
slavernij verbood.

Wilem Groen van 
Prinsterer was a 

protestant Christian politician 
and a declared opponent of 
slavery in the West and East 
Indies. This location 
represents the e  orts by 
Groen van Prinsterer to unite 
the several organizations into 
a single front against slavery, 
called the Community that 
supports the abolition of 
Slavery (MBAS). Despite his 
good intentions, he gave the 
organization an overtly 
Protestant Christian character, 
which scared o   a lot of 
di  erent-minded individuals. 
He became the chairman of 
the State Committee for the 
Abolition of Slavery, that really 
didn’t get anything done.
But Groen van Prinsterer got 
another chance to contribute 
to the abolition of slavery 
twelve years later. He was 
invited to take part in a state 
committee that advised on 
the best way to end slavery 
in 1853. But despite his 
e  orts, Groen van Prinsterer 
still received little backing 
in his approach to abolish 

slavery and he gave up after 
a year of attending meetings. 
Subsequently, he took a 
very di  erent approach to 
contribute to the abolishment 
of slavery. Together with W.R. 
van Hoevell, he established 
a motion on the  oor of 
Parliament to review the rules 
on slavery. After a  ght of 
almost 15 years against the 
system, he chose to accept 
a small win in his  ght to end 
slavery. It didn’t take until 1863 
until the Netherlands  nally 
abolished slavery.

5 Christiaan Congo 
Loango
Lange Houtstraat

Christiaan Congo 
Loango werd 

geboren in West-Afrika rond 
1769. Rond zijn 13e wordt 
Christiaan als slaaf naar 
Suriname vervoerd. Daar komt 
hij in dienst bij marineoffi  cier 
Joan van Woensel die hem 
rond 1800 meenam als 
huisbediende naar Den Haag. 
Als zwarte jongen vond hij al 
snel zijn draai in Den Haag. Al 
na vier maanden kreeg hij een 
relatie met de Scheveningse 
Cornelia de Graaf, ze werd 
zwanger en even later 
trouwden ze. Ondanks de 
‘schande’, want dat was het 
toen, werd Cornelia niet door 
haar familie verstoten en dat 
had vooral te maken met 
Christiaan die zich in korte tijd 
zeer geliefd had gemaakt. 
Cornelia stierf op 33-jarige 
leeftijd. Christiaan stond er 
alleen voor met zijn enige 
zoontje Johan Christiaan 
Coco. Later trouwde hij met 
Johanna van Olven en tekende 
zijn eigen trouwakte. Jaren 
later stierf het stel samen aan 
cholera.

Christiaan Congo 
Loango was born in 

West-Africa around 1769. He 
was taken as a slave to 
Suriname when he was around 
13 years of age. He was 
quickly employed as a butler in 
the Netherlands by Joan van 
Woensel, a marine o   cer. 
Despite his race, he became 
accustomed by life in The 
Hague. After living there for 
four months, he got in a 
relationship with Cornelia de 
Graaf, a woman from 
Scheveningen. She got 
pregnant and they later 
married. Despite this 
relationship being interracial, 
Cornelia did not get disowned 
by her family because 
Christiaan managed to make 
himself very popular within 
Cornelia’s family. Cornelia died 
at age 33, and Christiaan 
stood alone in raising his son, 
Johan Christiaan Coco. 
Christiaan later married 
Johanna van Olven, but they 
died together after contracting 
cholera.

6 Een Afrikaanse 
theoloog in 
Den Haag

Kloosterkerk 
Lange Voorhout 4

In 1735 werd 
Jacobus Capitein 

hier gedoopt ( 1717–1747). 
Geboren in West-Afrika, werd 
hij als kind slaaf gemaakt en 
cadeau gedaan aan Jacob van 
Goch. Deze was in dienst van 
de West Indische Compagnie 
(WIC) en nam de jongen mee 
naar Den Haag. Jonge 
Jacobus kreeg scholing en de 
kans om Theologie in Leiden te 
studeren. Tot genoegen van de 
WIC gaf Jacobus Capitein in 
1742 in de Kloosterkerk een 
pleidooi waarin hij de slavernij 
verdedigde. Gezien zijn 
verleden was dit opmerkelijk, al 
verdedigde hij niet de koloniale, 
raciale slavernij, maar de 
slavernij zoals hij die kende uit 
de Bijbel. Als predikant keerde 
hij terug naar Elmina in West-
Afrika. Daar wilde hij een 
Afrikaans meisje huwen, maar 
de WIC verbood het huwelijk 
met een heiden en stuurde 
hem een Haagse Christelijke 
bruid. Omdat slavernij in 
Nederland al sinds 1532 niet 
legaal was, werden 
slaafgemaakten die mee naar 
Den Haag kwamen, in principe 
vrije burgers, en dus ook 
Jacobus.

Jacobus Capitein 
(1717 – 1747) was 

christened at this location in 
1735. He was born in Elmina 
(present-day Ghana), where he 
was made a slave and given as 
a present to Jacob van Goch. 
Van Goch was employed by the 
WIC and took the little boy to 
The Hague. Jacobus was 
presented a scholarship and 
studied theology in Leiden. 
Jacobus Capitein, to the 
pleasant surprise by the WIC, 
gave a speech in the 
Kloosterkerk in 1742 defending 
slavery. This was considered 

odd, considering his past. He 
did not defend racial slavery, 
only slavery as he knew it from 
the Bible. He returned to Elmina 
as a preacher, where he 
attempted to marry an African 
girl. However, the WIC forbade 
him to marry an apostate and 
sent him a Christian bride from 
The Hague. Because slavery 
wasn’t legal in the Netherlands 
since 1532, slaves that came 
along to the Netherland were 
automatically made citizens, as 
was Jacobus.

7 Maatschappĳ  ter 
bevordering van de 
afschaffi  ng van de 
slavernĳ 

Society to promote the 
abolition of slavery
Lange Voorhout 5

Hier vonden de 
vergaderingen van 

de ‘Maatschappij ter 
bevordering van de 
afschaffi  ng der slavernij’ 
plaats. Nederland kende geen 
brede volksbeweging tegen 
slavernij. Er waren wel groepen 
die zich, veelal uit christelijke 
motieven, organiseerden en 
zich tegen slavernij verzetten. 
Een van die groepen was de 
Maatschappij ter bevordering 
van de afschaffi  ng der 
slavernij (MBAS). Hoewel 
opgericht in 1842, 
vergaderden zij voor het eerst 
in 1853. Destijds was dit 
gebouw van een genootschap 

Wilem Groen van Prinsterer (C.H. Hodges 1823) 1010



van geleerden. De landelijke 
vereniging had op het 
hoogtepunt in 1857, 667 
leden die voornamelijk uit 
Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Delft, Haarlem 
en Heemstede kwamen. 
Net als andere anti-slavernij 
groepen uit die tijd, zochten 
zij pragmatische manieren 
om de slaven te bevrijden 
zolang de wetgeving slavernij 
niet verbood. Hiervoor werd 
onder meer geld ingezameld 
om plantages en tot slaaf 
gemaakten vrij te kopen.

This is where the 
meetings of the 

Community that supports the 
abolition of Slavery occurred. 
The Netherlands did not have 
a signi  cant movement 
against slavery. There were, 
however, movements that 
opposed slavery from a 
Christian viewpoint. MBAS is 
one example of such organiza-
tions. The  rst meeting of this 
organization occurred in 1853. 
MBAS had a membership peak 
in 1857, with 667 members, 
mostly from Amsterdam, The 
Hague, Rotterdam, Haarlem, 
Delft and Heemstede. Just like 
other anti-slavery communi-
ties at that time, the organiza-
tion sought pragmatic ways to 
free the slaves for as long as 
the law didn’t prohibit slavery. 
One of those ways was to raise 
funds to buy out plantations 
and slaves.

8 Zwarte bedienden 
in hoge Haagse 
kringen

Black servants serving 
high-ranked offi  cials in 
The Hague
Pages huis, Lange Voorhout 6

Dit was het pages 
huis in Den Haag, 

tegenwoordig dient het als 
kantoor, maar van 1747 tot 
1828 verbleven hier onder 
andere de pages van 
stadhouder Willem de vijfde. 
Pages zijn jonge mannen 
die in opleiding waren om 
een functie aan het hof te 
bekleden. In hoge Haagse 
kringen werkten soms ook 
Afrikaanse bedienden, zo blijkt 
onder meer uit schilderijen. 
Van de zwarte bedienden op 
het schilderij van Pothoven 
Willem V, zijn de namen 
bekend: Sideron, geboren op 
Curaçao en Cupido. Beiden 
behoorden van kinds af aan 
tot aan hun dood tot de kring 
rondom de stadhouder.

This is the Pageshuis, 
an o   ce that used 

to serve as the residence of 
the black butlers employed by 
the Prince of Orange, Willem V. 
The butlers that lived here 
where training to serve some 
of the highest-ranking public 
o   cials of the Dutch Republic. 
A lot of paintings from around 

that era depicted African 
servants serving o   cials from 
The Hague. Some of names of 
those servants in the painting 
by Pothoven were known: 
Sideron was born in Curacao, 
and Cupido. Both were 
servants to the stadtholder 
from birth until death.

9 Abraham 
George Ellis
Lange Voorhout 7

Dit gebouw 
huisvestte van 1820 

tot 1928 het Departement van 
Marine. Abraham George Ellis 
(1846-1916) is verbonden 
met dit gebouw. Hij was de 
zoon van een Surinaamse 
gouverneur en werd na een 
voorspoedige carrière in de 
marine in 1903 minister in het 
kabinet van Abraham Kuyper. 
Ellis’ grootvader, Abraham 
de Veer, was gouverneur van 
Elmina en kreeg kinderen met 
een zwarte Ghanese vrouw, 
Fanny Ellis. Abraham de Veer 
vertrok met zijn zoon naar 
Suriname, waar hij gouverneur 
van de kolonie werd. Abraham 
trouwde in 1845 met Maria 
Louise, een als tot slaaf 
gemaakte geboren ‘mulattin’ 
die door een koopman 
werd vrijgekocht. De familie 
vertrok in de jaren zestig van 
de negentiende eeuw naar 
Nederland. In Nederland had 
Abraham een succesvolle 
loopbaan in de marine. 
Voor zijn werk werd hij vaak 

uitgezonden naar de Oost 
waar het gootste deel van 
de Nederlandse vloot zich 
bevond. Aan het begin van 
de twintigste eeuw stopte 
Ellis met zijn militaire taken op 
zee om daarvoor in de plaats 
ambtelijke taken uit te voeren. 
Hij had door zijn handelen 
in de Oost de reputatie van 
een standvastige, strenge 
leider die niet schikte met de 
wensen van matrozen voor 
bijvoorbeeld een hoger salaris.

This building 
functioned as the 

o   ces of the Department of 
the Marine from 1820 until 
1928. Abraham George Ellis 
was closely a   liated with 
this building. He was the son 
of the governor of Suriname 
and became a minister in the 
cabinet of Abraham Kuyper. 
Ellis’s grandfather, Abraham 
de Veer, was the governor of 
Elmina (present-day Ghana), 
and had children with a black 
Ghanese woman, Fanny Ellis. 
Abraham de Veer left Ghana 
for Suriname, where became 
the governor. Abraham mar-
ried Maria Louise in 1845, a 
slave who was bought out by a 
tradesman. The family left for 
the Netherlands in the 1860’s, 
where he had a successful 
career in the marine. He fre-
quently got dispatched to the 
East Indies, where most of the 
maritime  eet was stationed. 
Ellis stopped working for the 
marines in the early 1900’s in 
order to perform administra-
tive duties. He was unpopular 
during his time at the marines, 
because he was a strict, head-
strong leader who didn’t bow 
to the demands for a higher 
salary by the sailors.

10 Alexine Tinne 
Lange Voorhout 32

In dit huis woonde 
de avontuurlijke 

Alexandrine Tinne (1835–
1869). Ze was één van de 
eerste fotografen van niveau in 
Nederland en reisde met haar 
moeder Henriëtte de wereld 
rond. Van 1796 tot 1812 
werkte haar vader Philip Tinne 
als ambtenaar en zakenman in 
de kolonie Demerary in Zuid 
Amerika (tegenwoordig 
Guyana). In deze kolonie kocht 
hij verschillende koffi  e- en 
suikerplantages. Ook bezat de 

familie Tinne slaafgemaakten. 
In 1812 legde Philip zijn functie 
neer en richtte met een 
partner in Liverpool een eigen 
handelshuis op: Sandbach. De 
onderneming fl oreerde en 
binnen enkele jaren had Philip 
een immens kapitaal 
verworven. Het was dit 
kapitaal dat Alexine en 
Henriëtte later in staat stelde 
hun kostbare reizen te maken. 
Met het kapitaal dat haar vader 

verdiende, ook dankzij de 
inspanningen van 
slaafgemaakten op zijn 
plantages, kocht Alexine 
tijdens haar reizen op haar 
beurt tot slaaf gemaakte 
Afrikanen vrij.

Alexandrine Tinne 
(1835 – 1869) lived 

in this house. Tinne was one 
of the  rst professional 
photographers in the 
Netherlands who travelled 
the world with her mother, 
Henriette. Her father worked 
as a public o   cial in the 
colony of Demerary 
(present-day Guyana), where 
he bought multiple co  ee
 and sugar plantation. The 
Tinne family also owned 
multiple slaves. Tinne’s father 
resigned from his position in 
1812 and started a trading 
company in England: Sand-
bach. This company made a 
lot of pro  t and Tinne’s father 
accrued immense wealth in a 
short period of time. This 
wealth made the costly 
worldwide journeys by Alexine 
and Henriette possible. 
Alexine also bought out a lot of 
slaves from plantations, 
ironically from the money that 
her father earned by slavery.

11 Anton de Kom 
Oude locatie 
Koninklijke bibliotheek, 

lange Voorhout 34
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1 Gerechtshof 
Den Haag
Court of Appeal
Prins Clauslaan 60

Het Gerechtshof 
Den Haag is één 

van de vier gerechtshoven in 
Nederland. 
De andere gerechtshoven zijn 
in Amsterdam, Leeuwarden en 
’s-Hertogenbosch. 
Zij die het niet eens zijn 
met de uitkomst van de 
rechtbank, kunnen in hoger 
beroep gaan. De zaak zal 
dan worden voorgelegd aan 
een gerechtshof. Bij een 
gerechtshof worden niet 
alleen strafzaken behandeld, 
maar bijvoorbeeld ook civiele 
zaken (bijvoorbeeld; een 
burenruzie), kantonzaken 
(bijvoorbeeld; onterecht 
ontslag) of belastingzaken. 
Wanneer men het niet eens is 
met het arrest van het hof, kan 
de zaak worden voorgelegd 
aan de Hoge Raad. De Hoge 
Raad is de hoogste rechter in 
Nederland.

The Hague Court of 
Appeal is one of the 

four courts of appeal in the 
Netherlands. The other courts 
are in Amsterdam, Leeuwarden 
and ’s-Hertogenbosch. Those 
who do not agree with the 
outcome of a court can 
appeal. The case will then be 
presented to a court of appeal. 
At a court of appeal not only 
criminal cases are handled, 
but also, for example, 

civil cases (for example, a 
neighbour dispute), subdistrict 
cases (for example, wrongful 
dismissal) or tax cases. If one 
disagrees with the judgment 
of the court of appeals, the 
case can be submitted to the 
Supreme Court. The Supreme 
Court is the highest court in 
The Netherlands.

2 Ministerie van 
Justitie en 
Veiligheid
Ministry of justice 
and security

Turfmarkt 147

Het ministerie van 
justitie en veiligheid 

zorgt voor de rechtsstaat in 
Nederland. Doormiddel van 
rechtsbescherming probeert 
het ministerie te werken aan 
een veiliger en rechtvaardigere 
samenleving. Mensen kunnen 
zo leven in vrijheid ongeacht 
hun levensstijl of opvatting. 
Recht kan een perspectief 
geven die ingrijpend is maar 
kan ook zorgen voor een 
opening. Het ministerie houdt 
zich onder andere bezig met 
rechtshandhaving, veiligheid 
en rechtspleging. Justitie en 
Veiligheid is belast met 
wetgevingen op het gebied 
van Straf- en sanctierecht, 
administratie recht, 
bestuursrecht, privaatrecht en 
het waarborgen van de 
kwaliteit wetgevingen.

The Ministry of 
justice and security 

ensures the rule of law in the 
Netherlands. Through legal 
protection the ministry is 
trying to work towards a safer 
and fairer society. People can 
live in freedom regardless of 
their lifestyle or beliefs. Law 
can provide perspective which 
can be drastic but can also 
create an opportunity The 
ministry is concerned with law 
enforcement, security and 
administration of justice. 
Justice and security are in 
charge of legislations in the 
 eld of criminal and sanction 

law, administration law, 
administrative law, private law 
and guaranteeing the quality 
of legislation.

3 Departement van 
Justitie
Department of 
Justice

Plein 2B

Dit is het 
Justitiegebouw: 

het voormalig ministerie van 
Justitie. Het is tussen 1876 
en 1883 gebouwd in neo-
Hollandse renaissancestijl 
door Cornelis Hendrik 
Peters, een leerling van 
Cuyper. Tegenwoordig is het 
Justitiegebouw onderdeel 
van het gebouwencomplex 
van de Tweede Kamer. 
Diversie fracties benutten 
delen van het gebouw als 
werk- en vergaderlocaties. 
De oude bibliotheek van 
voormalig ministerie van 
justitie staat nu bekend als de 
‘Handelingenkamer’. Alles wat 
wordt gezegd in de Tweede 
Kamer komt te staan in de 
Handelingen. Alle Handelingen 
vanaf 1814 zijn te vinden in 
deze Handelingenkamer. 

This is the Justice 
Building: the former 

Ministry of Justice. It was built 
between 1876 and 1883 in 
neo-Hollandic Renaissance 
style by Cornelis Hendrik 
Peters, a pupil of Cuyper. 
Today the Justice Building is 
part of the building complex of 
the Lower House. Various 
political groups use parts of 
the building as work and 
meeting locations. The old 
library of the former Ministry 
of Justice is now known as the 
‘Actions Room’. Everything 
that is said in the House of 
Representatives appears in 
the Acts. All the Acts from 
1814 onwards can be found in 
this Acts Room. 

4 Het Binnenhof 
Het Binnenhof

De staatsmacht 
bepaald de inhoud 

van de wetten in Nederland. 
Deze wetgevende macht 
bestaat uit het parlement (de 
Eerste en Tweede Kamer) en 
de regering. Zo kan een 
Tweede Kamer zelf met 
wetvoorstellen komen. 
Het Binnenhof is een plein 
in het centrum van Den 
Haag. Van oorsprong zijn de 
gebouwen middeleeuws. Nu 
zijn de Tweede kamer, Eerste 
Kamer, het torentje en het 
ministerie van Algemene 
Zaken gevestigd op het 
Binnenhof. De ministerraad en 
de Raad van State vergaderen 
in één van de gebouwen die 
gevestigd is op het Binnenhof.

The state power 
datamined the 

content of the laws in the 
Netherlands. This legislative 
power consists of the 
parliament (the 75 members of 
the Senate/ The House of 
Representatives) and the 
ruling government. The House 
of Representatives can come 
up with legislative proposals. 
Binnenhof is a square in the 
center of The Hague. The 
buildings are or originally form 
the middle ages. Now the 
House of Representatives, the 
Senate, the ministry of general 
a  airs and the o   ce of the 
prime minister are located 
there. The cabinet and the 
council of state also hold 
meetings in one of the 
buildings.

5 Museum 
De Gevangenpoort
Buitenhof 33

In de 13de eeuw 
vormde dit gebouw 

de imposante toegangspoort 
tot het Binnenhof. Enkele 
eeuwen later werd het een 
gevangenis en gerechts-
gebouw van het machtige Hof 
van Holland. Hier wachtten 
verdachte misdadigers op hun 
proces en werden wanbetalers 
opgesloten. Het museum laat 
zien hoe mensen vroeger 
werden opgesloten, berecht en 
gestraft. Op deze plek vonden 
enkele belangrijke momenten uit 
de Nederlandse geschiedenis 
plaats, zoals de moord op de 
gebroeders De Witt.

In the 13th century, 
this building formed 

the imposing gateway to the 
Inner Court (Binnenhof). 
Several centuries later it 
became a prison and court-
house of the powerful Court of 
Holland. Here suspected 
criminals awaited their trial and 
defaulters were locked up. The 
museum shows how people 
used to be locked up, tried and 
punished. Several important 
moments in Dutch history took 
place here, such as the murder 
of the De Witt brothers.

6 Raad voor de 
rechtspraak
Council for the 
judiciary

Kneuterdijk 1

De raad voor de 
rechtspraak kent 

verschillende taken: kwaliteit 
van de rechtspraak, nieuwe 
wetten en de rechtspraak, 
wetenschappelijk onderzoek, 
fi nanciering van de recht-
spraak, ondersteuning voor 
alle gerechten en internatio-
nale samenwerking. Een 
nieuwe wet of wetswijziging 
heeft soms grote gevolgen 
voor de Rechtspraak. Zo kan 
een nieuwe wet leiden tot 
meer rechtzaken of zwaardere 
zaken. De Raad voor de 
rechtspraak geeft regering en 
Staten-Generaal advies over 
wetgeving en beleid met 
gevolgen voor de rechtspraak.
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The council for the 
judiciary has several 

tasks: quality of the judiciary, 
new laws and the judiciary, 
scienti  c research,  nancier-
ing of the judiciary, suport for 
all courts and international 
cooperation. A new law 
or amendment to a law 
sometimes has a major impact 
on the judiciary. A new law can 
lead to more cases or heavier 
cases. the Council for the 
Judiciary advises the 
government and the States 
General about legislation and 
policy with consequences for 
the judiciary.

7 Raad van State
Council of State
Kneuterdijk 22

De Raad van State 
heeft twee taken: 

adviseren en rechtspreken. 
Beide taken worden binnen de 
Raad van State door twee 
afzonderlijke afdelingen 
uitgevoerd: de afdeling 
Advisering en de afdeling 
Bestuursrechtspraak. 
De afdeling Bestuurs-
rechtspraak is de hoogste 

algemene bestuursrechter 
van Nederland. De afdeling 
Advisering is onafhankelijk 
adviseur van regering en 
parlement over wetgeving 
en bestuur. Hun uitspraken, 
adviezen en rapportages 
hebben gevolgen voor 
belangrijke maatschappelijke 
en politieke onderwerpen. 
Daarmee staat de Raad 
van State midden in de 
samenleving.

The Council of State 
has two tasks: 

advising and administering 
justice. Both tasks are 
performed within the Council 
of State by two separate 
departments: The Advisory 
Division and the Administra-
tive Jurisdiction Division. 
The Administrative Jurisdic-
tion Division is the highest 
general administrative court in 
the Netherlands. The Advisory 
Division is an independent 
advisor to the government and 
parliament on legislation and 
administration.
Their rulings, opinions and 
reports a  ect important social 
and political topics, such as 
spatial planning, climate, pen-
sions, migration, infrastructure 
and  nance. This puts the 
Council of State at the heart of 
society.

8 Vredespaleis
Peace Palace
Carnegieplein 2

Het Vredespaleis 
huisvest twee 

gerechtelijke instanties, het 
Internationaal Gerechtshof en 
het Permanent Hof van 
Arbitrage. Het paleis werd in 
1913 geopend om het 
Permanent Hof van Arbitrage 
(PCA) en een bibliotheek in 
onder te brengen. Niet veel 
later vestigde zich hier ook het 
Permanent Hof voor 
Internationale Justitie, het hof 
van de Volkenbond. Na de 
Tweede Wereldoorlog, toen de 
Volkenbond was opgeheven 
en de Verenigde Naties 
werden opgericht, kreeg het 
Internationaal Gerechtshof van 
de Verenigde Naties onderdak 
in het paleis. Beide instellingen 
werken dagelijks op eigen 
wijze aan hetzelfde doel: het 
vreedzaam oplossen van 
internationale confl icten door 
arbitrage, bemiddeling of 
rechtspraak.

The Peace Palace 
houses two judicial 

bodies: The International 
Court of Justice and the 
Permanent Court of Arbitra-
tion. The palace opened in 
1913 to house the Permanent 
Court of Arbitration (PCA) and 
a library. Not much later, the 
Permanent Court of Interna-
tional Justice, the court of the 
League of Nations, was also 
located here. After World War 

II, when the League of Nations 
was dissolved and the United 
Nations was founded, the 
Palace housed the United 
Nations International Court of 
Justice. Both institutions work 
daily, in their own ways, toward 
the same goal: the peaceful 
resolution of international 
con  icts through arbitration, 
mediation or adjudication.

9 Internationaal Hof 
van Justitie
International Court 
of Justice, ICJ

Carnegieplein 2

Het Internationaal 
Gerechtshof is in 

1945 opgericht door de 
Verenigde Naties. Het 
Internationaal Gerechtshof, 
ook wel het Internationaal Hof 
van Justitie genoemd, houdt 
zich bezig met uitsluitend 
gerechtsgeschillen tussen 
staten. Daarnaast geeft het 
gerechtshof, waar nodig, 
adviezen aan de Veiligheids-
raad en de Algemene 
Vergadering. Binnen het 
Internationaal Gerechtshof 
werken vijftien rechters. Het is 
een eis dat de vijftien rechters 
altijd van vijftien verschillende 
nationaliteiten zijn. Een rechter 
wordt benoemd voor een 
periode van maar liefst negen 
jaar. Het gerechtshof kent ook 
een president en een 
vicepresident; zij worden voor 
een periode van drie jaar 
benoemd.

The International 
Court of Justice 

was established in 1945 by 
the United Nations. The 
International Court of Justice 
deals exclusively with judicial 
disputes between states. In 
addition, the court provides 

opinions to the Security 
Council and the General 
Assembly, as appropriate. 
Fifteen judges work within the 
International Court of Justice. 
It is a requirement that the 
 fteen judges are always of 
 fteen di  erent nationalities. 

A judge is appointed for a 
period of no less than nine 
years. The court also has a 
president and a vice-presi-
dent; they are appointed for a 
period of three years. 
Although the International 
Court of Justice is located 
in The Hague, its two o   cial 
languages are English and 
French. The employees are 
also largely international. 

10 Oxfam Novib 
Impact Investor 
Community

Oxfam Novib Impact 
Investor Community
Mauritskade 9

De ONIIC werkt 
wereldwijd aan 

structurele oplossingen, 
waardoor mensen hun eigen 
toekomst kunnen opbouwen. 
Armoede wordt door mensen 
veroorzaakt. En kan dus ook door 
mensen worden op-gelost. In 93 
landen worden de problemen 
aangepakt die armoede veroor-
zaken en in stand houden: 
honger, onveiligheid, 
onrechtvaardigheid en gebrek 
aan perspectief. Samen met 
lokale partners bieden ze 
mensen de middelen en kennis 
om zélf op eigen benen te staan.

ONIIC works around 
the world to  nd 

structural solutions that allow 
people to build their own 
futures. Poverty is caused by 
people. And therefore, it can 
also be solved by people. In 93 
countries, the problems that 
cause and perpetuate poverty 
are addressed: hunger, 
insecurity, injustice and lack of 
prospects. Together with local 
partners, ONIIC o  ers people 
the means and knowledge to 
stand on their own two feet. 
They  ght for equal rights and 
opportunities

11 Britse ambassade
British Embassy 
The Hague

Lange Voorhout 10

De Britse 
ambassade in 

Den Haag overziet de 
overheidsrelaties van het 
Verenigd Koninkrijk met 
Nederland en met 
Internationale instituties 
gebaseerd in Den Haag. Het 
werk omtrent verschillende 
problemen zoals de VK-
overheidsbeleid doelen in 
Nederland en diensten die de 
Britse economie ondersteunen
Elke EU-burger in nood 
heeft recht op consulaire 
bescherming buiten de EU.
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1 De Haagse 
Hogeschool (HHS)
The Hague 
University of Applied 

Sciences (THUAS) 
Johanna Westerdijkplein 75

De Haagse 
Hogeschool creëert 

het veilige en betrokken 
klimaat waarin we ons als 
wereldburgers kunnen 
ontplooien en vernieuwen. De 
Haagse Hogeschool bestaat 
uit ongeveer 26.000 studenten 
van bijna 150 nationaliteiten, 
die elke dag volop bezig zijn. 
De Haagse Hogeschool is een 
perfecte school om te 
studeren. De Haagse 
Hogeschool is gevestigd in de 
mooie stad van Den Haag, de 
internationale stad van Vrede 
en Recht, het politiek en 
culturele hart van Nederland. 
In Den Haag heb je het 
Vredespaleis, het 
Internationaal Hof van Justitie, 
het Binnenhof, 115 
ambassades, multinationals 
als Shell, Siemens en ING, en 
bijna alle internationale NGO’s 
binnen handbereik. 

The Hague 
University of Applied 

Sciences creates a safe and 
committed climate in which we 
can develop and renew 
ourselves as citizens of the 
world. The Hague University of 
Applied Sciences consists of 
approximately 26,000 
students of almost 150 
nationalities, fully engaged 

every day. The Hague Universi-
ty of Applied Sciences is a 
perfect school to study. The 
Hague University of Applied 
Sciences is in the beautiful city 
of The Hague, the international 
city of Peace and Justice, the 
political and cultural heart of 
the Netherlands. In the Hague 
you have the Peace Palace, 
the International Court of 
Justice, the Binnenhof, 115 
embassies, multinationals 
such as Shell, Siemens, and 
ING, and almost all internation-
al NGOs within reach.
  

2 Politiebureau 
Hoefkade 
Precinct Hoefkade 
Hoefkade 350

De politie 
beschermt de 

democratie, handhaaft de wet 
en is het gezag op straat. Waar 
nodig biedt de politie de 
helpende hand. In 
noodsituaties grijpt zij 
dwingend in. Waar anderen 
een stap terug doen, stappen 
politieagenten naar voren. Als 
dat nodig is met geweld, 
desnoods met gevaar voor 
eigen leven.

The police protect 
democracy, enforce 

the law and are the authority 
on the streets. Where 
necessary, the police lend a 
helping hand. The police 
intervene forcefully in 
emergency situations. Where 
others step back, police 
o   cers’ step forward. If 
necessary, by force, and at the 
risk of their own life.

3 Gevangenpoort
Prison Gate 
Buitenhof 33

De gevangenpoort 
was vanaf ongeveer 

1420 tot 1828 de gevangenis 
van het Hof van Holland. Het 
Museum de Gevangenpoort is 
een icoon in Den Haag, 
prachtig gelegen aan de 
Hofvijver. In de 13de eeuw 
vormde dit gebouw de 
imposante toegangspoort tot 
het Binnenhof. Enkele eeuwen 
later werd het een gevangenis 
en gerechtsgebouw van het 
machtige Hof van Holland. Hier 
wachtten verdachte 
misdadigers op hun proces en 
werden wanbetalers 
opgesloten. Tegenwoordig 
vertelt Museum de 
Gevangenpoort het 
spannende verhaal van 
misdaad en straf in voorbije 
tijden.

The prison gate was 
the prison of the 

court of Holland from about 
1420 to 1828. Museum de 
Gevangenpoort is an icon in 
The Hague, beautifully situated 
on the Hofvijver. In the 13th 
century, this building was the 
imposing gateway to the 
Binnenhof. A few centuries 
later it became a prison and 
court building for the mighty 
Court of Holland (Hof van 
Holland). Here suspected 
criminals awaited trial and 
defaulters were locked up. 

Today, the Prison Gate 
Museum tells the exciting 
story of crime and punishment 
in times gone by.

4 Algemene 
Rekenkamer
The Netherlands 
Court of Audit

Lange Voorhout 8

De Algemene 
Rekenkamer 

onderzoekt of de rijksoverheid 
publiek geld zinnig, zuinig en 
zorgvuldig uitgeeft. De 
wettelijke taak van de 
Algemene Rekenkamer is het 
controleren van de inkomsten 
en uitgaven van het Rijk en hier 
vervolgens over te rapporteren. 
Dat gebeurt één keer per jaar 
aan het parlement op 
Verantwoordingsdag (derde 
woensdag in mei). Op basis 
van het oordeel kan het 
parlement besluiten of hij 
decharge verleent aan het 
kabinet. Daarnaast rapporteren 
ze afzonderlijke onderzoeken 
aan het parlement, zodat 
Kamerleden kunnen bepalen of 
het beleid van een minister 
doeltreff end is.

De rijksoverheid moet zich 
goed verantwoorden over 
de inkomsten, uitgaven en 
het inzetten van wettelijke 
bevoegdheden. Om dat te 
controleren hebben ze unieke 
en speciale bevoegdheden, 
die in de Comptabiliteitswet 
zijn vastgelegd. De Algemene 
Rekenkamer mag bij alle 

ministeries en andere 
overheidsorganisaties 
die onder het Rijk vallen 
onderzoek doen. Ook 
kunnen ze onderzoek doen 
bij organisaties die niet tot 
het Rijk behoren, maar wel 
een publieke taak uitvoeren. 
Bijvoorbeeld bij de nationale 
politie of bij ProRail. Alle 
relevante informatie die 
ze nodig hebben om deze 
taak te vervullen, mogen ze 
inzien. Dat geldt dus ook voor 
vertrouwelijke informatie.   

The Court of Audit 
investigates whether 

the national government 
spends public money sensibly, 
economically, and carefully. 
The statutory task of the Court 
of Audit is to audit the income 
and expenditure of the central 
government and to report on 
this once a year to parliament 
on Accountability Day (third 
Wednesday in May). Based on 
the judgment, parliament can 
decide whether to grant 
discharge to the cabinet. In 
addition, they report separate 
investigations to parliament so 
that MPs can determine 
whether a minister’s policy is 
e  ective.

Central government must 
properly account for income, 
expenditure, and the use of 
legal powers. To check this, 
they have unique and special 
powers, which are laid down 
in the Government Accounts 
Act. The Court of Audit may 
investigate all ministries and 
other government organiza-
tions that fall under central 
government. They can also 
conduct research at organiza-
tions that do not belong to the 
national government, but that 
do perform a public task. For 

example, at the national police 
or at ProRail. They can see all 
the relevant information they 
need to ful  l this task. That 
also applies to con  dential 
information.  

5 Nationale Politie
National Police 
Headquarters
Nieuwe Uitleg 1

De politie beschermt 
de democratie, 

handhaaft de wet en is het 
gezag op straat.
Waar nodig biedt de politie de 
helpende hand. In noodsituaties 
grijpt zij dwingend in. Waar 
anderen een stap terug 
doen, stappen politiemensen 
naar voren. Als dat nodig is 
met geweld, desnoods met 
gevaar voor eigen leven. Het 
hoofdbureau van de nationale 
politie is een belangrijk gebouw, 
waar de politie de veiligheid in 
ons land handhaaft.  

The police protect 
democracy, enforce 

the law and are the authority on 
the streets. Where necessary, 
the police lend a helping hand. 
The police intervene forcefully 
in emergency situations. Where 
others step back, police 
o   cers’ step forward. If 
necessary, by force, and at the 
risk of their own life. The 
National Police Building is an 
important building, where the 
police maintain security in our 
country. 
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6 Ministerie van 
Justitie en 
Veiligheid
Ministry of Justice 
and Security

Turfmarkt 147

Het ministerie van 
Justitie en 

Veiligheid, voormalig het 
ministerie van Veiligheid en 
Justitie, is verantwoordelijk 
voor onze rechtsorde. Een 
rechtsorde waarin mensen 
moeten kunnen samenleven, 
ongeacht hun opvattingen of 
levensstijlen. Het ministerie 
van Justitie en Veiligheid werkt 
bovendien aan een veiliger en 
rechtvaardiger samenleving. 
Het doet dat samen met 
partners als gemeenten, 
onderwijsinstellingen, 
bedrijven, inspecties en de 
Belastingdienst. Het Openbaar 
Ministerie (OM) valt ook onder 
het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Het OM zorgt ervoor 
dat strafbare feiten worden 
opgespoord en vervolgd.  

The ministry of 
Justice and Security, 

formerly known as the ministry 
of Security and Justice, is 
responsible for our law and 
order. A law and order where 
people can live together, no 
matter their beliefs. The 

ministry of justice and security 
is also working on a safer and a 
more non-prejudiced society. It 
does this together with 
di  erent kinds of partners, like 
educational institutions, 
municipalities, companies and 
with the Belastingdienst (Dutch 
tax authorities). The public 
prosecution service is also a 
part of the ministry of Justice 
and Security. And the public 
prosecution service ensures 
that criminal o  enses are 
traced and prosecuted. 

7 Immigratie- en 
Naturalisatie-
dienst (IND)

Immigration- and 
Naturalisation Service (IND) 
Rijnstraat 8

De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst 

(IND) is als uitvoerings-
organisatie onderdeel van het 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. De IND draagt zorg 
voor de uitvoering van het 
vreemdelingenbeleid. Dat 
houdt in dat de IND alle 
aanvragen beoordeelt van 
vreemdelingen die in
Nederland willen verblijven 
of Nederlander willen worden. 
Van vluchtelingen die niet 
veilig zijn in eigen land tot 
specialistische kenniswerkers: 
de IND beoordeelt alle 
verzoeken van mensen die 
in Nederland verblijf willen 
aanvragen of die Nederlander 
willen worden. De IND houdt 
dus scherp toezicht op wie het 
land binnenkomt, om zo de 
veiligheid van Nederlanders en 
vluchtelingen te waarborgen.

As an implementing 
organization, the 

Immigration and Naturalization 
Service (IND) is part of the 

Ministry of Justice and 
Security. The IND is responsi-
ble for the implementation of 
the immigration policy. This 
means that the IND assesses 
all applications from foreign 
nationals who want to stay in 
the Netherlands or become 
Dutch citizens. From refugees 
who are not safe in their own 
country to specialist knowl-
edge workers: the IND 
assesses all requests from 
people who want to apply for 
residence in the Netherlands 
or who want to become Dutch 
nationals. The IND therefore 
closely monitors who enters 
the country, to guarantee the 
safety of both the Dutch and 
the refugees.
 

8 National Cyber 
Security Centrum
National Cyber 
Security Centre

Turfmarkt 147

Het National Cyber 
Security Centrum 

(NCSC) is de uitvoerings-
organisatie van de Nationaal 
Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid 
(NCTV) en maakt daarbij deel 
uit van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Het 
centrum werkt aan een digitaal 
veilig Nederland. Het centrum 
staat in het geval van crisis 
24/7 paraat. Het centrum is 
erop gericht de digitale 
weerbaarheid van Nederland 
te vergroten, de gevolgen van 
cyberincidenten te beperken 
en zo maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen. 
Het centrum werkt samen met 
nationale en internationale 
partners om Nederland digitaal 
veilig te houden. Het NSCS 
levert ook veiligheidsadviezen 
uit aan de Rijksoverheid. 

The National Cyber 
Security Centre 

(NCSC) is the executive 
organization of the National 
Coordinator for 
Counterterrorism and Security 
(NCTV) and is part of the 
Ministry of Justice and 
Security. The centre is working 
on a digitally safe Netherlands. 
The centre is 24/7 on standby 
in the event of a crisis. The 
centre is aimed at increasing 
the digital resilience of the 
Netherlands, limiting the 
consequences of cyber 
incidents, and thus preventing 
social disruption. The centre 
works together with national 
and international partners to 
keep the Netherlands digitally 
safe. The NSCS also provides 
cyber security advice to the 
national government. 

9 Ministerie van 
Defensie 
Ministry of Defence
Plein 4

Het ministerie van 
Defensie is 

verantwoordelijk voor de 
bescherming van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. 
Het ministerie van Defensie zit 
al 185 jaar aan Plein 4 in Den 
Haag. Het pand stamt uit 1746. 
Het ministerie/Departement 
van Oorlog, de voorganger van 
het ministerie van Defensie, 
opgericht in 1813, trok er in 
1820 in. Het ministerie van 
Defensie ontstond in 1928, 
nadat de ministeries van 
Oorlog en Marine samen 

werden gevoegd. Die 
vervolgens tijdens de Tweede 
wereldoorlog terugkeerden 
naar hun oorspronkelijke 
status. En in 1959 werden ze 
weer samengevoegd.

The Hague The 
Ministry of Defence 

is responsible for protecting 
the United Kingdom of the 
Netherlands. The Ministry of 
Defence has been stationed at 
Plein 4 in The Hague for 185 
years. The building dates from 
1746. The Ministry/Department 
of War, the predecessor of the 
Ministry of Defence. founded in 
1813, moved in in the year 
1820. The Ministry of Defence 
was created in 1928, after the 
war and navy ministries were 
merged. Which subsequently 
returned to their original status 
during the Second World War. 
And in 1959 they merged again. 
The building at Plein 4 is now 
a small part of the entire 
Plein-Kalvermarktcomplex. In 
the building you will  nd meet-
ing rooms and workrooms of, 
among others, the minister. The 
complex expanded over the 
years. The other building of the 
ministry’s management sta   
can be found on the Kalver-
markt.  The administrative sta   
of the ministry is therefore 
entirely located in the centre of 
The Hague. Feel free to visit the 
Ministry of Defence at Kalver-
markt as well!

10 Mauritspoort of 
grenadierspoort
Mauritspoort
Binnenhof 11

De Mauritspoort, 
vernoemd naar het 

Mauritshuis, is een toegangs-
poort tot het Binnenhof in Den 
Haag. De poort is door Jan 

Arentsz gebouwd in 
1634. Het 
Binnenhof werd nog 
tot ver in de 19de 
eeuw aan drie 
kanten omringd 
door een gracht. 
Deze hofgracht diende in de 
middel-eeuwen als watervoor-
ziening en verdedi-
gingsmiddel. In 1860-1861 
werd de gracht gedempt, maar 
de Mauritspoort staat er nog 
steeds. De Mauritspoort wordt 
ook wel Grenadierspoort 
genoemd. Een grenadier was 
een soldaat die gespecia-
liseerd was in het werpen 
van handgranaten, dat 
versterkt dus het beeld dat 
de Mauritspoort ooit als 
verdedigingsmiddel werd 
gebruikt. Het Mauritshuis staat 
dicht in de buurt van de poort 
en tickets voor studenten t/m 
18 jaar zijn gratis! Leuk om te 
bezoeken dus. 

The Mauritspoort, 
named after the 

Mauritshuis, is a gateway to the 
Binnenhof in The Hague. The 
gate was built by Jan Arentsz in 
1634. Until well into the 19th 
century, the Binnenhof was 
surrounded on three sides by a 
moat. In the Middle Ages, this 
moat served as a water supply 
and means of defence. In 1860-
1861 the canal was  lled in, but 
the Mauritspoort still stands. 
The Mauritspoort also goes by 
the name Grenadierspoort. A 
grenadier was a soldier who 
specialized in throwing hand 
grenades, thus reinforcing the 
image that the Mauritspoort 
was once used for defence. 
The Mauritshuis is close to the 
port and tickets for students up 
to and including 18-year-old 
are free! That would be fun to 
visit.
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1 Ministerie van 
Buitenlandse 
Zaken
The Ministry of 

Foreign Aff airs
Rijnstraat 8

Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken 

is verantwoordelijk voor 
buitenlandse betrekkingen van 
het Koninkrijk der 
Nederlanden, samen met 
Europese Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Ook biedt het ministerie steun 
aan alle Nederlanders en 
Nederlandse bedrijven die 
gevestigd zijn in het 
buitenland.
Na de Tweede Wereldoorlog 
was het ministerie sterk 
gegroeid en waren er 23 
locaties. In de jaren 80 zijn 
al deze locaties bij elkaar 
samengebracht in dit gebouw.

The Ministry of 
Foreign A  airs is 

responsible for the foreign 
relations of the Kingdom of 
the Netherlands, together with 
European A  airs and 
Development Cooperation. 
The ministry also o  ers 
support to all Dutch people 
and Dutch companies 
established abroad.
After the Second World 
War, the ministry had grown 
signi  cantly and there were 
23 locations. In the 1980s, all 
these locations were brought 
together in this building.

2 Ministerie van 
Binnenlandse 
Zaken en 
Koninkrĳ ksrelaties

The Ministry of the Interior 
and Kingdom Relations 
(BZK)
Turfmarkt 147

Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) is 
in het Rijkskantoor JuBi-
gebouw (afkorting: Justitie- 
Binnenlandse zaken) 
gehuisvest, samen met het 
ministerie van Justitie en 
Veiligheid.
Het ontwerp van het gebouw 
is geïnspireerd op oude 
wolkenkrabbers in New York 
in de Verenigde Staten. Hans 
Kollhoff  is de ontwerper van 
het JuBi-gebouw en het 
gebouw is in 2012 opgeleverd.

The Ministry of the 
Interior and 

Kingdom Relations (BZK) is 
housed in the Government 
o   ce of the JuBi building 
(abbreviation: Justice-Home 
A  airs), together with the 
Ministry of Justice and 
Security.
The building’s design is 
inspired by old skyscrapers in 
New York in the United States. 
Hans Kollho   is the designer 
of the JuBi building and it was 
completed in 2012.

3 Stadhuis Den Haag
City Hall  The Hague
Spui 70

Het stadhuis is een 
plek waar de 

gemeente zich huisvest. De 
taken van de gemeente 
variëren enorm, het uitgeven 
van paspoorten tot zorgen 
voor verduurzaming. De 
gemeente bestaat uit het 
college van Burgemeester en 
Wethouders en de 
gemeenteraad. Het college 
vormt het dagelijks bestuur, zij 
voeren de door de raad 
gemaakte plannen uit.
Het gebouw heeft een 
bijzondere bijnaam: het 
ijspaleis. Waarom valt zelf in 
te vullen. Het gebouw moest 
meerdere doelen hebben. 
Zo zit er een bibliotheek, de 
gemeente zelf en meerdere 
cafés.

The city hall is the 
place where the 

municipal administration is 
located. The di  erent tasks of 
the administration vary a lot, 
from issuing passports to 
taking care of sustainability. 
The municipal administration 
consists of the college of 
Mayor and Aldermen and the 
city council. The college forms 
the daily administration of the 
city, they carry out the plans 
that are made by the council.
The city hall building has an 
interesting nickname: the ice 
palace. When you are in front 
of the building, you can see 

for yourself why it has this 
nickname. When the building 
was designed it was made to 
be multifunctional, the building 
contains a library, multiple 
cafes and of course the 
municipal administration itself.

4 Tweede Kamer der 
Staten-Generaal
House of 
Representatives 

Lange Poten 4

Samen met de 
Eerste Kamer vormt 

de Tweede Kamer de 
Nederlandse Staten-Generaal. 
Eens in de vier jaar wordt de 
Tweede Kamer gekozen door 
de Nederlandse bevolking. Zij 
vormt de 
volksvertegenwoordiging van 
Nederland en bestaat uit 150 
leden. Hun hoofdtaken zijn als 
volgt: het regeringsbeleid 
controleren, medewetgeving 
met de regering en de Eerste 
Kamer en de bevolking 
vertegenwoordigen. Ministers 
kunnen ter verantwoording 
worden geroepen door de 
Tweede Kamer en daarbij op 
hun vingers worden getikt 
voor hun beleid.

Together with the 
Senate, the House 

of Representatives forms the 
Dutch States General. Once 
every four years, the House of 
Representatives is elected by 
the Dutch citizens. It is the 
parliament of the Netherlands 
and consists of 150 members. 

Their main tasks are as 
follows: to monitor 
government policy, to co-
legislate with the government 
and the Senate and to 
represent the Dutch citizens. 
In doing so, ministers can be 
called to account by the House 
of Representatives and can be 
warned for their policy.

5 Eerste Kamer der 
Staten-Generaal
The Senate of 
Second Chamber

Binnenhof 22

In 1815 werd de 
Eerste Kamer 

gevormd met de splitsing van 
de Staten- Generaal in twee 
kamers. Dit was omdat de 
zuidelijke provincies, de adel 
een plaats wilden geven in het 
parlement. De Eerste Kamer of 
Senaat vormt samen met de 
Tweede Kamer de Staten-
Generaal. De kamer bestaat uit 
75 zetels, waarbij de leden 
voor vier jaar worden verkozen 
door de leden van de 
Provinciale staten ook wel de 
getrapte verkiezingen. De 
Eerste Kamer dient samen met 
de Tweede Kamer als 
medewetgever, dit betekent 
dat alle wetten door de Senaat 
goedgekeurd moeten worden. 
De Eerste Kamer heeft geen 
recht op amendement, ze 
mogen wetten alleen goed- of 
afkeuren.

In 1815 the Senate 
of Second Chamber 

was formed when the States 
General was split into two 
separate rooms. This was 
because the southern 
provinces wanted to give the 
nobility a place in parliament. 
The Senate of Second 
Chamber and the House of 
Representatives are together 
the States General. The Upper 
House consists of 75 seats, 
with members being elected 
for four years by members of 
the Provincial Council, also 
called the multi-stage 
elections. The Senate, 
together with the House of 
Representatives, serves as 
co-legislator, which means 
that all laws must be approved 
by the Senate. The Senate has 
no right to amendment, they 
may only approve or reject 
laws.

6 Het Binnenhof

Het Binnenhof is een 
plein in het centrum 

van Den Haag, dat al 
eeuwenlang het middelpunt is 
van de Nederlandse politiek. 
Den Haag is ontstaan rond het 
Binnenhof, dat vervolgens door 
de jaren heen steeds meer het 
middelpunt werd. De historische 
naam van het Binnenhof is ‘Hof 
van Holland’. Het plein kent een 
rijke geschiedenis, de 
gebouwen boden onderdak aan 
koningen, republikeinen, 
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stadhouders en graven. Het 
ontstaan van het Binnenhof is 
niet met zekerheid bekend. Het 
zou door de graaf Floris IV van 
Holland in 1229 zijn gekocht.

The Binnenhof is a 
square in the center 

of The Hague, which has been 
the center of Dutch politics for 
centuries. The Hague 
originated around the 
Binnenhof, over the years it 
became more and more the 
center of attention. The 
historical name of the 
Binnenhof is “Hof van Holland”.
The square has a rich history, 
the buildings housed kings,
republicans, governors and 
counts. The emergence of the 
Binnenhof is not known with 
certainty. It has been said that 
it was bought by Count Floris 
IV of Holland in 1229.

7 Haagsch Jantje
Lange Vijverberg

In 1976 creëerde de 
Haagse kunstenaar 

Ivo Coljé het standbeeld van 
een jongetje naar het 
kinderliedje ‘In Den Haag daar 
woont een graaf’. Dit 
standbeeld beeldt uit brons 
een jongetje af, die een hoed, 

een pluim en 
een mandje met 
paddenstoelen 
draagt. Hij wijst 
met zijn vinger 
richting het 
Binnenhof, 
destijds naar de 
zetels van de 
graven van 
Holland.

In 1976, the Hague 
artist Ivo Coljé 

created the statue of a boy 
based on the children’s song 
“In The Hague there lives a 
count”. This statue made of 
bronze depicts a boy wearing 
a hat with a plume. He carries a 
basket with mushrooms in it. 
He points his  nger in the 
direction of the Binnenhof, at 
the time to the seats of the 
counts of Holland.

8 Standbeeld 
Johan de Witt
Buitenhof 33

Johan de Witt kreeg 
de schuld van het 

rampjaar in 1672, het redeloze 
volk was niet meer te houden. 
Er zijn twee aanslagen op 
Johan gepleegd, de eerste 
overleefde hij. Zijn broer 
Cornelis zat vast in de 
gevangenpoort, via een list is 
Johan hier naartoe gelokt. 
Buiten ontstond een enorme 
menigte, hierdoor werd 
ontsnappen onmogelijk. 
Uiteindelijk bestormde de 
menigte de gevangenpoort en 
nam de broers mee naar 
buiten. Hier werden ze openlijk 
gelyncht. De lijken werden 
enorm verminkt, de 
ingewanden werden er zelfs 
uitgetrokken. Een tong en een 
vinger zijn de enige 
overblijfsels van deze daad.
Hij woonde tussen 1669 en 
1672 aan de Kneuterdijk 6, wat 
hier iets verder op ligt.

Johan de Witt was 
blamed for the 

disaster year in 1672; the 
irrational people could no 
longer be contained. Two 
assassinations were commit-
ted on Johan, he survived the 
 rst one. His brother Cornelis 

was stuck in 
the prison 
gate, Johan 
was lured 
here by a 
ruse. A huge 
crowd arose 
outside, mak-
ing escape 
impossible. 
Finally, the 
crowd stormed the prison gate 
and took the brothers outside. 
There they were openly 
lynched. The corpses were 
massively mutilated, the 
intestines were even pulled 
out. All that’s left now is a 
tongue and a  nger. He lived 
between 1669 and 1672 at the 
Kneuterdijk 6, which is located 
next to the statue.

9 Raad van State
The Council of State
Kneuterdijk 22

De Raad van State is 
een onafhankelijke 

adviseur van de regering en 
het parlement. De regering 
kan aan de Raad van State 
advies vragen over bepaalde 
vraagstukken. Ook kan de raad 
van state ongevraagd advies 
geven over bepaalde zaken. 
Zo bracht de Raad van State 
op 15 april hun jaarverslag van 
2020 uit, hieruit bleek dat het 
vertrouwen in de overheid is 
gedaald. Dit jaarverslag kan 
van belang zijn in het 
formatieproces; het 
vertrouwen moet worden 
hersteld.

The Council of State 
is an independent 

advisor of the government and 
parliament. The government 
can ask the Council of State 
for advice on speci  c or social 
issues. The Council of State 
can also give unsolicited 
advice on certain matters. For 
example, on the 15th of April, 
the Council of State released 
their annual report of 2020. 
This report showed that the 
faith in the government had 
decreased in the past year.

10 Ministerie van 
Financiën
Ministry of Finance

Korte Voorhout 7

Het gebouw wat er 
stond is verwoest 

tijdens de bombardementen op 
Bezuidenhout wat plaatsvond op 
3 maart 1945. Het doel van de 
operatie was om een eind te 
maken aan de Duitse V2 
installaties die v2 raketten 
afvuurde op Groot-Brittannië. 
Deze stonden in het Haagse 
Bos, maar door omstandigheden 
misten de Britse toestellen het 
Haagse Bos en lieten ze hun 
bommen op Bezuidenhout 
vallen. Het gebouw werd 
compleet verwoest. Het 
ministerie zorgt ervoor dat de 
inkomsten en uitgaven van het 
Rijk op orde zijn. Dit houdt in dat 
de uitgaven ook doelmatig 
moeten zijn.

The building that 
stood on the current 

location of the Ministry of 

Finance was destroyed in the 
bombings of Bezuidenhout on 
the 3rd of March 1945. The 
goal of the operation was to 
destroy German V2 rocket 
launch installations, which 
were used to  re the V2 rocket 
at Great Britain. These 
installations were located in 
the “Haagse Bos”, but due to 
circumstances the British 
bombers missed the forest 
and dropped their bombs on 
the neighborhood of Bezuid-
enhout. The building was 
completely destroyed.
The ministry makes sure the 
income and expenses of the 
country are in order. This 
means that the expenses have 
to be e  ective.

11 Algemene 
Rekenkamer
Court of General 
Audit

Lange Voorhout 8

Dit Hoge College 
van Staat is in het 

leven geroepen in 1814. De 
Algemene Rekenkamer heeft 
als taak de ontvangsten en 
uitgaven van het Rijk te 
onderzoeken. Wettelijk heeft 
de Rekenkamer een 
controlerende taak.
De Algemene Rekenkamer is 
gehuisvest in een woonhuis 
aan het Lange Voorhout 8. Het 
gebouw stamt uit 1394.

This High Council of 
State was estab-

lished in 1814. The Court of 
General Audit’s task is to 

examine the revenue and 
expenditure of the State. 
Legally, the Court of Auditors 
has a supervisory task.
The Court of General Audit is 
located in a residential building 
on Lange Voorhout 8. The 
building dates back to 1394.

12 Sociaal-
Economische Raad
The Social and 
Economic Council 

Bezuidenhoutseweg 60

De Sociaal-
Economische Raad 

(SER) is voor regering en 
parlement de belangrijkste 
adviesraad over sociaal-
economische vraagstukken. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
waren de burgers van mening 
dat de overheid moest zorgen 
voor werkgelegenheid, 
economische groei en sociale 
zekerheid. Er moest invloed 
uitgeoefend kunnen worden 
op de besluitvorming door 
werkgevers en werknemers. 
De SER zorgt nu hiervoor.

The Social and 
Economic Council 

(SER) is the most important 
advisory council for govern-
ment and parliament on social 
and economic issues. After 
World War II, citizens believed 
that the government should 
provide employment, economic 
growth and social security. It 
had to be possible to in  uence 
decision-making by employers 
and employees. The SER is now 
taking care of this.
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1 Ambassade van de 
Volksrepubliek 
China
The Embassy of the 
People’s Republic of 
China

Willem Lodewijklaan 10

De ambassade van 
de Volksrepubliek 

China houdt zich bezig met de 
belangen van China in 
Nederland. Op 29 Augustus 
2009 doneerde de ambassade 
een steen genaamd Xiuyan 
Jade aan The World Peace 
Flame, een monument dat is 
gebouwd op initiatief van Life 
Foundation International. De 
steen is nu te zien als 
onderdeel van het monument 
die later in de wandeling te 
zien is voor de poorten van het 
Vredespaleis.

The Embassy of the 
People’s Republic of 

China deals with the interests 
of China in the Netherlands. 
On August 29, 2009, the 
embassy donated a stone 
called Xiuyan Jade to The 
World Peace Flame, a 
monument built on the 
initiative of Life Foundation 
International. The stone is now 
on display as part of the 
monument that can be seen in 
front of the gates of the Peace 
Palace later in the walk.

2 Europol
Eisenhowerlaan 73

Het hoofdkantoor 
van Europol is 

gevestigd in Den Haag. 
Europol verzamelt en 
analyseert inlichtingen over 
criminele activiteiten en 
probeert zo internationale 
criminaliteit in de Europese 
Unie tegen te gaan. Europol 
kan op deze manier de 
samenwerking tussen 
politiediensten in de Europese 
lidstaten ondersteunen, omdat 
het uitgebreide informatie 
biedt over internationale 
georganiseerde 
misdaadnetwerken.

The headquarters of 
Europol is stated in 

The Hague. Europol collects 
and analyzes information 
about criminal activities to 
prevent international crime in 
the European Union. Europol 
supports and works with the 
national police services by 
giving information about 
international organized crime 
networks.

3 World Forum
Churchillplein 10

Het World Forum is 
een internationaal 

congresgebouw. Sinds 2013 is 
de gemeente Den Haag 
eigenaar van het World Forum. 
Het World Forum is een locatie 
waarbij er internationale tops 
wordt georganiseerd. Zo werd 
er in 2009 door de Verenigde 
Naties een internationale 
Afghanistan Conferentie 
georganiseerd. Ook werd er in 
2014 een internationale 
topconferentie over de 
bestrijding van nucleair 
terrorisme georganiseerd 
genaamd Nuclear Security 
Summit. 

The World Forum is 
an international 

congress building. The 
municipality of The Hague has 
been since 2013 the owners 
of The World Forum. The 
World Forum is a location 
where international tops are 
organized. In 2009 the United 
Nations organized the 
International Conference on 
Afghanistan. In 2014 was the 
World Forum host of the 
Nuclear Security Summit. An 
international top conference 
to combat nuclear terrorism.

4 Organisation for 
the Prohibition of 
Chemical 
Weapons (OPCW)

Johan de Wittlaan 32
 

OPCW is een 
organisatie dat het 

gebruik van chemische 
wapens voorkomen wordt en 
dat chemische wapens 
vernietigd worden. De OPCW 
werkt samen met de VN. 
OPCW is het uitvoerend 
orgaan van het Verdrag 
chemische wapens. In dit 
verdrag staat dat alle lidstaten 
hun chemische wapens 
moeten vernietigen. Bijna alle 
lidstaten zijn lid van het 
verdrag behalve: Egypte, 
Israël, Noord-Korea en Zuid-
Soedan.
 

OPCW is an 
organization that 

prevents the use of chemical 
weapons and that chemical 
weapons are destroyed. The 
OPCW works together with the 
UN. OPCW is an implementing 
agency of the Chemical 
Weapons Convention. This 
convention states that all 
member states must destroy 
their chemical weapons. 
Almost all member states are 
part of this convention except: 
Egypt, Israel, North-Korea and 
South-Sudan.

5 Ambassade van de 
Republiek van Irak
The Embassy of the 
Republic of Iraq

Johan de Wittlaan 16

De ambassade van 
de Republiek van 

Irak houdt zich bezig met het 
promoten van de Iraakse 
belangen in Nederland. De 
ambassade speelt ook een 

belangrijke rol op het gebied 
van ontwikkelingssamen-
werking, culturele zaken en 
contacten met de lokale pers. 
Nederland werkt in Irak aan 
migratie, mensenrechten, 
economische ontwikkeling en 
veiligheid. Een bijzondere rol 
werd vervuld door de 
ambassade in 2018, toen een 
delegatie Iraakse rechters in 
de ambassade een tweedaag-
se cursus volgden over 
aansprakelijkheid van oorlogs-
misdadigers van de IS. 

The Embassy of the 
Republic of Iraq is 

engaged in promoting Iraqi 
interests in the Netherlands. 
The embassy also plays an 
important role in development 
cooperation, cultural a  airs 
and contacts with the local 
press. In Iraq, the Netherlands 
works on migration, human 
rights, economic development 
and security. A special role 
was played by the embassy in 
2018, when a delegation of 
Iraqi judges in the embassy 
took a two-day course on IS 
war criminal liability.

6 Ambassade van 
Suriname
The Embassy of 
Suriname

De Cuserstraat 11

De ambassade van 
Suriname is van 

kracht sinds de onafhankelijk-
heidsverklaring van Suriname. 
Op 25 november 1975 is de 

diplomatieke post in Den Haag 
actief geworden. Het gebouw 
dat voorheen gebruikt werd 
door het Kabinet Suriname 
werd omgezet tot ambassade. 
In de ambassade van 
Suriname is de Suriname-
Nederland Kamer van 
Koophandel gevestigd. Deze 
post maakt het mogelijk om in 
Nederland een bedrijf in 
Suriname te vestigen. Verder 
zorgt de ambassade voor een 
bilaterale samenwerking 
tussen Nederland en Suriname 
en promoot de ambassade 
Surinaamse belangen in 
Nederland.

The Embassy of 
Suriname has been 

in e  ect since Suriname’s 
declaration of independence. 
The diplomatic post in The 
Hague became active on 25 
November 1975. The building 
that was previously used by 
the Cabinet of Suriname was 
converted into an embassy. 
The Suriname-Netherlands 
Chamber of Commerce is 
located in the Embassy of 
Suriname. This item makes it 
possible to establish a 
company in Suriname in the 
Netherlands. Furthermore, the 
embassy ensures bilateral 
cooperation between the 
Netherlands and Suriname 
and the embassy promotes 
Surinamese interests in the 
Netherlands.

7 International 
Pharmaceutical 
Students’ 
Federation

Andries Bickerweg 5

De IPSF is de 
leidende 

belangenorganisatie voor 
500.000 studenten die een 
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farmaceutische opleiding 
volgen. 92 landen zijn 
aangesloten bij de IPSF. IPSF 
bevordert een betere 
volksgezondheid door het 
verstrekken van informatie, 
onderwijs en netwerk-
mogelijkheden. Ook geeft 
IPSF publicaties uit en 
organiseert het professionele 
activiteiten.

The IPSF is the 
leading advocacy 

organization for 500,000 
students undergoing a 
pharmaceutical study. 92 
countries are members of the 
IPSF. IPSF promotes better 
public health by providing 
information, education and 
networking opportunities. 
IPSF also publishes publica-
tions and organizes profes-
sional activities.

8 Ambassade van de 
Russische 
Federatie
The embassy of the 
Russian Federation

Andries Bickerweg 2

De ambassade van 
de Russische 

Federatie houdt zich bezig met 
het promoten van de 

Russische belangen in 
Nederland sinds 1945. Ook 
speelt de ambassade een rol 
bij ontwikkelingssamen-
werking, culturele zaken en 
contacten met de lokale pers. 
Het gebouw is in bezit 
geweest van 2 families en de 
voormalige nazistaat 
Duitsland, waarna Rusland het 
gebouw in beginsel huurde 
van de gebroeders Fols, om 
vervolgens het gebouw aan te 
schaff en in 1964.

The embassy of the 
Russian Federation 

has been engaged in promot-
ing Russian interests in the 
Netherlands since 1945. The 
embassy also plays a role in 
development cooperation, 
cultural a  airs and contacts 
with the local press. The 
building was owned by 2 
families and the former Nazi 
state of Germany, after which 
Russia rented the building 
from the Fols brothers in the 
beginning, only to purchase 
the building in 1964.

9 Ambassade van de 
Republiek 
Indonesië
The Embassy of the 

Republic of Indonesia
Tobias Asserlaan 8

De ambassade van 
de Republiek 

Indonesië komt voor de 
belangen van Indonesiërs op. 
Ook levert de ambassade 
visums voor het bezoeken van 

Indonesië. Indonesië heeft een 
rijke historie met Nederland en 
de samenwerkingsbanden 
worden sinds de onafhankeli-
jkheid van Indonesië versterkt 
door onder andere de 
aanwezigheid van deze 
ambassade. 
Recentelijk is in aanwezigheid 
van Zijne Excellentie de heer 
Mayerfas, ambassadeur 
van Indonesië in Nederland, 
Annemarie Jorritsma, 
Commissaris-Generaal 
Floriade Expo 2022, directeur 
Floriade Sven Stimac en 
de burgemeester van 
Almere, Franc Weerwind, op 
donderdag 4 juni het offi  ciële 
deelnemingscontract voor 
Indonesië aan de Floriade 
Expo 2022 ondertekend. 

The Embassy of the 
Republic of 

Indonesia stands up for the 
interests of Indonesians. The 
embassy also supplies visas 
for visiting Indonesia. 
Indonesia has a rich history 
with the Netherlands and 
cooperation ties have been 
strengthened since the 
independence of Indonesia, 
among other things by the 
presence of this embassy. 
Recently, in the presence of 
His Excellency Mr. Mayerfas, 
Ambassador of Indonesia to 
the Netherlands, Annemarie 
Jorritsma, Commission-
er-General Floriade Expo 
2022, director Floriade Sven 
Stimac and the mayor of 
Almere, Franc Weerwind, the 
o   cial participation contract 
for Indonesia was signed on 
Thursday 4 June the Floriade 
Expo 2022.

10 Bertha von Suttner 
Building
Laan van 
Meerdervoort 70

In het Bertha von 
Suttner Building 

liggen tal van organisaties dat 
op mondiale niveau opereren 
gevestigd. De belangrijkste 
organisatie is het Bertha von 
Suttner Peace Institute, 
vernoemd naar de vrouw die 
de Nobelprijs voor vrede heeft 
gewonnen in 1905. Ze heeft 
zich destijds ingezet voor 
vrede in de hele wereld en 
bedacht samen met haar man 
het initiatief om een 
Permanent Hof van Arbitrage 
te starten in Den Haag. Ze 
stuurde verslagen van De 
Haagse Vredesconferentie in 
1899 naar de Neue Freie 
Presse en naar andere kranten 
in andere landen, en het jaar 
daarop schreef ze artikelen en 
startte ze bijeenkomsten om 
het idee van het door de 
conferentie opgerichte 
Permanent Hof van Arbitrage 
populair te maken.

Numerous organiza-
tions that operate 

on a global level are located in 
the Bertha von Suttner 
Building. The main organiza-
tion is the Bertha von Suttner 
Peace Institute, named after 
the woman who won the Nobel 
Peace Prize in 1905. At the 
time, she was committed to 
peace throughout the world 
and, together with her 
husband, came up with the 
initiative to establish a 
Permanent Court of Arbitra-
tion. Start in The Hague. She 
sent reports of The Hague 
Peace Conference in 1899 to 
the Neue Freie Presse and to 
other newspapers in other 

countries, and the following 
year she wrote articles and 
started meetings to popularize 
the idea of the Permanent 
Court of Arbitration estab-
lished by the conference.

11 Ambassade van 
Frankrĳ k
The embassy of 
France

Anna Paulownastraat 76

De ambassade van 
Frankrijk staat is 

belast met het uiteenzetten 
van de standpunten van 
Frankrijk over Europese en 
internationale vraagstukken 
aan de Nederlandse 
autoriteiten. Ook informeert zij 
de Franse autoriteiten over de 
Nederlandse binnenlandse en 
buitenlandse politiek. De 
ambassade van Frankrijk helpt 
eveneens met het organiseren 
van wederzijdse bezoeken van 
leden van de uitvoerende 
macht of van parlementariër 
tussen Nederland en Frankrijk.

The embassy of 
France is charged 

with explaining France’s 
positions on European and 
international issues to the 
Dutch authorities. She also 
informs the French authorities 
about Dutch domestic and 
foreign policy. The embassy of 
France also helps to organize 
reciprocal visits of members 
of the executive branch or 
parliamentarian between the 
Netherlands and France.

12 Vredespaleis
The Peace Palace
Carnegieplein 2

Het Vredespaleis is 
opgericht naar 

aanleiding van het idee van 
tsaar Nicolaas II. In de tweede 
helft van de 19e eeuw werd er 
door naties veel geld besteed 
aan het leger en marine. Tsaar 
Nicolaas II vond in 1898 
belangrijk dat alle naties op 
een plek kon samenkomen 
waarbij dialoog en 
internationale afspraken 
centraal staan. Hij koos Den 
Haag als stad. Dialoog en 
internationale afspraken zou 
volgens hem leiden tot 
welvaart en vooruitgang in 
plaats van verdeeldheid en 
vijandschap. Op 28 augustus 
1913 is het Vredespaleis door 
Koningin Wilhelmina geopend.

The Peace Palace 
was founded in 

response to the idea of   Tsar 
Nicholas II. In the second half 
of the 19th century, nations 
spent a lot of money on the 
military and navy. In 1898, Tsar 
Nicholas II considered it 
important that all nations 
could come together in a 
place where dialogue and 
international agreements are 
central. He chose The Hague 
as the city for this. Dialogue 
and international agreements 
would lead to prosperity and 
progress instead of division 
and enmity. On 28 August 
1913, the Peace Palace was 
opened by Queen Wilhelmina.
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13 Orde Van 
Vrĳ metselaren
The Order of 
Freemasons

Javastraat 2B

De Orde van 
Vrijmetselaren 

vindt haar oorsprong in 1717 
in Engeland. De Nederlandse 
tak van vrijmetselarij 
(Grootloge) verzelfstandigde in 
1756 en is een van oudste 
verenigingen van Nederland. 
Vrijmetselarij gaat uit van 
ieders recht om zelfstandig te 
zoeken naar waarheid, streeft 
naar de algemene 
broederschap tussen mensen, 
kweekt verdraagzaamheid, 
zoekt op wat mensen en 
volken vereent en tracht 
verdeeldheid weg te nemen. 
Vrijmetselarij is op 
communistische en sommige 
islamitische landen na over de 
hele wereld actief. Bekende 
vrijmetselaren zijn: George 
Washington, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Winston 
Churchill en Franklin 
Roosevelt.

The Order of 
Freemasons 

originated in England in 1717. 
The Dutch branch of Freema-
sonry (Groot Loge) became 
independent in 1756 and is 
one of the oldest associations 
in the Netherlands. 
Freemasonry is based on 
everyone’s right to inde-
pendently search for truth, 

strives for the general 
brotherhood between people, 
cultivates tolerance, looks 
for what unites people and 
nations and tries to remove 
divisions. Freemasonry is 
active all over the world except 
for communist and some 
Islamic countries. Well-known 
Freemasons are: George 
Washington, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Winston 
Churchill and Franklin 
Roosevelt.

14 Ambassade van 
Oekraïne
The embassy of 
Ukraine

Zeestraat 78

Nederland erkende 
Oekraïne op 31 

december 1991 samen met 
andere EU-lidstaten. Op 1 april 
1992 werden diplomatieke 
betrekkingen tot stand 
gebracht door middel van een 
diplomatieke notawisseling. 
Tussen Oekraïne en Nederland 
wordt er op het gebied van 
onderwijs, economie en 
cultuur samengewerkt. 
In 2018 nam de ambassadeur 
V. Chentsov deel aan 
de verzending van acht 
truckladingen aan humanitaire 
hulp aan de arme delen in 
Oekraïne, in totaal 100 ton 
aan onder andere medisch 
apparatuur, witgoed, 
schoolspullen, kleren en 
speelgoed. 

The Netherlands 
recognized Ukraine 

on December 31, 1991, 
together with other EU 
member states. On April 1, 
1992, diplomatic relations 
were established through an 
exchange of diplomatic notes. 
There is cooperation between 
Ukraine and the Netherlands in 
the  eld of education, 
economy and culture.
In 2018, Ambassador V. 
Chentsov took part in the 
dispatch of 8 truckloads of 
humanitarian aid to the poor 
parts of Ukraine, totaling 100 
tons of medical equipment, 
white goods, school supplies, 
clothes and toys.

15 Ambassade van 
Canada
The embassy of 
Canada

Sophialaan 5-7

Canada onderhoudt 
al lang zeer goede 

betrekkingen met Nederland. 
Deze zijn gebaseerd op goede 
banden op politiek en zakelijk 
vlak en contacten die zijn 
ontstaan tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Beide landen 
hebben een sterke 
parlementaire democratie en 
hechten veel waarde aan het 
recht en de mensenrechten. 
De betrekkingen tussen 
Canada en Nederland steunen 
ook op de persoonlijke banden 
tussen Canadezen en 
Nederlanders die veelal zijn 
ontstaan tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. Prinses 
Juliana bracht met haar gezin 
een groot deel van de 
bezettingsperiode door in 
Ottawa.

Canada has had 
very good relations 

with the Netherlands for a long 
time. These are based on good 
political and business ties and 
contacts that originated 
during the Second World War. 
Both countries have a strong 
parliamentary democracy and 
value the law and human 
rights. The relationship 
between Canada and the 
Netherlands is also based on 
the personal ties between 
Canadians and Dutch that 
often arose during and after 
the Second World War. 
Princess Juliana and her 
family spent much of the 
occupation in Ottawa.

16 Ambassade 
van de Islamitische 
Republiek 
Afghanistan

The embassy of 
Afghanistan
Amaliastraat 16

De Ambassade van 
de Islamitische 

Republiek Afghanistan in Den 
Haag houdt zich onder andere 
bezig met het promoten van 
de Afghaanse belangen in 
Nederland. De ambassade 
speelt ook een belangrijke rol 
op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, 
culturele zaken en contacten 
met de lokale pers.
Nederland heeft sinds 2002 
meegeholpen om Afghanistan 
stabieler en veiliger te maken. 
Door middel van trainingen 

te geven aan de lokale 
autoriteiten de zogeheten 
ISAF-missies.

The Embassy of the 
Islamic Republic of 

Afghanistan in The Hague is 
engaged in promoting Afghan 
interests in the Netherlands. 
The embassy also plays an 
important role in development 
cooperation, cultural a  airs 
and contacts with the local 
press. Since 2002, the 
Netherlands has helped make 
Afghanistan more stable and 
safer. By providing training 
to the local authorities, the 
so-called ISAF missions.

17 Ambassade van 
het Koninkrĳ k 
Marokko in Neder-
land

The Embassy of the 
Kingdom of Morocco
Oranjestraat 9

De ambassade van 
het Koninkrijk 

Marokko houdt zich bezig met 
de Marokkaanse belangen in 
Nederland. Deze ambassade 
vertegenwoordigd daarmee 
de belangen van een van de 
grootste etnische 
minderheidsgroeperingen in 
Nederland en wordt daarin 
bijgestaan door vier 
consulaat-generalen in 
Amsterdam, Den Bosch, 
Rotterdam en Utrecht. De 
eerste Marokkaanse 
ambassadeur / 
vertegenwoordiger, namens 
sultan Muley Zaydan, was een 
de Joods-Marokkaanse 
Samuel Pallache. Hij kwam in 
1611 naar Den Haag en 
behoort daarmee tot de eerste 
joden die zich in Den Haag 
vestigden.

The Embassy of the 
Kingdom of 

Morocco deals with Moroccan 
interests in the Netherlands. 
This embassy thus represents 
the interests of one of the 
largest ethnic minority groups 
in the Netherlands and is 
assisted in this by four 
consulate-generals in 
Amsterdam, Den Bosch, 
Rotterdam and Utrecht.

18 Ambassade van 
Groot-Brittannië
The British Embassy
Lange Voorhout 10

De Britse 
ambassade in Den 

Haag beheert de betrekkingen 
van de Britse regering met 
Nederland en internationale 
instellingen in Den Haag. Het 
werk van de ambassade is 
divers. Zo worden de 
beleidsdoelen van de Britse 
regering door de ambassade 
vertegenwoordigd. Ook heeft 
de ambassade diensten die de 
Britse economie 
ondersteunen. Sinds 1 januari 
2021 is de Brexit-deal in 
werking gegaan. Groot-
Brittannië maakt geen deel 
meer uit van de Europese Unie.
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1 Nationale 
ombudsman 
National 
Ombudsman 

Bezuidenhoutseweg 151

De Nationale 
ombudsman 

behandelt klachten van 
burgers wanneer er sprake is 
van onbehoorlijk overheids-
optreden. Alleen klachten over 
individuele zaken, waarbij het 
niet mogelijk is om een beroep 
op de rechter te doen, worden 
door de Nationale ombudsman 
behandeld. Samen met onder 
andere de Raad van State is dit 
één van de Hoge Colleges van 
Staat. Het bijzondere aan deze 
colleges is dat ze grond-
wettelijk onafhankelijk zijn. De 
ombudsman wordt benoemd 
door de Tweede Kamer voor 
een periode van 6 jaar.

The National 
ombudsman 

handles complaints from 
civilians when there is a case 
of improper government 
action. Only the complaints of 
individual cases, where it is not 
possible to appeal to a judge, 
are being handled by the 
National ombudsman. The 
National Ombudsman is part 
of the High Council of State. 
The special thing about the 
High Council of State is that 
they are constitutionally 
independent. The ombudsman 
is appointed by the House of 
Representatives for a period 
of six years. 

2 Ministerie van 
Binnenlandse 
Zaken en 
Koninkrĳ ks-relaties 

The Ministry of the Interior 
and Kingdom Relations
Turfmarkt 147

Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties is 
belangrijk voor het Koninkrijk, 
omdat het ministerie 
verantwoordelijk is voor de 
Koninkrijksrelaties binnen het 
Koninkrijk. Zij onderhouden de 
relaties vanuit Nederland, met 
de andere landen uit het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
namelijk Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten. Deze 3 landen 
zijn zelf verantwoordelijk voor 
binnenlandse gelegenheden 
zoals bijvoorbeeld goed 
bestuur, onderwijs en 
rechtssystemen, maar ze 
horen wel bij het Koninkrijk en 
daarom moet de relatie met 
deze landen goed 
onderhouden worden.

The Ministry of the 
Interior and 

Kingdom Relations is 
important to the Kingdom 
because the ministry is 
responsible for the relations 
within the Kingdom. This 
means the ministry maintains 
the relations with the 3 other 
countries of the Kingdom: 
Aruba, Curaçao and Sint 
Maarten. These countries have 
full responsible for their own 
domestic a  airs like; good 
governance, education, rule 
and law, but because they are 
part of the Kingdom, good 
relations between these 
countries are needed. 

3 Kabinet van de 
gevolmachtigde 
minister van Sint 
Maarten

Cabinet of the minister 
plenipotentiary of Sint 
Maarten  
Prinsessegracht 7

Als onderdeel van 
het Koninkrijk, heeft 

Sint-Maarten een gevol-
machtigde minister. Dit 
betekent dat dit de offi  ciële 
vertegenwoordiger is van Sint 
Maarten in Nederland. In dit 
gebouw bevindt zich het 
kabinet van de Gevol-
machtigde minister. Zij 
behartigen de belangen van 
Sint Maarten in Nederland en 
in de Europese Unie.

As part of the 
Kingdom, Sint-

Maarten has a minister 
plenipotentiary. This is the 
o   cial representative of 
Sint-Maarten in the Nether-
lands. This building is the 
o   ce of the Cabinet of the 
minister plenipotentiary. They 
represent the interest of 
Sint-Maarten in the Nether-
lands and the European Union.

4 Kabinet van de 
Koning
King’s Cabinet
Korte Vijverberg 3

Het Kabinet van de 
Koning is een kleine 

rijksorganisatie die de koning 
ondersteunt in de uitoefening 

van zijn werkzaamheden. Zo 
onderhouden ze het contact 
tussen het Hof en de 
ministeries. 
Verder is dit gebouw om nog 
een reden belangrijk voor het 
Koninkrijk. Van 1838 tot en 
met zijn dood in 1876 woonde 
politicus Guillaume Groen 
van Prinsterer hier samen 
met zijn vrouw Betsy van der 
Hoop. Links- en rechtsboven 
is een gedenksteen van hen 
te zien in de gevel. In 1853 
werd Guillaume Groen van 
Prinsterer voorzitter van de 
staatscommissie ‘Afschaffi  ng 
slavernij’. In 1863 werd de 
slavernij in het Koninkrijk 
afgeschaft, iets wat vooral 
door het Caraïbische deel van 
het Koninkrijk gevierd is.

The King’s cabinet is 
a small state 

organization that supports the 
King in his duties. This 
organisation maintains the 
contact between the King and 
the ministries. 
Furthermore this building is 
of signi  cance importance 
for the Kingdom as of another 
reason. From 1838 until his 
death in 1876 the politician 
Guillaume Groen van Prinster-
er lived in this house together 
with his wife Betsy van der 
Hoop. In the upper left and 
right of the building there is a 

plaque that remembers this 
fact. Van Prinsteres became 
the head of the abolition of 
slavery statecommission in 
1853. Ten years, in 1863 late 
slavery was abolished in the 
Kingdom.

5 Voormalig gebouw 
ministerie van 
Koloniën
Former building of 

the Ministry of the Colonies
Plein 1

Het voormalige 
gebouw van het 

ministerie van Koloniën is van 
groot belang bij deze 
wandeling. Omdat het 
koloniaal verleden van 
Nederland de grondlegger is 
geweest voor het Koninkrijk 
der Nederlanden wat we nu 
kennen. Het ministerie van 
Koloniën was namelijk belast 
met de zaken betreff ende 
Nederlands-Indië en ‘de West’ 
(Nederlandse Antillen en 
Suriname). Tot 1872 behoorde 
ook de Kust van Guinea (later 
Ghana) tot de koloniën. Het 
ministerie werd in 1815 
opgericht en bestond tot 23 
februari 1945, toen de naam 
werd gewijzigd in ‘overzeese 
gebieden’. Het gebouw is nu 
onderdeel van de Tweede 
Kamer, maar wordt in de 
wandelgang nog steeds 
‘Koloniën’ genoemd.

The former building 
of the ministry of the 

Colonies is of great impor-

tance to this route. Because 
the colonial history of the 
Netherlands shaped the 
modern Kingdom of the 
Netherlands. The ministry of 
the Colonies was to handle the 
a  airs around The Nether-
lands-India en ‘the West’ 
(Netherlands Antilles and 
Suriname). The coast of 
Guinea was also a part of the 
Dutch Colonies until 1872. The 
ministry was founded in 1815 
till 23 February 1945, when the 
name changed to ‘oversea 
areas’. The building is a part of 
the government now, but they 
still call it the Ministry of 
Colonies. 

6 Mauritshuis 
Maurice House 
Plein 29

Het Mauritshuis is 
het huis dat 

oorspronkelijk is gebouwd voor 
Johan Maurits. Het inkomen 
van Johan Maurits was 
afkomstig uit Brazilië. Maurits 
verdiende hier veel geld door 
de handel in suiker, wat 
afkomstig was van de 
suikerplantages waarop slaven 
werkten uit onder andere het 
Caribische deel van het 
Koninkrijk. Zoals bij het vorige 
gebouw al werd verteld waren 
deze landen toen koloniën van 
Nederland. Ondanks dat Brazilië 
nu niet meer bij Nederland 
hoort is deze koloniale tijd 
enorm belangrijk geweest voor 
de vorming van het Koninkrijk 
zoals wij dit nu kennen. 
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The house was 
originally build for 

Johan Maurits. The money of 
Johan Maurits came from 
Brazil. Maurits owned sugar 
plantations there, where 
slaves worked, which gained 
him a lot of wealth. Also slaves 
that were originally from the 
countries that are now part of 
the Kingdom of the Nether-
lands worked there. All these 
countries used to be colonies 
of the Netherlands. Besides 
the point that Brazil is no 
langer a part of the Kingdom 
of the Netherlands, this time 
period does contain a lot of 
important history about how 
the Kingdom of the Nether-
lands came to be, as we know 
it today. 

7 Ministerie van 
Algemene Zaken
Ministry of General 
Aff airs Binnenhof 19

Het koninkrijk der 
Nederlanden 

bestaat uit 4 landen. Deze 
landen hebben inspraak op 
sommige beslissingen, omdat 
bepaalde beslissingen niet 
alleen toevoeging hebben op 
Nederland, maar op het gehele 
Koninkrijk. Hierbij is de 
Rijksministerraad van belang.
De Rijksministerraad is 
het orgaan binnen het 

Koninkrijk dat over zaken 
voor het volledige Koninkrijk. 
In deze raad hebben de 
gevolmachtigde ministers 
van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten evenals de leden van 
de Nederlandse ministerraad 
een volwaardig stemrecht. De 
Rijksministerraad komt over 
het algemeen maandelijks 
bijeen, voorafgaand aan de 
Nederlandse ministerraad. 
Deze vergaderingen vinden in 
dit gebouw plaats, namelijk op 
het ministerie van Algemene 
Zaken.

The Kingdom of the 
Netherlands 

contains four countries. These 
countries also participate in 
the decision making, because 
some decisions a  ect not only 
the Netherlands, but the entire 
Kingdom. The State Council of 
Ministers of the Kingdom of 
the Netherlands play an 
important role here, as they 
make decisions for the entire 
Kingdom as well. In this 
council the minister plenipo-
tentiary of Aruba, Curaçao and 
Sint Maarten have full voting 
rights, like the other ministers. 
The State Council of Ministers 
of the Kingdom of the 
Netherlands meets once a 
month. These meetings take 
place in this building, the 
Ministry of General A  airs.

8 De Raad van State 
van het Koninkrĳ k
Council of State
Kneuterdijk 22

 
De Raad van State 
is onafhankelijk 

adviseur van de regering en 
het parlement over 
wetgeving en bestuur en 
tevens de hoogste algemene 
bestuursrechter van het 
Koninkrijk. Binnen de Raad 

van State is er een 
aparte afdeling die 
gaat over het 
Koninkrijk.
De zaken bij de 
Raad van State van 
het Koninkrijk gaan 
over wetgeving 
en regels die alle 
landen binnen 
het Koninkrijk 
raken. Denk hierbij 
aan Rijkswetten, 
algemene maatregelen 
van Rijksbestuur en 
Rijksverdragen. 

The Council of State 
is an independent 

adviser of the government and 
parliament about legislation 
and governance. It is the 
highest general administrative 
judge in the Kingdom of the 
Netherlands. Within the 
Council of State there is a 
separate department for the 
Kingdom of the Netherlands.
The a  airs at the Council of 
State of the Kingdom are 
about legislation and rules 
that concern all countries 
within the Kingdom of the 
Netherlands. Examples 
are General administrative 
orders, kingdom acts, 
kingdom treaties and state 
governments.

9 Paleis Noordeinde
Noordeinde Palace 

Noordeinde 68

Sinds 1984 is Paleis 
Noordeinde het 

werkpaleis van de zittende 
Koning(in). Momenteel is dit 

Willem Alexander. Elk jaar op 
Prinsjesdag vertrekt vanaf 
deze plek, de koets met daarin 
de Koning naar de Ridderzaal 
om de troonrede voor te lezen. 
Wanneer er een nieuwe 
ambassadeur naar Nederland 
komt, biedt deze in dit paleis 
zijn of haar geloofsbrieven aan 
de Koning. Dit is een hele 
gebeurtenis, zo wordt de 
ambassadeur per koets naar 
het paleis gebracht, is er een 
erewacht en wordt er muziek 
gespeeld. Achter het paleis 
bevindt zich de paleistuin, die 
toegankelijk is voor publiek.

Noordeinde Palace 
is the working 

palace of the reigning 
monarch since 1984. Currently 
the Kingdom has a king named 
Willem Allexander. Every year 
on Prinsjesdag (3th day of 
September) the royal carriage 
leaves from this place towards 
the Ridderzaal to read a 
speech from the throne. When 
a new ambassador arrives in 
the Netherland, they o  er their 
letters of credence to the King. 
This is a big event. The 
ambassador is brought to the 
palace by carriage, there is an 
honour guard and music is 
being played. Behind the 
palace there are the palace 
gardens, which are open to the 
public.

10 Kabinet van de 
gevolmachtigde 
minister van 
Curaçao/
Curaçaohuis

Cabinet of the minister 
plenipotentiary of Curaçao
Prinsegracht 63-65

Als onderdeel van 
het Koninkrijk der 

Nederlanden heeft Curaçao 

een gevolmachtigde minister. 
De gevolmachtigde minister 
vertegenwoordigt de 
Curaçaose regering bij 
offi  ciële instanties in 
Nederland en Europa.
In dit gebouw zit het Kabinet 
van de gevolmachtigde 
minister, maar op verzoek 
van de regering verleent het 
Curaçaohuis ondersteuning 
aan de minister-president, 
ministers, Statenleden 
en ambtenaren van 
departementen bij hun 
werkbezoeken aan 
Nederland en Europa. Het 
Curaçaohuis is dan ook het 
aanspreekpunt in Nederland 
voor overheidsinstanties 
op Curaçao. Daarnaast 
hebben de gevolmachtigde 
minister en het Curaçaohuis 
een signaleringsfunctie. Zo 
zullen relevante politieke 
ontwikkelingen in Nederland 
op de voet worden gevolgd en 
worden teruggekoppeld aan 
de Curaçaose regering. Verder 
wordt ook vanuit Den Haag 
gekeken naar belangen van de 
Curaçaoënaars in Nederland.

As part of the 
Kingdom of the 

Netherlands, Curaçao has a 
minister’s plenipotentiary. 
The minister plenipotentiary 
represents the Curaçaoan 
government at o   cial 
organizations in the Nether-
lands and in the European 
Union.  The Curaçauohouse is 
the o   ce of the Cabinet of the 
minister plenipotentiary of 
Curaçao. On request of the 
Dutch government the 
Curuçaohouse supports the 
prime minister, ministers, 
members of state and civil 
servants of departments of 
the Netherlands with their 
o   cial visits. The Curuçao-

house is the contact point in 
the Netherlands for govern-
ment services on Curaçao. 
The minister plenipotentiary 
and the Curaçao House have a 
signalling function.Relevant 
political development in the 
Netherlands are being tracked 
and will be fed back to the 
Curaçaoan government. In 
addition, economic, social and 
cultural interests of the 
Curaçaoans are being looked 
after in the Hague.

11 Kabinet van de 
gevolmachtigde 
minister van Aruba

Cabinet of the minister 
plenipotentiary of Aruba
R.J. Schimmelpennincklaan 1

Net zoals Sint 
Maarten en Curaçao 

heeft Aruba een Gevol-
machtigde minister. Dit 
betekent dat dit de offi  ciële 
vertegenwoordiger is van 
Aruba in Nederland. Zij 
behartigen de belangen van 
Aruba in Nederland en Europa. 
Als onderdeel van het 
Koninkrijk der Nederlanden is 
het belangrijke om Aruba zich 
te laten verantwoorden in 
Nederland.

Aruba also has a 
minister plenipoten-

tiary. This is the o   cial 
representative of Aruba in the 
Netherlands. They represent 
the interest of Aruba in the 
Netherlands and the European 
Union. As part of the Kingdom 
of the Netherlands it is import 
for Aruba to be heard in the 
Netherlands.
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1 United Network 
of Young Peace 
Builder (UNOY)
Waldorpstraat 17

Een wereldwijde 
netwerkorganisatie 

die bestaat uit 128 
jongerenorganisaties 
gevestigd in 71 landen. Met als 
gemeenschappelijk doel een 
wereld zonder geweld. Alle 
jongeren en organisaties die 
verbonden zijn versterken 
elkaar door kennis en 
expertise te delen. 
De UNOY ondersteunt daar 
waar er ingezet wordt op 
het oplossen van confl icten 
en waar jongeren zich 
heldhaftig inzetten in het 
beschermen van vrede. 
Door deze verbinding 
worden wereldwijd jongeren 
gesterkt in het goede werk 
wat zij doen. UNOY noemen 
zichzelf peace builders. Zij 
delen gemeenschappelijke 
waarden die richting geven 
aan hun werk, namelijk 
inclusiviteit, creativiteit, 
solidariteit, geweldloosheid 
en authenticiteit. De waarden 
zijn gebaseerd op het 
bekijken van het begrip vrede 
in zijn geheel. Ook zijn ze 
toegewijd aan het bouwen 
van duurzame vrede die door 
lokale gemeenschappen 
wordt geleid en bewaard. De 
netwerkorganisatie is overal 
te vinden op sociale media. 
Het netwerk wordt geleid door 
jonge mensen die actief zijn 
in het bouwen van vrede en 
toegewijd zijn aan werken voor 
een culturele vrede.

A global network 
organization 

consisting of 128 youth 
organizations based in 71 

countries. With the common 
goal of a world without 
violence. All youth and 
organizations that are 
connected empower each 
other by sharing knowledge 
and expertise. 
The UNOY supports where 
there is a commitment to 
con  ict resolution and where 
young people are heroically 
working to protect peace. 
Through this connection, 
young people worldwide are 
strengthened in the good work 
they do. UNOY call themselves 
peace builders. They share 
common values that guide 
their work, which are inclu-
siveness, creativity, solidarity, 
nonviolence and authenticity. 
The values are based on look-
ing at the concept of peace 
as a whole. They are also 
committed to building sus-
tainable peace that is led and 
preserved by local communi-
ties. The network organization 
can be found everywhere on 
social media. The network is 
led by young people who are 
active in building peace and 
dedicated to working for a 
cultural peace. 

2 Yi Jun Peace 
Museum
Wagenstraat 14

Dit kleine en knusse 
gebouw aan de 

Wagenstraat is een museum 
met een interessant verhaal 
over iets waar Den Haag 
bekend om staat; diplomatie. 
Yi Jun was een Koreaanse 
diplomaat in het begin van de 
20e eeuw. In 1907 werden hij 
en twee van zijn landgenoten 
naar Den Haag gestuurd door 
de toenmalig keizer van Korea 
om de tweede vredes-

conferentie van Den Haag bij 
te wonen. Hoewel Nederland 
het in eerste instantie wel 
wilde, werden de diplomaten 
door middel van Japanse druk 
in de internationale 
gemeenschap toch niet 
offi  cieel uitgenodigd. 
Yi Jun was hier furieus over 
en ging ertegen in protest. 
Een aantal dagen later 
werd hij dood aangetroff en 
in zijn hotelkamer aan de 
Wagenstraat. Alhoewel de 
doodsoorzaak onbekend 
is, wordt er in voormalig 
Korea aangenomen dat 
hij een eervolle zelfmoord 
heeft gepleegd vanwege de 
afwijzing van de internationale 
gemeenschap. In Japan 
wordt ervan uitgegaan dat hij 
is vermoord door Japanse 
spionnen. Het gevolg van 
het bezoek was dat Japan 
uiteindelijk Korea bezette. 
Naar aanleiding van deze 
gebeurtenissen is in het 
hotel waar Yi Jun dood werd 
aangetroff en een museum 
opgericht ter nagedachtenis 
van de delegatie en ter 
bevordering van vrede. 
Het museum is gesticht 
door de Zuid-Koreaanse 
zakenman Lee Kee-hang en 
zijn vrouw Song Chang-ju. 
Ook is het onderdeel van een 
internationaal netwerk van 
musea ter bevordering van 
vrede (INMP).

This small and cozy 
building on 

Wagenstraat is a museum with 
an interesting story about 
something The Hague is 
known for; diplomacy. Yi Jun 
was a Korean diplomat in the 
early 20th century. In 1907, he 
and two of his fellow compatri-
ots were sent to The Hague by 

the then Emperor of Korea to 
attend the Second Hague 
Peace Conference. Although 
the Netherlands initially 
wanted them, Japanese 
pressure in the international 
community prevented the 
diplomats from being o   cially 
invited. 
Yi Jun was furious about this 
and protested. A few days 
later, he was found dead in his 
hotel room in the Wagenstraat. 
Although the cause of death is 
unknown, in the former Korea 
it is assumed that he com-
mitted an honorable suicide 
because of the rejection of the 
international community. In Ja-
pan, it is assumed that he was 
murdered by Japanese spies. 
The result of the visit was that 
Japan eventually occupied 
Korea. As a result of these 
events, a museum was estab-
lished in the hotel where Yi Jun 
was found dead in memory 
of the delegation and to 
promote peace. The museum 
was founded by South Korean 
businessman Lee Kee-hang 
and his wife Song Chang-ju. It 
is also part of an international 
network of museums for the 
promotion of peace (INMP).

3 Haags 
Gemeentearchief 
The Hague 
Municipal Archives                                

Spui 70 

Het Haagse 
gemeentearchief is 

de verzamelplaats van 
kranten, kaarten, boeken en 
foto’s. 
Een plek die geschiedenis 
en kennis uitademt. Maar 
vooral ook een levendige 
plek die de verhalen vertelt 
vanuit het verleden. Alles is 

fantastisch gedocumenteerd 
en bijgehouden. Zo zijn er 
foto’s en documentatie uit 
de Tweede Wereldoorlog. 
Al deze informatie 
over de geschiedenis 
wordt veel gebruikt als 
bron voor scripties en 
schoolopdrachten. Het 
Haagse gemeentearchief 
is publiekelijk toegankelijk. 
Als u binnenloopt is er een 
studieruimte waar u kunt zitten 
en uitleg kunt vragen aan 
medewerkers over de locatie 
en de rijke geschiedenis van 
het archief. 

The Hague 
Municipal Archives 

is the gathering place of 
newspapers, maps, books and 
photographs. 

A place that breathes history 
and knowledge. But above 
all a lively place that tells 
the stories from the past. 
Everything is wonderfully 
documented and kept 
up to date. For example, 
there are photographs and 
documentation from World 
War II. All this information 
about history is widely used 
as a source for theses and 
school assignments. The 
Hague Municipal Archives is 
publicly accessible. When you 
walk in, there is a study area 
where you can sit and ask 
for explanations from sta   
members about the location 
and the rich history of the 
archive. 

4 Montesquieu 
Instituut
The Montesquieu 
Institute

Lange Voorhout 86 unit 32

Het Montesquieu 
Instituut is een 

multidisciplinair instituut op 
het snijvlak van democratie, 
politiek en parlementaire 
besluitvorming in Nederland 
én Europa! Het kenniscentrum 
Parlementaire Democratie die 
samenwerkt met Nederlandse 
en Europese instellingen. De 
beschikbare kennis wordt 
tijdig en behapbaar onder 
handbereik gebracht voor 
professionals, weten-
schappers én burgers. En 
natuurlijk ook voor studenten 
van De Haagse Hogeschool! 

Het instituut onderhoudt haar 
eigen website en speelt een 
rol bij de websites; 

Parlement.com geeft 
onafhankelijke informatie 
over Nederlandse politiek en 
politici. De actualiteit geplaatst 
in een politiek-bestuurlijke 
historische context. 
Europa-nu.nl laat mensen 
zelf een oordeel te vormen 
over hoe de Europese Unie 
ons leven beïnvloedt en hoe 
wij meebeslissen. Voors 
én tegens van Europese 
initiatieven komen aan bod en 
ook de dilemma’s waar Europa 
mee worstelt. 
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Beiden zijn websites voor 
onderzoek naar politici, 
de politieke instituties 
van Nederland en Europa. 
In dat kader wordt ook 
samengewerkt met De Haagse 
Hogeschool en m.n. via 
lector Mendeltje van Keulen 
“changing role of Europe”. Zij 
is als fellow verbonden aan het 
Montesquieu Instituut.

Een bericht van het 
Montesquieu Instituut voor 
studenten: 

‘’Vind je onderzoek doen 
leuk, maar zelf je handen uit 
de mouwen steken leuker? 
Ook dan is het Montesquieu 
Instituut de plek waar je 
moet zijn! We organiseren 
debatten in Nieuwspoort, en 
werken aan “Generatie aan 
Zet”. Dat is onderdeel van de 
maatschappelijke diensttijd 
(MDT) en is erop gericht 
jouw idealen te vertalen naar 
impact in jouw omgeving. 
Voor én door jongeren! Lijkt 
jou dit leuk? Kijk dan eens op 
de website. ’’

The Montesquieu 
Institute is a 

multidisciplinary institute on 
the intersection of democracy, 
politics and parliamentary 
decision-making in the 
Netherlands and Europe! It is 
the knowledge center for 
Parliamentary Democracy, 

working together with Dutch 
and European institutions. The 
available knowledge is brought 
within reach of professionals, 
scientists and citizens in a 
convenient and timely manner. 
And of course also for 
students of The Hague 
University of Applied 
Sciences! 

The institute maintains its own 
website and plays a role in the 
websites; 

parlement.com (independent 
information about Dutch pol-
itics and politicians. Current 
a  airs placed in a political-ad-
ministrative historical context) 

europa-nu.nl (allows people to 
form their own opinion about 
how the European Union in-
 uences our lives and how we 

participate in decision-making. 
The pros and cons of Europe-
an initiatives are discussed, as 
well as the dilemmas Europe 
faces.

Both are websites for research 
into politicians, the political 
institutions of the Netherlands 
and Europe. In this context 
there is also collaboration 
with The Hague University of 
Applied Sciences, in particular 
through Mendeltje van Keulen, 
lecturer in “Changing role of 
Europe”. She is a fellow of the 
Montesquieu Institute.

A message from the Montes-
quieu Institute for students:

‘’Do you like doing research, 
but want to get your hands 
dirty? Then the Montesquieu 
Institute is the place to be! 
We organize debates in 
Nieuwspoort and are working 
on “Generatie aan Zet”. This 
is part of the social service 
time (MDT) and is aimed at 
translating your ideals into 
impact in your environment. 
For and by young people! 
Does this sound like fun to 
you? Then have a look at the 
website.”

5 VNG, De 
Vereniging van 
Nederlandse 

Gemeenten (VNG)
The Association 
of Netherlands 
Municipalities (VNG)

                           Nassaulaan 12

Nederland kent 353 
verschillende 

gemeenten. Zij zijn de kern van 
het lokaal bestuur in dit land, 
staan dicht bij de burger en 
hebben een democratisch 
bestuur. De taken van de 
gemeenten lopen uiteen van 
het aanleggen van een straat 
tot het bijhouden wie er in de 
gemeente woont.

De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 
(VNG) is een maatschappelijke 
organisatie, die als doel 
heeft om alle gemeenten 
in Nederland met elkaar te 
verbinden en te versterken. 
Onder de kerntaken van de 
VNG vallen kennisuitwisseling, 
belangenbehartiging en het 
helpen bij maatschappelijke 
opgaven (dienstverlening). 
Zo beïnvloedt de VNG 
bijvoorbeeld ook het 
Nederlandse Parlement, door 
informatie aan te leveren en de 
stem van de gemeenten hierin 
te laten horen. 
Momenteel bevinden jullie je 
naast het hoofdkantoor van 
de VNG. Deze locatie had van 
oorsprong een aantal andere 
functies. Van oorsprong was 
het de manege van koning 
Willem III (1817-1890). Meer 
informatie hierover is te 
vinden op het bordje naast de 
hoofdingang. 

The Netherlands has 
353 di  erent 

municipalities. They are the 
core of local government in 
this country, are close to the 
citizen and have a democratic 
government. The tasks of 
municipalities range from 
building a street to keeping 
track of who lives in the 
municipality.
The Association of Nether-

lands Municipalities (VNG) 
is a social organization, 
whose goal is to connect and 

strengthen all municipalities 
in the Netherlands. VNG’s 
core tasks include knowledge 
exchange, advocacy and 
helping with social tasks (ser-
vice provision). For example, 
the VNG also in  uences the 
Dutch Parliament by providing 
information and letting the 
voice of the municipalities be 
heard in it. 
You are currently located next 
to VNG’s head o   ce. This lo-
cation originally had a number 
of other functions. Originally it 
was the stable of King William 
III (1817-1890). More informa-
tion about this can be found 
on the sign next to the main 
entrance. 

6 Parliamentarians 
for Global Action
Alexanderveld 5

Parliamentarians for 
Global Action is een 

groep die is opgericht in 1978 
in Washington DC. Dit is in de 
tijd van de Koude Oorlog, om 
nucleaire ontwapening te 
stimuleren. Deze groep is 
opgericht door bezorgde 
parlementariërs van over de 
hele wereld. Samen wilden zij 
ervoor zorgen dat de 
wereldwijde problemen en 
onrust verminderen, door 
actie te ondernemen. Verder 
heeft deze organisatie in 1986 
de Indira Gandhi prijs 
gewonnen. Deze prijs wordt 
eens per jaar uitgereikt aan het 
individu of de organisatie die 
veel heeft bijgedragen aan het 
creëren van internationale 
vrede en ontwikkeling. Het 
hedendaagse doel van de 
organisatie is het behartigen 
van veiligheid, mensenrechten, 
gelijkheid en democratie op 
het wereldtoneel. Momenteel 
zijn er meer dan 1.300 

parlementariërs lid, uit meer 
dan 140 landen.
De kracht van het openbaar 
bestuur komt mooi naar voren 
binnen deze organisatie. 
Mensen met veel macht 
en invloed zetten zich in 
om een betere wereld te 
creëren, waarin iedereen 
zich veilig voelt. Het is 
een organisatie die geen 
onderscheid maakt en zich 
inzet voor de maatschappij. 
Het hoofdkantoor van deze 
organisatie is gevestigd in 
New York, waar de organisatie 
ook is opgericht. De vestiging 
waar jullie nu naast staan 
mag uiteraard niet ontbreken, 
midden in het centrum van de 
macht in Nederland.
Kunnen jullie erachter komen 
welke maatschappelijke 
organisaties er nog meer 
gevestigd zijn in dit gebouw?

Parliamentarians for 
Global Action is a 

group founded in 1978 in 
Washington DC. This is during 
the time of the Cold War, to 
promote nuclear disarmament. 
This group was founded by 
concerned parliamentarians 
from around the world. 
Together they wanted to 
ensure that global problems 
and unrest were reduced, by 
taking action. Furthermore, 
this organization won the 
Indira Gandhi Prize in 1986. 
This award is given once a 
year to the individual or 
organization that has 
contributed much to the 
creation of international peace 
and development. The 
contemporary goal of the 
organization is to promote 
security, human rights, 
equality and democracy on 
the world stage. It currently 
has more than 1,300 
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parliamentarians as members, 
from more than 140 countries.
The power of public admin-
istration comes through 
nicely within this organization. 
People with great power and 
in  uence are committed to 
creating a better world, where 
everyone feels safe. It is an 
organization that does not 
discriminate and is committed 
to society. The headquarters 
of this organization is located 
in New York, where the organi-
zation was also founded. The 
o   ce you are standing next 
to now is obviously not to be 
missed, right in the center of 
power in the Netherlands.
Can you  nd out which 
other social organizations are 
located in this building?

7 Global Human 
Rights Defense 
(GHRD) 
Alexanderveld 5

De Global Human 
Rights Defense is 

een non-gouvernementele 
organisatie. De organisatie 
gelooft in het beschermen van 
de mensenrechten wereldwijd. 
Waar ook wordt ingezet op 
minderheden en kwetsbare 
groepen wereldwijd. De GHRD 
is verbonden met 
Economische en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties 
(ECOSOC). Wat de GHRD 
onderscheid van andere 
organisaties is dat zij opkomen 
voor mensenrechten waar 
lokale of nationale overheden 
dit laten liggen. Juist daar 
waar het nodig is zet GHRD 
zich in. Al het werk is 
gebaseerd op de UN 
Declaration of the Rights of 
Minorities (1992), waarin de 
mensenrechten van 
minderheden beschermd 

worden. Vooral bij confl icten 
binnen landsgrenzen, omdat 
de minderheid daar vaak de 
dupe is. Daarom focust de 
GHRD zich op de repressie van 
minderheden op elk mogelijke 
manier. Van het uitsluiten in 
een samenleving of het 
verbieden van toegang tot 
basis mensenrechten. Maar 
ook de systematische 
uitsluiting door overheids-
systemen van minderheden. 
De drie pijlers van de GHRD 
zijn: 
1. Mensenrechten monitoring 
en -pleitbezorging. 
2. Mensenrechteneducatie. 
3. Empowerment van 
de mensenrechten. De 
projecten van GHRD bevatten 
kenmerken van alle drie 
de pijlers. De activiteiten 
van GHRD omvatten 
persvoorlichting, petities, 
dringende oproepen, 
campagnes en lobbywerk. De 
visie van GHRD is een wereld 
waarin de rechten van alle 
minderheden worden erkend, 
gerespecteerd en beschermd. 
Dit wordt in stand gehouden 
in overeenstemming met 
nationale en internationale 
wetten en verdragen. De 
missie van GHRD is om 
actief de mensenrechten 
te bevorderen en 
beschermen. Ze streven 
naar een volbrenging van de 
fundamentele mensenrechten 
zoals vastgelegd is in de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) 
van 1948.

Global Human 
Rights Defense is a 

non-governmental organiza-
tion. The organization believes 
in protecting human rights 
worldwide. Where it also 
focuses on minorities and 

vulnerable groups worldwide. 
The GHRD is a   liated with the 
Economic and Social Council 
of the United Nations 
(ECOSOC). What distinguishes 
the GHRD from other 
organizations is that they 
stand up for human rights 
where local or national govern-
ments fail to do so. The GHRD 
is active precisely where it is 
needed. All their work is based 
on the UN Declaration of the 
Rights of Minorities (1992), 
which protects the human 
rights of minorities. Especially 
in con  icts within national 
borders, because the minority 
is often the victim. Therefore, 
the GHRD focuses on the 
repression of minorities in 
every possible way. From 
exclusion in a society or 
prohibition of access to basic 
human rights. But also the 
systematic exclusion of 
minorities by government 
systems. The three pillars of 
the GHRD are: 
1. Human rights monitoring 
and advocacy. 
2. Human rights education. 
3. Human rights empower-
ment. GHRD’s projects 
incorporate features of all 
three pillars. GHRD’s activi-
ties include press brie  ngs, 
petitions, urgent appeals, 
campaigns and lobbying. 
GHRD’s vision is a world where 
the rights of all minorities are 
recognized, respected and 
protected. This is maintained 
in accordance with national 
and international laws and 
treaties. GHRD’s mission is to 
actively promote and protect 
human rights. They strive for 
the ful  llment of basic human 
rights as enshrined in the 
1948 Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR).
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