KORT JAARVERSLAG 2020 STICHTING PRINSJESDAGVIERING
Wel of geen viering?
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de gevolgen van de coronacrisis. Door de
maatregelen vond de Troonrede plaats in de Grote kerk. Dat betekende dat er geen
ruimte was om de Prinsjesdagviering plaats te laten vinden op onze gebruikelijke locatie.
Na telefonisch overleg met de Stichting Grote Kerk bleek dat er voor ons geen ruimte
was om in het programma van de Troonrede een plaats te verwerven: alleen leden van
de Staten-Generaal en bewindspersonen kregen een plek in de kerk.
In het bestuursoverleg daaropvolgend werd besloten om een digitale boodschap de wereld in te zenden en
deze zo goed als mogelijk bij de volksvertegenwoordigers en de bewindspersonen te bezorgen. De
Inhoudelijke Commissie (ICP) ging met deze opdracht aan de slag. Als thema was afgesproken: “Geloof in
vrijheid en vrede - draag je eigen steentje bij”. De voorzitter van het bestuur zocht contact met de voorzitter
van de Eerste Kamer om de verspreiding van de digitale boodschap te ondersteunen. In dit gesprek van de
voorzitter en Marga Martens met prof. dr J.A. Bruijn werd toegelicht hoe het bestuur de boodschap 2020
digitaal wilde verspreiden. Tot onze positieve verrassing drong de voorzitter van de Senaat er op aan om een
alternatieve, covid-proof bijeenkomst te organiseren: “Deze traditie is het
waard te worden voortgezet.” Hij verzekerde ons dat de MP zeker zou
willen komen. De Prinsjesdagviering is blijkbaar meer dan wij beseften een
onmisbaar onderdeel van de Prinsjesdagrituelen in Den Haag geworden.
In een snel ingelaste vergadering besloot het bestuur om deze uitdaging
op te pakken en de katholieke Sint Jacobuskerk te vragen gastvrijheid te
verlenen aan een dergelijke viering. Voor deze kerk werd gekozen
vanwege de ligging, de snelle beschikbaarheid en de korte
communicatielijnen van de voorzitter met de vrijwilligers van deze kerk.
Mede speelden de beperkte kosten een rol. Dit besluit betekende voor de
ICP snel schakelen om de inbreng aan te passen.
Vormgeving van de viering
Op 15 september 2020 vond de eenentwintigste Prinsjesdagviering plaats. Er was een beperkt aantal
aanwezigen: op anderhalve meter afstand is de capaciteit van de Sint Jacobuskerk 94 personen. Vrijwel alle
plaatsen waren uiteindelijk bezet, onder de aanwezigen waren ook twee groepen kinderen. Tien video’s van
de deelnemende stromingen werden in de kerk op schermen getoond. De hoofdtoespraak werd
uitgesproken door Marie-Lisette Derks van Brahma Kumaris. Daarnaast sprak Erwin Kamp, humanistisch
geestelijk verzorger bij de Krijgsmacht. Muziek werd verzorgd door een islamitische muziekgroep, zang door
twee zangeressen van de Bahá’í-gemeenschap en de zang van het Volkslied werd gedaan door heren van de
Schola Cantorum van de Sint Jacobuskerk onder leiding van organist Jos Laus. De voorzitter van de stichting,
Ad van der Helm, sprak een welkomstwoord uit en Marga Martens, voorzitter van de ICP, sloot de viering af.
Er waren zes leden van het Kabinet aanwezig: MP M. Rutte, de minister van Eredienst,
F. Grapperhaus, alsmede de ministers A. Bijleveld, H. de Jonge en S. Kaag en
staatssecretaris Blokhuis. Ook de heer J. van Zanen, burgemeester van Den Haag, was
aanwezig. Er was een vijftiental Kamerleden aanwezig. Dat aantal viel tegen:
aanvankelijk was per fractie één persoon uitgenodigd. Daardoor is bij velen de
uitnodiging langs hen heen gegaan. Door persoonlijke contacten en een herinnering
kwamen een aantal Kamerleden alsnog. Vertegenwoordigers van religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties waren in beperkte
aantallen aanwezig. Andere belangstellenden konden geen toegang krijgen tot de
kerk. De toegang tot de kerk werd strikt gereguleerd.
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Thema 2020: Geloof in vrijheid en vrede - draag je eigen steentje bij
Het thema was ingegeven door de herdenking van 75 jaar bevrijding en
75 jaar VN. De ICP wilde laten zien hoe in de levensbeschouwelijke en
religieuze stromingen over vrijheid en vrede wordt nagedacht en hoe
dit concreet gestalte kan krijgen. In de filmpjes die geproduceerd zijn
en die in de viering getoond werden, kwamen tien vredestichters aan
het woord. Ieder had een spreuk die in de film geprojecteerd en
toegelicht werd. Deze spreuk konden de aanwezigen in hun
programmaboekje lezen.
Live –uitzending op NPO2
Vanwege het beperkte aantal aanwezigen werd van meet af aan gewerkt aan een digitale registratie van de
viering. Na veel overleg werden via het productiebedrijf Nachtzon Media afspraken gemaakt met KRO-NCRV
en Human. De gezamenlijke (ook financiële) inspanning leidde uiteindelijk tot een live-uitzending van de
Prinsjesdagviering op NPO2. Aan de uitzending ging een interview met bewindslieden, de burgemeester en
een Kamerlid vooraf. Deze uitzending (terug te zien op de website van de stichting PDV) werd door 25.000
personen bekeken: gelet op de korte voorbereidingstijd en de beperkte publiciteit is dit geen slecht aantal. In
de weken na de viering is gesproken met Nachtzon Media over langduriger samenwerking. Eind 2020 is een
afspraak gemaakt met dit productiebedrijf om de komende drie jaar te werken aan een digitale registratie en
zo mogelijk opnieuw een directe uitzending via de NPO. Het vraagt intensievere samen-werking van bestuur
en ICP met Nachtzon Media, alsmede een financiële injectie van 5.000,- euro per jaar.
Het bestuur
Het bestuur, dat uit negen leden bestaat, kwam negen maal bijeen. Er is
door de bestuursleden veel extra uitvoerend werk gedaan rond de
organisatie (placering) in de kerk en rond de beveiliging. Mede door de
contacten van voorzitter Ad van der Helm met de Eerste Kamer is deze
Prinsjesdagviering tot stand gekomen en door zijn korte lijnen met de
medewerkers van Sint Jacobuskerk is de viering soepel verlopen. De
stichting is de katholieke geloofsgemeenschap Sint Jacobus zeer
dankbaar voor de gastvrijheid en de goede samenwerking.
De inhoudelijke commissie (ICP)
Met name van de ICP is veel flexibiliteit en inzet gevraagd om met de veranderde omstandigheden een stevig
inhoudelijk programma te presenteren. Aanvankelijk werd het thema ontwikkeld en uitgewerkt in relatie tot
75 jaar bevrijding. Vervolgens werd gewerkt aan een digitale versie. Ten slotte moest dit weer ingepast
worden in een fysieke viering. Het bestuur is de ICP zeer erkentelijk voor de grote inzet die aan de dag gelegd
is. Aan het einde van het jaar is afscheid genomen van Marga Martens als voorzitter van de ICP. Het stokje is
overgenomen door Hanne Bikker. Hij is q.q. lid van het bestuur geworden. Dit betekent dat er een vacature
in het bestuur is. Van mevrouw Martens, die een grote staat van dienst heeft binnen de stichting, wordt
begin 2021 afscheid genomen. Ook haar zijn we zeer veel dank verschuldigd. Begin 2020 zijn gesprekken
gevoerd over een lokaal vervolg op het eerste Prinsjesdaggesprek (in november 2019); vanwege de
coronamaatregelen is dat begin 2020 stilgelegd.
De protocollaire commissie (PCP)
De protocollaire commissie, onder leiding van Jacco van der Velden, moest in de veranderde
omstandigheden de viering laten verlopen binnen de kaders van de coronamaatregelen. De placering en de
routes in de kerk moesten in acht genomen worden. Vanwege veiligheidsmaatregelen kwamen de
bewindspersonen niet via de kerk, maar via de achterzijde (pastorie Willemstraat) binnen. De beveiliging
zorgde voor een correcte regulering van de toegang. De viering was niet vrij toegankelijk, slechts genodigden
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konden naar binnen. Mevrouw Jeannette Remigius heeft zeer welkome secretariële (betaalde)
ondersteuning verleend.
De financiële commissie (FC)
De FC verzorgde de contracten met het bedrijf dat aanvankelijk de
technische ondersteuning in de kerk voor haar rekening zou nemen.
Toen later Nachtzon Media werd ingeschakeld werden beide aan
elkaar geschakeld. Door hun professionele samenwerking is dit goed
verlopen. Omdat de huur van de Sint Jacobuskerk een stuk lager was
en aanvankelijk de technische kosten lager werden ingeschat, was er
minder subsidie gevraagd van de gemeente Den Haag (deze is inmiddels toegekend). De extra kosten die
door de fysieke viering en door de uitzending werden gemaakt zijn gedragen door de omroepen (KRO-NCRV
en Human) en gedekt door extra subsidie van het Ministerie van BZK, waarbij de contacten van de voorzitter
en de bemiddeling door de voorzitter van de Eerste Kamer erg geholpen hebben. We sluiten dit jaar ook in
financiële zin positief af.
De communicatie commissie
Naast het opstellen van en persbericht, werden in de aanloop naar de
eigenlijke Prinsjesdagviering via de accounts op fb en twitter berichten
verstuurd met inhoudelijke verwijzingen naar de boodschap van
Prinsjesdagviering 2020. Samen met Nachtzon Media werd
samengewerkt om bekendheid te geven aan de directe uitzending van
de viering op NPO2. Afgesproken is dat komend jaar meer momenten
worden aangegrepen om de Prinsjesdagviering onder de aandacht te
brengen. Er wordt daartoe een kalender met relevante data opgesteld die aanleiding kunnen zijn voor
communicatie.
Samenwerkingspartners
Organisaties van participanten (plaatselijk en landelijk):
Arya Samaj Platform Den Haag; Sanatan Dharm Platform Den Haag - Arya Samaj Platform Nederland
Bahá’í-gemeenschap Den Haag - Bahá’í-gemeenschap Nederland
Boeddhistisch Centrum Haaglanden - Boeddhistische Unie Nederland
Brahma Kumaris Spirituele Academie Den Haag - Brahma Kumaris Spirituele Academie Nederland
Haagse Gemeenschap van Kerken - Raad van Kerken in Nederland
Humanistisch Verbond Haaglanden - Humanistisch Verbond Nederland
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag - Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Stichting Moskee el Islam Den Haag Stichting idul-fitri Den Haag - Platform INS
Nederlandse Sikh Gemeenschap
Soefi-beweging Den Haag - Soefi-beweging Nederland
Overige partners:
Gemeente Den Haag
Ministerie van BZK
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
Afdeling Reprografie Tweede Kamer
Nachtzon Media
RFS Shows
Kijk hier de Prinsjesdagviering 2020 terug: https://www.prinsjesdagviering.nl
(Opgesteld door Ad van der Helm; vastgesteld in de bestuursvergadering op 29 januari 2021.)
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