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KORT JAARVERSLAG 2017  
STICHTING PRINSJESDAGVIERING 
 
Op de derde dinsdag van september, 19 september, 
2017 werd ook dit jaar een interlevensbeschouwelijke en 
interreligieuze bezinningsbijeenkomst gehouden in de 
Grote Kerk in Den Haag. De bijeenkomst had als thema: 
Vertrouwen tussen hoop en vrees.  Het bestuur mocht 
maar liefst bijna 1100 bezoekers verwelkomen. Naast 
leden van de regering van het Koninkrijk, leden van de 
Staten-Generaal en Hoge Colleges van Staat waren ook 
meer dan 400 kinderen en jongeren waren er 
vertegenwoordigers van de participerende religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties, als ook een breed en zichtbaar divers publiek uit Den 
Haag en wijde omgeving.  
 

 
 
 
Prinsjesdagviering 
Aan de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk werkten dit jaar voor het eerst ook de Soefi’s 
mee. Ze steunen de bijeenkomst al jaren, maar hadden nog geen bijdrage geleverd aan de 
bijeenkomst zelf. De hoofdtoespraak over Vertrouwen tussen hoop en vrees werd verzorgd 
door de oud-voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland en voorzitter van de stichting 
Vrienden van het boeddhisme André Kalden. Vertegenwoordigers van verschillende Haagse 
religieuze organisaties als de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Minhaj-ul-Quran 
moskee verleenden hun medewerking.  
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De bijeenkomst was voorbereid door een groep zeer betrokken vrijwilligers uit de 
verschillende tradities, die dankzij een groeiend onderling vertrouwen, steeds meer op 
elkaar ingespeeld raken, maar open genoeg zijn om ook telkens nieuwe mensen te 
ontvangen. In de periode tussen november 2016 en juli 2017 werd de bijeenkomst intensief 
voorbereid door de - merendeels Haagse - leden van de Inhoudelijke Commissie.  
 
Onderwijsprogramma 
Nieuw was dit jaar een onderwijsprogramma voor scholieren, ook te vinden op de website 
www.prinsjesdagviering.nl/indeklas. Het onderwijsmateriaal werd samengesteld door 
productiebedrijf Heilige Huisjes/Nachtzon media.  Het multimediale lesmateriaal op twee 
niveaus (bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs) vertaalde het 
thema van Vertrouwen tussen hoop en vrees naar de klas. In het lesmateriaal werden 
jongeren uitgedaagd om hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond in kaart te brengen. 
Ze dachten hiervoor na over hun levensbeschouwelijke stamboom. Welke overtuigingen en 
waarden hadden hun voorouders en wat hebben zij daarin meekregen? Samen dachten ze 
na over de meerwaarde van hun levensbeschouwelijke visie voor de maatschappij  
en politiek. Klassikaal combineerden ze deze bomen tot een levensbeschouwelijk bos. Dit 
bos is een metafoor voor de maatschappij waar verschillende levensbeschouwelijke visies 
naast elkaar bestaan.  
Het materiaal blijft de komende jaren beschikbaar op de website. 
 
Televisiedocumentaire 
Uniek was ook de televisiedocumentaire Wat bezielt Nederland?, die naar aanleiding van de 
jaarlijkse Prinsjesdagviering gemaakt werd en op zondag 24 september 2017 door de 
EO/KRO/NCRV werd uitgezonden op NPO 2. Ook deze is nog terug te zien op de website: 
www.prinsjesdagviering.nl. 
 
 

 

http://www.prinsjesdagviering.nl/indeklas
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Het bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2017 drie maal, n.l. op 21 februari, voorafgaand aan het jaarlijks 
Participantenberaad, op 22 juni en op 28 november.   
 
Als nieuwe leden werden benoemd rabbijn Marianne van Praag in de vacature van rabbijn 
Awraham Soetendorp. Zij werd tevens benoemd tot secretaris van het bestuur. Rabbijn 
Soetendorp werd benoemd tot erevoorzitter van de Stichting Prinsjesdagviering. Mevrouw 
Magda Martens, de nieuwe voorzitter van de Inhoudelijke Commissie, werd eveneens 
benoemd tot lid van het bestuur. Ook werd gezocht naar uitbreiding van deelname vanuit de 
moslimgemeenschap, hetgeen in 2018 geëffectueerd werd met de benoeming van de heer 
Mo Benabbou, zowel in het bestuur als in de Inhoudelijke Commissie.  
 
Het Participantenberaad 2017   
Op 21 februari werd het jaarlijks beraad voor vertegenwoordigers van alle participerende 
organisaties gehouden, ten kantore van Stek. Daar werd de viering van 2016 geëvalueerd en 
de aanwezigen stemden in met het thema voor 2017. Er werd opnieuw veel aandacht 
besteed aan de communicatie en publiciteit, met name naar jongeren en een breder 
algemeen publiek.  
Voor de lijst van Participanten zie de website: www.prinsjesdagviering.nl. 
 
De Inhoudelijke Commissie 
De ICP vergaderde verscheidene malen om het programma inhoudelijk voor te bereiden. Een 
generale repetitie werd zowel op de maandagavond voorafgaand aan de Prinsjesdagviering 
als in de vroege morgen van Prinsjesdag zelf gehouden. Aan de commissie werd ook 
deelgenomen door een vertegenwoordiger van Verus, de organisatie die elk jaar de 
aanwezigheid van scholieren uit de regio in de Prinsjesdagviering voor haar rekening neemt.  
 
De Protocollaire Commissie 
Alle logistieke zaken werden geregeld door de leden van de PCP: het opstellen en versturen 
van uitnodigingen, laten drukken van het programmaboekje, placering in de Grote Kerk en 
tal van andere praktische zaken. De kosten werden aanzienlijk gereduceerd doordat het 
plaatsen van de stoelen en het verzorgen van de versnaperingen voor de kinderen in eigen 
beheer werden verricht.  
Ter aanvulling op de uitnodigingskaart werd aan alle leden van de Staten-Generaal eind juni 
een brief met inhoudelijke toelichting op de Prinsjesdagviering verzonden. 
Ook werd een flyer gemaakt die in een oplage van 2500 exemplaren in de weken voor 20 
september werd verspreid in de stad en digitaal via de kanalen van de deelnemende 
organisaties. 
 
De Financiële Commissie 
De Financiële Commissie verzorgde de contracten met de Grote Kerk en de financiële 
administratie. Ook werd het aanvragen van subsidie bij de Gemeente Den Haag en de 
verantwoording daarvan verzorgd. 
Voor meer informatie zie de Staat van baten en lasten 2017. De Stichting kent geen betaalde 
bestuurders. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.  
 

http://www.prinsjesdagviering.nl/


4 
 

 
 
 
Overzicht samenwerkingspartners Prinsjesdagviering 2017 
Naast de 20 participanten en de vele medewerkenden – voor een overzicht zie het 
programmaboekje of de website – werkten de volgende organisaties en instanties mee: 
Gemeente Den Haag 
Protestantse Diaconie Den Haag 
Stek Den Haag 
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs 
Afdeling reprografie Tweede Kamer 
Heilige Huisjes/Nachtzon media(onderwijsmateriaal en televisiedocumentaire) 
 
 


