KORT JAARVERSLAG 2019 STICHTING PRINSJESDAGVIERING

Deelnemers viering
In 2019 vond de Prinsjesdagviering plaats op 17 september. Het was de twintigste keer
dat deze samenkomst werd georganiseerd. Dit jaar stonden klimaat en jongeren
centraal. Het thema van de viering was dit jaar "Zorg nu voor wie dan leeft". Tijdens de
viering waren er bijdragen uit tien verschillende religieuze en levensbeschouwelijke
stromingen. Het hoofdreferaat werd uitgesproken door de 16-jarige Namara van
Bekkum (Baha’i).
De Grote of Sint Jakobskerk was meer dan andere jaren gevuld met mensen: alle 1200 plaatsen waren
bezet. Er waren zo’n 480 kinderen van basisscholen uit de regio. Zij luisterden met aandacht naar de
voordrachten en vonden het spannend om een glimp van de minister president op te vangen of zelfs een
selfie met hem te maken. De democratie krijgt gezicht door de tastbare nabijheid van leden van de
regering.
Alle plaatsen voor bewindslieden, Kamerleden en leden van Hoge
Colleges van Staat waren gevuld en er waren flink meer diplomaten
gekomen. Zij waren voor het tweede achtereenvolgende jaar
genodigd. Op deze manier waren zij getuige van de kleurrijke
Nederlandse samenleving inzake levensbeschouwing en religie. Voor
een aantal diplomaten is het opmerkelijk dat religies in zulk een
grote harmonie een samenkomst organiseren.
Ook vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke
organisaties, maatschappelijke organisaties waren in grote getalen
aanwezig. Ook andere burgers van de stad Den Haag en
belangstellenden vulden de kerk tot de laatste stoel aan toe.

Thema 2019: Zorg nu voor wie dan leeft
Door dit thema sloot de samenkomst aan bij de ontwikkelingen in de huidige samenleving waar met name
jongeren uiting gaven aan hun zorgen over de toekomst van de aarde en de mensheid. Kwesties van
klimaat en gerechtigheid vragen juist om een lange termijn visie. Overal in de wereld hebben jongeren en
studenten het voortouw genomen van zich te laten horen, en nu op Prinsjesdag ook in Den Haag. Zij
hebben de huidige beleidsmakers aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de lange termijn. De
inhoudelijke commissie van de Stichting Prinsjesdagviering had daarom aan de participerende
levensbeschouwelijke organisaties gevraagd om met name jongeren uit te nodigen om de diverse
toespraken te houden. Dit gaf aan de bijeenkomst en jonge en frisse uitstraling. Er is bij de
levensbeschouwelijke stromingen veel vitaliteit.
Opnieuw was een creatieve bijdrage ingevoegd die een alternatieve vertelling was van de profeet Noach:
stel dat deze nu een jongere van een jaar of tien was. Het gaf een andere benadering om met de
problematiek om te gaan. Geloof en vertrouwen in de talenten en de mogelijkheden die de mens in zich
draagt beiden een fundament voor de toekomst. Het geheel werd omlijst door muziek die door
verschillende zanggroepen ten gehore werd gebracht.

Het bestuur
Het bestuur dat uit negen leden bestaat
kwam vier maal bijeen: 12 maart 25 juni, 17
september en 26 november. Er vond een
bestuurswisseling plaats: drs Ineke Bakker
droeg de voorzittershamer over aan dr Ad
van der Helm, katholiek priester, voorzitter
van de Haagse Gemeenschap van Kerken.
Het bestuur overlegde met de
participanten die de achterban vormen van
dit project en het financieel steunen.

De inhoudelijke commissie (ICP)
Het meest intensieve werk werd door de ICP verzet. De vertegenwoordigers van de participerende
levensbeschouwelijke organisaties spraken met elkaar om het thema vast te stellen en er samen een
inhoudelijke boodschap van te maken. In grote hartelijkheid en openheid werd over ieders bijdrage
gesproken en over de muzikale omlijsting alsmede over de creatieve inbreng. Hierin participeerde ook
Verus, de organisatie van 4000 christelijke scholen, die ook voor de link met de scholen en hun
lesprogramma’s zorg draagt. Op die manier is de participatie van kinderen aan dit evenement ook
pedagogisch ingebed in hun lesprogramma.

De protocollaire commissie (PCP)
Alle logistieke zaken werden geregeld door de leden van
de PCP. Mensen werden nauwkeuriger dan andere
jaren geplaceerd. Een tijdrovende aanpak, maar dit
leidde tot grote tevredenheid. Het programmaboekje
werd verspreid. De publiciteit werd opgebouwd door
een folder (2500 exemplaren), de uitnodiging die mede
digitaal werd verspreid. Na veel krachtsinspanning
werden ook de registratie en beeldschermen in de
Grote Kerk georganiseerd, zodat elke bezoeker het hele
programma in detail kon zien en beleven. Een opname
is nog steeds te bekijken op de eenvoudige website van
de stichting

De financiële commissie (FC)
De FC verzorgde de contracten met de Grote Kerk en de bedrijven die ingeschakeld werden voor de
technische ondersteuning. Naast de financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag werd wederom
subsidie aangevraagd bij fondsen om de kwaliteit van geluid en beeld op peil te houden. Dit was tot het
laatst onzeker. Door een aantal fondsen (1818, KVGV en RKWO) is een eenmalige uitzonderlijke bijdrage
geleverd. De stichting kent geen betaalde bestuurders. Ook onkosten worden veelal uit eigen zak betaald.
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. De noodzakelijke technische en logistieke
ondersteuning is professioneel en kostbaar.
Prinsjesdaggesprek

Voor het eerst werd twee maanden later een Prinsjesdaggesprek georganiseerd. Een dertigtal mensen
besprak het thema van de Prinsjesdagviering opnieuw in kleinere gesprekstafels om tot concretere
reflecties en gedachten te komen. Het was een geslaagd experiment omdat er hartelijk en open werd
gesproken. Er moet nog nagedacht worden over de effecten en de resultaten van dit gesprek. Een
voorgezette ontmoeting van vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke stromingen levert in ieder
geval meer kennis van elkaar: gezichten, namen en ideeën. Men ervaart de enthousiaste bevlogenheid van
de betrokkenen die een groot deel van de Nederlandse bevolking weerspiegelen.

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 Den Haag - Humanistisch Verbond Nederland
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag - Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland
Stichting Moskee el Islam Den Haag Stichting idul-fitri Den Haag- Platform INS
Nederlandse Sikh Gemeenschap Soefi-beweging Den Haag - Soefi-beweging Nederland
Daarnaast:
Gemeente Den Haag
Stek Den Haag
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
Afdeling Reprografie Tweede Kamer
Stichting 1818
RKWO
KVGV

Kijk hier de Prinsjesdagviering 2019 terug: https://www.prinsjesdagviering.nl

