


Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. 

Met een boordevol programma omlijst dit meer-

daagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van 

dit feest werpen licht op de betekenis en werking 

van onze democratie. Prinsjesfestival is een 

moderne traditie in Den Haag die zich verbindt 

met stad en land.

De waarde van Prinsjesdag

 ✓   Prinsjesfestival wil bijdragen aan de aandacht 

voor de waarde van Prinsjesdag: democratie 

verdient een feest, want het is een feest om in 

onze democratische rechtsstaat te leven.

 ✓   Als feest van de inhoud belicht en waardeert 

Prinsjesfestival diverse facetten van democratie 

met activiteiten waarin politiek, media en 

cultuur elkaar ontmoeten.

 ✓   Zo wil Prinsjesfestival bijdragen aan het 

feestelijk karakter van dit nationale evenement 

in de koninklijke residentie Den Haag.

Democratie verdient een feest



Beleven, begrijpen, genieten

Prinsjesfestival is voor jong en oud, voor mensen 

van hier en elders. De doelgroep bestaat uit men-

sen die Den Haag als democratisch regerings-

centrum willen beleven, begrijpen en genieten 

op en rond prachtvol Prinsjesdag.

Prinsjesfestival trekt een steeds groter en ook 

breder publiek. Het festival krijgt bovendien veel 

aandacht in de pers. Vanuit de ontmoeting tus-

sen politiek, media en cultuur wil Prinsjesfestival 

zich de komende jaren verder ontplooien. Hierbij 

betrekt het festival, in nauwe samenwerking 

met onderwijs en wetenschappen, vooral ook 

scholieren en studenten.

Provincie: strategisch partner

Prinsjesfestival verbindt zich met Den Haag 

- stad van vrede en recht - en met het land. 

Elk jaar draagt één provincie hier in het bijzonder 

aan bij. Die provincie staat in de schijnwerpers 

als strategische festivalpartner. In 2013, tijdens de 

eerste editie van het festival, was dat Friesland. 

Hierna volgden Limburg, Overijssel, Zeeland en 

Drenthe. De provincie Gelderland is strategisch 

partner van Prinsjesfestival 2018.

De partnerprovincie legt diverse accenten op het 

festivalprogramma. Bovendien laat deze partner 

op en vanuit de Prinsjesambassade in hofstad 

Den Haag zien wat hij voor Nederland in huis 

heeft. De Prinsjespartner doet dit op basis van 

de strategische agenda voor de provincie en 

met een scala aan presentaties en thematische 

ontmoetingen.



Koninklijk en militair ceremonieel Prinsjesdag:
vanzelfsprekend onderdeel van Prinsjesfestival

Koninklijk en militair ceremonieel is onlosmakelijk 

met Prinsjesdag verbonden. Naast de traditionele 

entourage van de vorst is het te beschouwen als 

een levend prentenboek van de geschiedenis van 

onze democratie en van de moedige o� ers die 

daarvoor in het verleden zijn gebracht.

Dit laatste weerspiegelt zich bij voorbeeld in de 

historische uniformen en de opschriften op de 

vaandels en standaarden van de deelnemende 

krijgsmachtonderdelen. Daarom is het niet verwon-

derlijk dat ook het programma van Prinsjesfestival 

voorziet in een aantal evenementen op dit gebied.

Dat het koninklijk en militair ceremonieel bij de vie-

ring van Prinsjesdag hoort ligt vast in het Koninklijk 

Besluit over de ‘Groote Ceremoniën van de Staat’. 

Dit werd in 1815, bij het begin van het Koninkrijk der 

Nederlanden, van kracht. Over de betekenis hiervan 

zei koning Willem I: ‘Het betrachten van een deftige 
staatsie is nodig, want de grote plechtigheden kunnen 
niet zonder enige vertoning, welke de eer der natie 
volstrektelijk bevordert’.

Het ceremonieel op Prinsjesdag vormt inmiddels 

één van de bindende rituelen van Nederland. De 

Gouverneur der Residentie, die op Prinsjesdag 

verantwoordelijk is voor het militair ceremonieel, 

zit daarom in het Comité van aanbeveling van 

Prinsjesfestival.

Bescherming van democratie

Op Prinsjesdag zijn het ceremonieel en operationeel 

optreden van de krijgsmacht symbolisch nauw met 

elkaar verbonden. Het ceremonieel draagt bij aan 

de publieke presentatie van de krijgsmacht en toont 

daarmee de permanente bescherming die ze biedt 

aan onze samenleving en parlementaire democratie.

Een en ander is vastgelegd in artikel 97 van de 

Grondwet: Ten behoeve van de verdediging en ter 
bescherming van de belangen van het Koninkrijk, als 
mede ten behoeve van de handhaving en de bevordering 
van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 
Dat laatste is uniek; Nederland is het enige land ter 

wereld dat handhaving van de internationale rechts-

orde in de Grondwet heeft vastgelegd.



Festivalthema 2018: 

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Samen met onderwijs

Prinsjesfestival ontwikkelt zich voorspoe-

dig en doet dat langs enkele hoofdlijnen. 

Eén van deze lijnen richt zich op nauwe 

samenwerking met het onderwijs. Die 

samenwerking is divers en hangt vooral 

ook samen de festivalactiviteit in kwestie; 

elke activiteit trekt een eigen publiek. Zo 

komen scholieren van het basisonderwijs 

af op PrinsjesKind en van het middelbaar 

onderwijs op PrinsjesDebat of Prinsjes-
Forum, studenten van de modeacademie 

en modevakschool op de PrinsjesHatwalk, 

van de koksopleiding op PrinsjesDiner en 

van hoger beroepsonderwijs en universiteit 

op bij voorbeeld PrinsjesFilm of Prinsjes-
Rede. Scholieren en studenten die mee-

doen aan activiteiten komen niet alleen 

uit de Haagse regio maar ook uit de 

provincie die strategisch partner is van 

Prinsjesfestival en uit andere delen van 

het land.

Elk jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een 

thema. Voor 2018 is het thema: ‘Democratie: Van 

ons! Voor ons! Door ons?! Over toekijken of mee-

doen in onze democratie’. Het thema klinkt door in 

diverse activiteiten van het festivalprogramma.

De burger is de baas

Het festivalthema stelt betrokkenheid van burgers 

bij onze democratie centraal. Het wil mensen aan-

spreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor 

onze democratie, mensen ook prikkelen om die 

te nemen. Democratie kent immers een gedeeld 

eigenaarschap; de burger is de baas. Voor vrijblij-

vendheid is dan ook geen plaats: ‘Vraag niet wat 

de democratie kan doen voor jou. Vraag wat jij 

kunt doen voor de democratie’.



Prinsjesfestival biedt een rijkgeschakeerd festi-

valprogramma met voor elk wat wils. Een greep 

hieruit: passie en politiek theater komen voor het 

voetlicht op PrinsjesCabaret, in PrinsjesFilm en in 

het politieke jongerendebat: PrinsjesDebat. 

Koninklijk en militair ceremonieel manifesteert 

zich onder andere op het majestueuze Voorhout. 

De PrinsjesMarkt, de PrinsjesWandeling en de 

PrinsjesHatwalk, de grootste hoedenshow van 

ons land, strijken ook weer neer in de Haagse 

binnenstad.

Democratie in woord en beeld brengt de 

verkiezing van het beste politieke boek en de 

beste politieke foto. De prestigieuze PrinsjesPrijs 

is weggelegd voor een politicus die bij uitstek 

bijdraagt aan het gezag van ons parlement. 

Het PrinsjesDiner biedt een exquise menu van 

de PrinsjesKok. De Montesquieu PrinsjesLezing 

Een greep uit het programma

	  



Aan PrinsjesRede, die de politieke speech centraal 

stelt, werken topacteurs mee van het Nationale 

Toneel. PrinsjesBorrel is dé netwerkontmoeting 

voor jonge professionals. De PrinsjesPubQuiz 

voelt de deelnemende teams aan de tand over hun 

politieke kennis. Op Prinsjesdag staat PrinsjesKind 

op de planken van de Koninklijke Schouwburg.

diept het festivalthema uit. Dat doen ook het 

PrinsjesGedicht en PrinsjesBurger. Prinsjes-
Forum benadert het festivalthema steeds vanuit 

de democratische rechtsstaat. PrinsjesLab doet 

dat vanuit de politieke communicatie. Prinsjes-
Belang kiest belangenbehartiging als invalshoek. 

PrinsjesCollege gaat over rekening en verant-

woording. 

“Democratie: 
Van ons! 
Voor ons!

   Door ons?!”



Uitleggen en laten zien

ProDemos doet dit vanuit zijn opdracht: uitleg-

gen wat de spelregels zijn van democratie en 

rechtsstaat en ook laten zien hoe je zelf invloed 

uit kunt oefenen, in je gemeente, provincie, land 

en in Europa. ProDemos doet dit door middel van 

(gratis) educatieve programma’s, lesmateriaal, 

cursussen, debatten en lezingen.

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, 

is van meet af aan een prominente partner 

van Prinsjesfestival. Het participeert volop in 

programma en organisatie van het festival. 

Eerder al nam ProDemos zelf het initiatief tot 

enkele activiteiten die rond Prinsjesdag nauw 

aansluiten bij het festival.

Zo organiseert ProDemos in Den Haag de jaarlijkse 

Nacht van de Dictatuur. Die nacht werpt licht op 

vrijheid, democratie en rechtsstaat: van debat en 

lezing tot diner en van fi lmvertoning tot ecaperoom 

en interview. Ook schrijft ProDemos de wedstrijd 

Pimp de Troonrede uit die deelnemers uitdaagt een 

alternatieve troonrede te schrijven over hun plan 

voor Nederland. De winnaar lobbyt voor dit plan bij 

diverse politieke partijen in de Tweede Kamer.

Bovendien organiseert ProDemos samen met het 

Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) de 

Prinsjesdagbijeenkomst. Op de middag van 

Prinsjesdag gaan bestuursleden van politieke jonge-

renorganisaties in gesprek met Kamerleden, ambas-

sadeurs en andere aanwezigen bij de Troonrede.

ProDemos:
Prinsjespartner voor democratie en rechtsstaat



Op Prinsjesdag in 2017 droeg commissaris van 

de Koning Jozias van Aartsen in de Provincie 

Drenthe het partnerschap van Prinsjesfestival 

over aan zijn Gelderse collega Clemens Cornielje. 

We zien dit partnerschap als een mooie kans om 

de veelzijdigheid van Gelderland te laten zien en 

samenwerkingen te versterken.

 

Gelderland is een provincie met veel herkenbare 

gezichten: de Achterhoek met haar coulisseland-

schap en maakindustrie die internationale 

bekendheid geniet; het Rivierenland met de 

minstens net zo beroemde fruitteelt en de Veluwe 

die de toeristische topattractie van Nederland is. 

Inderdaad: Gelderland levert mooie streken!

Het is ook een provincie met een lange geschie-

denis. We vieren dit jaar dat 600 jaar geleden 

voor het eerst een soort Gelders parlement bij 

elkaar kwam. Door al die eeuwen heen is samen-

werking net zo vanzelfsprekend geworden als 

ademhalen.

Meerwaarde
 

Samen met onze partners verkennen we in-

novaties, bijvoorbeeld op het gebied van Food 

& Health. Met de universiteit van Wageningen 

werken we aan het eten van de toekomst en met 

olympisch sportcentrum Papendal aan verant-

woord eten voor (top)sporters. Deze samen-

werking gaat niet om formele posities, maar om 

de meerwaarde die elke partij kan bieden. Ieder 

apart kunnen we veel, maar samen kunnen we de 

wereld aan.

Provincie Gelderland: 
strategische partner 2018 

woord eten voor (top)sporters. Deze samen-

werking gaat niet om formele posities, maar om 

wereld aan.



Vele vrijwilligers die zich betrokken voelen bij 

democratie en rechtsstaat dragen Prinsjesfestival. 

Vanuit de gelijknamige stichting vormen zij de 

organisatie. In commissies, jury’s, andere rollen en 

overleggen zetten zij hun professionele talenten 

in voor dit burgerinitiatief. Het curatorium voor-

ziet het stichtingsbestuur van advies en houdt 

toezicht op de fi nanciën. In de programmaraad 

van Prinsjesfestival stemmen diverse partners hun 

agenda’s en activiteiten af op het feest van de 

democratie.

Prinsjespartners en vrienden

Tal van (onderwijs)instellingen, fondsen, media-

partners, overheden en bedrijven ondersteunen 

het festival. Ook vrienden dragen fi nancieel en/of 

in natura bij aan Prinsjesfestival.

Stichting Prinsjesfestival:
beweging van vrijwilligers

PRINSJESPARTNERS



MEDIAPARTNERS

PRINSJESVRIENDEN

SAMENWERKING



Het Comité van aanbeveling van Prinsjesfestival 

staat onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet, 

oud-voorzitter van de Tweede Kamer. 

Van het comité maken ook deel uit: 

Theo Bovens (Gouverneur in de provincie 

Limburg), Harry van den Brink (Gouverneur der 

Residentie), Sywert van Lienden (voorzitter G500), 

Han Polman (Commissaris van de Koning in de 

provincie Zeeland), Paul van Vliet (cabaretier), 

Jouke de Vries (decaan Campus Fryslân RUG), de 

voorzitters van de Parlementaire Persvereniging, 

de beroepsvereniging voor communicatie Logeion 

en de Beroepsvereniging Public A� airs.

Comité van aanbeveling

  Prinsjesfestival
 Postbus 60

 2501 CB Den Haag

 info@prinsjesfestival.nl

 Telefoon: 06 - 34 86 04 53

 IBAN: NL51ABNA0491044100

 BTW nummer: 852851972B01

 KvK: 58053174

 ANBI: 852851972

Steun Prinsjesfestival

Prinsjesfestival is ondenkbaar zonder steun van 

de vele vrijwilligers, vrienden, Prinsjes- en media-

partners, fondsen, instellingen, overheden en be-

drijven. Steun is onverminderd welkom. Het stich-

tingsbestuur komt graag in contact met mensen 

die dit ideële festival een warm hart toedragen. 

Meer informatie hierover en over Prinsjesfestival 

in het algemeen is te vinden op de website:

www.prinsjesfestival.nl




