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“That's one small step for man, one giant leap for mankind.”
- Neil Armstrong, 20 juli 1969
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In den beginne…

Voor velen voelde het jaar 2020 als een jaar 0. Een jaar lang leek de tijd
stil te staan. Collectief stonden we op de rem. Goede voornemens
waren snel vergeten. Nieuwe plannen werden in de kiem gesmoord.

Als 2020 het jaar 0 was, ligt voor ons het jaar 1. En ook dat voelt zo. We
staan op de drempel van een nieuwe tijd. Dat geldt voor de wereld,
Europa en Nederland, maar net zo goed voor onze kleine stichting.

Een nieuwe tijd, een nieuw begin. Een nieuw begin dat we inluiden met
de naamsverandering van onze stichting. Stichting Als het nodig is
betreedt de jaren twintig als Stichting Op Zolder.

En dat doen we niet alleen, maar in een partnerschap met Stichting
Prinsjesfestival. Vanaf nu zijn we verantwoordelijk voor de organisatie
van PrinsjesPubquiz en Democratie in Woord en Beeld.

Vlaggenschip van onze stichting is Politiek Op Zolder. Zodra het weer
kan organiseren we elke maand een spectaculaire avond aan het
Haagse Smidswater. Voor en door alle politieke gezindten.

Onder de noemer ‘Als het nodig is’ bundelen we onze goede doelen. Zo
fietsen we dit jaar gesponsord de Elfsteden voor een nader te bepalen
doel. Ook dit jaar leggen we op 4 mei een krans in Ferwerd.

Het jaar 2021 wordt een jaar van grote en kleine daden. Maar
bovendien een jaar van vooruitgang. Een grote sprong voorwaarts, zei
ooit een man. Maar dan niet in het duister, maar in het licht.



Politiek Op Zolder

Vier muren en een dak. Meer heeft een groep vrienden die plezier
beleeft aan het opzetten van interessante ontmoetingen niet nodig.
Nou vooruit… We zijn ook blij met de ijskast en het dakterras.

We combineren studie met werk. Onrustig als we zijn is dat nog niet
genoeg. En dus brengen we al zo lang als we kunnen herinneren
mensen bij elkaar. Onze relatie in een notendop.

Na twee jaar met het idee rondgelopen te hebben beginnen we dit jaar
met de organisatie van Politiek Op Zolder. Een ontmoeting tussen
Binnenhof en jongvolwassenen. (Psst. Korte spanningsboog.)

Geen lange lezing, maar een anekdote van een kwartier. De klok dwingt
je tot de kern. We blijven dus ook staan, en onze gast staat op de
zeepkist. Waar die na afloop diens naam op achterlaat.

Wie dartelen er toch rond de minister? Wat zijn de wetten van de
wandelgangen? Hoe lopen de hazen in Den Haag? Stuk voor stuk
vragen waar Politiek Op Zolder vanaf dit jaar antwoord op gaat geven!



Democratie in Woord en Beeld

Onder de vlag van Prinsjesfestival wil Op Zolder van Democratie in
Woord en Beeld een Haags begrip maken. Geen tussendoortje op de
vrijdagochtend, maar een beleving op de donderdagavond.

Politicus van het jaar. Beste, of slechtste politicus. Bekendste, of
onbekendste politicus. Voor elke politicus van Nederland is er een
prijs, lijkt het wel. Hoe anders is dat voor de Haagse pers?

Wij halen ze uit de schaduw en zetten ze in de schijnwerpers. De mens
achter het Politieke Boek, de Politieke Foto of de Politieke Podcast.
Kortom, de mannen en vrouwen achter woord en beeld.

Op Zolder organiseert Democratie in Woord en Beeld en ondersteunt
de jury’s van PrinsjesBoekenprijs, PrinsjesFotoprijs en - nieuw vanaf dit
jaar - ook de PrinsjesPodcastprijs in hun werkzaamheden.

Bekendmaking van de genomineerden niet alleen in woord (NRC),
maar ook in beeld (korte video’s). Presentatie van de avond ligt dit jaar
in handen van Michiel Breedveld (NOS) en Elodie Verweij (RTL).



PrinsjesPubquiz

Sinds 2015 organiseren we PrinsjesPubquiz. In die jaren bloeide ‘onze
PPQ’ uit tot volle bak rond de bar van Nieuwspoort. Inclusief
bitterballen van Slagerij Dungelmann en een studentenband uit Delft.

Op het toneel staan naar bewezen recept quizmasters Joost Vullings
(EenVandaag) en Michiel Breedveld (NOS), in samenspel met de
vijfkoppige jury onder leiding van onze notaris R.M. Rieter.

Teams van ‘Binnenhof-bewoners’, Hagenezen en studenten strijden
met elkaar om vereeuwiging op de wisselbeker. Na diverse historische,
actuele en sensationele (video)vragen gaat de jury in conclaaf.

Naast het al eerder genoemde Perscentrum Nieuwspoort en de
veelgeprezen Slagerij Dungelmann hebben we ook sinds de eerste
editie al een intellectuele partner in het Montesquieu Instituut.

Corona leidde vorig jaar tot uitstel van de (eerste) lustrumeditie. Deze
pubquiz beleef je in het hol van de leeuw, blijft de gedachte. In de
maand april hakken we definitief de knoop door voor dit jaar.



Als het nodig is

In 2016 stonden we voor het eerst bij het Verzetsmonument van
Ferwerderadeel. Dit beeld van de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luijn
draagt het motto ‘As 't nedich is’; als het nodig is.

Het bracht ons tot de nu voormalige naam van onze stichting: Stichting
Als het nodig is. Maar de naam leeft voort. En wel als werkgroep van
waaruit we onze goede doelen gaan ontplooien.

Sinds 2017 leggen we met Dodenherdenking negentien bloemen bij het
monument. Achttien witte rozen voor de lokale oorlogsslachtoffers,
een rode of roze roos voor de slachtoffers van zelfdoding.

Vanaf dit jaar fietsen we jaarlijks een gesponsorde T.J. van
Spanning-tocht voor een jaarlijks vast te stellen doel. Dit jaar trappen
we af met de 235 kilometer lange Friese Elfstedenroute.



Bestuur en commissies

In 2015 formeerden A. de Bree, J.W. Engelkes, G.M. de Jong, C.A.
Verhoog en T.J. van Spanning (tot mei 2018) het eerste bestuur. In 2017
werd de stichting ingeschreven bij de KvK.

Het tweede bestuur, nu van Stichting Op Zolder, bestaat sinds eind 2020
uit De Bree, Engelkes, B.L. Hacking, B.N.D. van Haersma Buma, De Jong
en Verhoog. Taakverdeling wordt jaarlijks vastgesteld.

Tot slot stelt het bestuur ten minste een tweetal commissies in. Dit
betreft de kascommissie en de Commissie Wild & Ruig. De tweede
commissie adviseert het bestuur in beleidskwesties.


