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Interactie en draagvlak door visualisatie
tijdens events, lezingen, congressen en
andere bijeenkomsten

Er iets sacraals om de
troonrede

Moet iets echt geheim kunnen blijven
Onvermijdelijk dat het ooit uitlekt

Formalistisch optreden
Iets verrassende doen in de troonrede (aan het begin)
Schrijft zelf de tekst niet

Meer info over
LiveMindMapping?

Lekt de troonrede
een keer uit?

Intro

Kijkt u uit naar 3e
troonrede van de koning?

Politieke plaats heel goed geregeld

Prinsjesdag 1932: Wat een feest moest worden liep
uit op een drama: https://youtu.be/kxexLbkva7U
Prinsjesdag: onderdeel van de traditie dat zaken uitlekken

Q&A

Herman
Pleij

Koning kan niet zelf de troonrede opstellen

Alles wat ze doen is onder
ministeriële verantwoordelijkheid

Hoogtepunt en dieptepunt
van prinsjesdag?

Emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde,
gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen

Bio

Https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Pleij

De opinie van de vorst is die van de ministerraad
Grootste nationale feest van het land

Groot feest na koningsdag

Prinsjesdag gaat een rijke toekomst tegemoet
Geschikt
Politiek carnaval

Prinsjesdag

Honger naar Ritueel

Rituelen

Veel meer aandacht voor rituelen in
landen zoals Engeland

Algemeen
Weinig

Top 3 Grote
saamhorigheidsrituelen

Derde maandag een
prinsjesdag college

Samen met vaste partner

Ritualiseren
Plechtigheden

Bieden houvast

Wrap-up

Nieuwjaarsduik
Mooie held: Willem van Oranje: geen verering

Filmpje: humour troonrede 2013: Https://youtu.be/o-TUPmb645Y
Een leus: oranje boven werd ingevoerd
Sprak de Troonrede uit
Deed dat op maandag
Vorst beroofd van politieke functie)
Derde maandag van september

Vaste datum

Wilhelmina (1880 geboren)
Oranje weer populair gemaakt

Anno nu

18e eeuw:
politieke lading

Staat & overheid

Niveau

Antinationalisme
Individualisme

Prinsjesdag

1909 geen troonrede want zwanger
1911 geweigerd om troonrede uit te spreken

Het Grote
Prinsjesdag College
door Herman Pleij

Ze doen iets wat niet hoort

Kleur van solidariteit
Steeds meer bedrijven kiezen
oranje als kleur

Rond hossen in
oranje

Vrouwen zetten
zotte hoeden op

Slaat op solidariteit

Hoort bij omgekeerde wereld
Partij van de dieren

Antiplofkip hoed (M. Thieme)

Politieke boodschap
uitdragen in de hoed

Mannen dreigde ook hoeden te gaan opzetten

Nationalisme

Lakeien lopen net niet helemaal synchroon met koets

Typering

Symbool van de omgekeerde
wereld, alleen op prinsjesdag
Geschenk van de stad
Amsterdam 1898

Schilderingen: hulde aan de kolonie

Events zoals

De koets wordt gerestaureerd: duurt 5 jaar
Traditie komt uit Engeland
Eerste keer in 1947

Festivalisering
in het land
neemt toe

Koffertje

Tegenwoordig alles op USB-stick
Prinsjesdag: Opening van het parlementaire jaar
Letterlijk de rollen omgedraaid
De onderdaan werd de baas, de
baas de onderdaan

Rutte: essentiële
stap gezet

Prinsjesdag: verkleinwoord
Koninkrijk der Nederlanden (meervoud)

Lekken
van de
inhoud

Gordon zingt het Wilhelmus

Nuchtere hollanders
Allemaal gewoon én toch bijzonder

Rechtstreeks uitgezonden
herdenking André Hazes
(55.000 aanwezigen in Arena)

Doen wat niet mag

Omgekeerde
feesten

Kennis, interactie en verdieping visualiseren tijdens een event? www.ConnectionOfMinds.com

Iets met elkaar hebben

Fijne gewone gozer
Triomfheid van de gewoonheid
'als er iemand ongewoon was... dan'

Carnaval (zuiden)
Kermis (noorden)

Vieren, spelen en doen wat je anders
niet doet (ventielfeesten)

Bevestigen van de orde
Maatschappij bevestigend
Even de rest vergeten

Rolverdeling vastleggen
Rituelen

Prinsjesdag
de naam

FNV bondgenoten ook
oranje (elders rood)

Militaire parades
Straaljagers
Hand op het hart
A capella de nationale hymne zingen

Nieuwjaarsduik (200.000 deelnemers)

Prinsjesdag, steeds meer
onderdelen gevestigd

Gouden Koets

ING
Rabobank

Inhuldiging

USA: heel sterk

In NL:

Lakeien

Duidelijk aanwezig

Adverteren van omgekeerd gedrag

Land was verkaveld
Hierdoor geen nationalisme
Verzorgingsstaat

Saamhorigheid Ritueel

Horizontaal land

14 september 2015
Verkleed je als zot

Liefst struikelend, stotterend op het
podium begeven
Iedereen denkt: 'dat zou ik beter doen'

Leiders gehoorzamen aan
gewoonheidsexercities

Opbouw
Nederland

Derde dinsdag van september

1887

Hiërarchie
Heldenverering

Afkeer van

1884 Koningin
Emma

Vanwege kritiek christelijke partijen uit
het noorden, want te ver naar Den Haag

Oranje gevoel
Ideologieën geven geen richting meer
Geen traditionele kaders

Nu een vacuüm

1814 Koning
Willem I
1848 Thorbecke
(grondwet)

Kuddedieren
Nationaal
Lokaal
Niveau
Club

Jaren 80

4 dagen festival rondom
prinsjesdag

De banden worden

Bevestigd
Bevorderd

Carnaval van de politiek (omkeringsfeest)
1 dag doen we dingen allemaal anders
Bevestigen hoe de rest van het jaar wordt

