Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

1. Wat gaat u met Koningsdag doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




















,s morgens kijk ik t.v. Naar het bezoek van de koning en koningin.
Alledaagse dingen
Ben op vakantie (2x)
Bezoek Amsterdam
Bezoek receptie in stadhuis
Blijf lekker thuis
Deelnemen aan een serenade
Doorgaan met de dingen van de dag
Fietsen (2x)
Genieten
Genieten samen met familie en vrienden
Ik ben op vakantie.
Ik blijf lekker thuis.
Ik ga een dagje uit
Ik ga fietsen
Ik ga op vakantiee
Ik sta op de koningsmarkt.
Lekker de kroeg in
Mijn eigen verjaardag vieren
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Misschien ook de festiviteit in de tuinzaal
Naar camping
Niets anders dan anders
Op vakantie in buitenland
Schilderij maken
Spelen met de band
T v kijken
Thuis
Tuin zitten
Tuinieren
TV-kijken
Vakantie (2x)
Verbouwen
Verjaardag vieren van mijn zoon is op dezelfde dag geboren
Voetbaltoernooi
Voorbereiden boekenmarkt in juli
Wandelen (2x)
Wandelen of fietsen
Wegwezen Japan
Werken
Zelf op de markt staan aan de kapel

2

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik zou voor één dag willen ruilen met koning WillemAlexander”
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Ben tevreden met mijn leven en vrouw
Het is een zware verantwoordelijke 'baan' waarbij anderen beslissen over
jouw doen en laten
Ik waardeer mijn vrijheid en anonimiteit
Wat een stelling/vraag ?

2.1 Kunt u kort toelichten waarom u wel zou willen ruilen voor een dag?


















Belastingvrij
Beleven hoe deze persoon zich voorbereidt op al zijn taken.
Ben daar zelf niet geschikt voor
Dagje met Maxima doorbrengen
Dan zou ik snel een heleboel dingen veranderen
Dat ik als koning zelf mocht beslissen en niet door de tweede kamer
Deze hele circus afschaffen
Eens ervaren hoe het is om een hele grote groep onderdanen te hebben.
Eens meemaken hoe dat is.
Ervaren hoe het is om Koning te zijn
Ha is flauwekul, stomme vraag
Het lijkt me heel interessant om zijn leven voor één dag mee te maken.
Maxima lijkt me ook wel leuk!
Het lijkt me leuk om het eens ervaren te hebben hoe het is als koning/koningin.
Ik heb aangegeven dat ik niet zou willen ruilen!!!
Ik hoef niet te ruilen,er is maar een koning en die doet het goed.We zijn tenslotte in Nederland
woonachtig,en daar nog tevreden over.
Ik wil niet ruilen (2x)
Ik wil niet ruilen!
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Ik wil niet ruilen.
Ik zei NIET
Ik zie geen enkele reden om met W.A te ruilen.
Ik zou een toespraak houden voor 'mijn ' onderdanen en oproepen voor verdraagzaamheid .
Ik zou me dan inzetten om meer zeggenschap in de regering te krijgen
Ik zou wel eens willen weten wat zijn werk inhoudt.
Ik zou willen weten hoe een dag eruit ziet. Wat doe hij eigenlijk?
Interessant
Interessante mensen ontmoeten
Je kunt verre reizen maken en veel interessante mensen ontmoeten
Kijken hoe zijn leven eruit ziet.
Kijken of mijn leven of het leven van WA beter is.
KOST TE VEEL BELASTINGCENTEN!
Leuk om eens te ervaren wat erbij komt kijken.
Lijkt me geen leuke wissel
Lijkt me interessant om te zien wat een koning zoal moet doen op een dag, en gaaf om mee te
maken in wat voor luxe hij leeft (of juist niet).
Lijkt me leuk om te ervaren hoe het is
Lijkt me leuk.
Maxima
Meer inzicht krijgen in zijn werkzaamheden
N.v.t.
Nee
Nee dus
Niet druk hoeven maken over werk en financiën en vooral geen stress
Nvt (2x)
Om aan te geven dat de monarchie een feodaal Systeem is dat in strijd is met de democratie
Om een keer mee te maken hoe zijn dag eruit ziet en een beeld te krijgen wat hij voor de
samenleving doet.
Om eens achter de schermen te kunnen kijken
Om hem een keer van deze verplichting te ontlasten
Om rutte te ontslaan
Om te ervaren hoe het is om koning te zijn, dit realiseren wwij als burgers niet
Om te kijken hoe hij prive leeft
Om te kunnen zie wat hij zoal doet
Om te zien hoeveel onmacht een koning heeft. Hoe hij geleefd wordt.
Omdat ie in tegenstelling tot mij veel geld heeft
Onzin
Onzin vraag
Op stap met Maxima
Uit nieuwsgierigheid wat de koning zoal doet op een dag en niet geheel onbelangrijk wat en hoe
hij eet...en woont.
Uit pure nieuwsgierigheid
Voor het salaris wil ik wel een dag koning spelen!
VRESELIJK
Wat een onzin vraag!
Werken aan vrede en gedogen van asielzoekerd
Wil niet ruilen (2x)
Zou de hele dag projecten in de armoede ondersteunen.
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Zou wel een dag van een staatsbezoek moeten zijn.. en dan graag met een Scandinavische 'Royal'
Mij zouden allerlei gespreksonderwerpen invallen en ik denk dat het dan ook een mooi
dagprogramma zou zijn,....inclusief een mooi diner.

2.2 Kunt u kort toelichten waarom u niet zou willen ruilen voor een dag?



































Aan handen en voeten gebonden met veel afstand van de mensen en maatschappij je dagen
vullen met ? Lijkt me niet aanlokkelijk
Al die plichtplegingen, het gevaar voor een aanslag,
moeten glimlachen terwijl je een rotopmerking zou willen maken
Als koning is hij ontdaan van al zijn macht maar mag niet zijn mening geven over actuele politieke
en maatschappelijke problemen.
Altijd in de belangstelling staan, nooit privacy
Ben ik niet voor in de wieg gelegd.
Ben niet koningsgezind. Republikein.
Ben tevreden met mijn leven als mens,
Ben zeer tevreden met mijn eigen leven. Heb geen behoefte om met wie dan ook te ruilen, zelfs
niet voor één dag.
Daar moet je een levenlang voor opgeleid zijn. Geweldig zoals onze Oranjes het doen, maar ik
zou niet willen ruilen.
Dan moet je denken aan het feit dat je weinig of niets hebt met het koningschap.
Dat hij en zijn vrouw nooit n dag zonder beveiliging over straat kunnen lopen. nooit iets zomaar
iets spontaans kunnen doen. er zijn altijd fotografen op de loer. maar ook voor hun eigen
veiligheid. maar ik vind t wel heel mooi dat wij dat nog hebben, een koningshuis. ik mag dat wel.
De dag erna is toch échter
De gehele dag leuk doen om dingen die helemaal niet leuk zijn.
De Pias uithangen is niet mijn ding
De verplichtingen
De vreselijkste baan die er is
Deze hele circus afschaffen
Die grootschalige aandacht hoeft voor mij niet. Laat mij maar lekker persoonlijk mijn leventje
leiden.
Die mensen krijgen stijven kaken van het lachten naar iedereen, handjes geven en niemand
overslaan.
Één dag is te kort
Een dag is te weinig
Een dag is veel te kort. Een jaar zou OK zijn.
Er word zo op je gelet en je word geleefd
Geen behoefte aan de verantwoordelijkheid en druk.
Geen bewegingsvrijheid.
Geen interesse
Geen privacy
Geen privacy en geen vrije agenda
Geen toelichting.
Gelukkig met mijzelf
Heb er de energie niet voor en al die opgeprikte aandacht,brr
Hecht erg aan mijn persoonlijke vrijheid
Het is een zware baan en dat doe je niet voor je lol. Daarbij ben ik niet graag andermans joker.
Het lijkt me een heel veeleisende baan waar je een leven lang op voorbereid moet worden. Zelfs
1 dag lijkt me al verschrikkelijk.
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Het lijkt me een heel zware klus.
Het lijkt mij heel vervelend altijd vriendelijk te moeten blijven...
Het risico dat er iets vervelends gebeurt is mij te groot
Hoef niet in de schijnwerpers
Hondenbaan
Hou niet zo van in de schijnwerpers staan
Houden aan protocollen, niet jezelf kunnen zijn, bekeken worden, je kunt je eigen mening niet
geven enz
Ieder zijn vak
Ieder zijn vak. De koning is ook voorbereid op zijn taken.
Ik ambieer zijn baan niet.
Ik ben helemaal niet koningsgezind en zou ook helemaal niet met hem willen ruilen.
Ik ben ik
Ik ben mezelf en niemand anders
(Wel voor het salaris )
Ik ben tevreden met mijn eigen bestaan...
Ik denk dat er dagen zijn dat hij het erg druk heeft en veel aan zijn hoofd.
Ik draag geen stropdas
Ik hoef niet op de voorgrond .laat me maar zo op de achtergrond
Ik hou er niet van dat anderen zoveel voor mij bepalen
Ik hou niet van in de belangstelling staan
Ik houd niet van de aandacht
Ik moet er niet aan denken die rol te moeten spelen, zelfs voor 1 dag! Geen enkel privéleven
meer.
Ik vind mijn leven prima
Ik voel me niet thuis in deze kringen.
Ik wil niet in de belangstelling staan.
Ik wil ruilen voor heel mijn leven. Dat houdt de monarchie op te bestaan
Ik zie het koningshuis niet zitten. Helemaal uit de tijd dat mensen bij erfopvolging koning worden
Ik zou gek worden van alle aandacht die de mensen je willen geven en dan de gehele dag met
bewakers rondlopen
Ik zou niet willen ruilen, omdat mijn vrijheid mij veel waard is.
Ik zou zo niet willen leven
Je bent je vrijheid kwijt door alle mensen die altijd de aandacht op je hebben gevestigd.
Je kiest je eigen leven niet, wordt geleefd en hebt geen privacy.
Je kunt niet een dag als koning functioneren; overigens zeer vreemde onwezenlijke vraagstelling.
Je wordt geleefd, te weinig eigen inbreng
Kan me helemaal niet vinden in het koningshuis zolang er vliegtuigen worden gekocht van 100
miljoen en hoe zit het met het armoede beleid
KOST TE VEEL BELASTINGCENTEN!
Leef graag mijn eigen leven, zie niets in al zijn plichtplegingen
Liever niet op de voorgrond
Ligt mijn niet om zo op de voorgrond te treden
Lijkt me een vreselijk beroep
Lijkt me helemaal niets. Al dat uiterlijk vertoon, is aan mij niet besteedt!!
Lijkt me helemaal niks
Lijkt me niet zo leuk
Lijkt mij te saai.
Lijkt mij verschrikkelijk
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Mensen hebben tegenwoordig een uitgesproken mening over de monarchie, lijkt me vervelend
om in zo'n rol te zitten.
Mijn leven bevalt mij prima.
N.v.t. (2x)
N.v.t..
Nauwelijks privacy en veel verplichtingen.
Nee
Nee , dat kan ik niet
Niet leuk
Niet nodig
Nog steeds onzinvraag
Nooit anoniem zijn
Nvt (3x)
Omdat het zeker niet gemakkelijk is om Koning te zijn met al de verantwoordelijkheden. Lijkt
mooi aan de buitenkant maar is het niet.
Onrealistische mogelijkheid
Onzin
Permanent in de schijnwerpers, altijd ogen op je gericht weten, altijd overdacht spreken en
doen: niets voor mij.
Stomme vraag
Strak protocol.
Te grote verantwoording
Veel in de schijnwerpers staan en in het openbaar altijd aardigmoeten zijn.
Vreselijke nepcorrectheid die van je verwacht word
Waarom wel?
Waarom zou ik?
Wat een onzin vraag!
Wie wil er nu op de koning lijken laat staan zijn werk doen?
Wil juist wel
Zie het nut niet in van een koning
Zou gewoon geen koning willen zijn! Iedereen is gelijk.
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