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:





















Ben op vakantie
Cafe bezoek
Doe ik niet aan mee;
Fietsen
Genieten van de dag..
Gewoon doen
Goed weer dan naar de camping
Helpen tijdens de Koningsspelen op de basisschool
Hobby
Ik ben op vakantie
Ik ga fotograferen in de natuur
In tuin werken
Klussen
Konings festival park
Lekker met de hond wandelen cyclus
Lekker thuis blijven, is mij te druk overal
Mijn vrije dag ga ik lekker fietsen
Museumbezoek dusseldorf
Naar 'Oranje in het groen' in Eindhoven
Naar het parkfeest in Sittard
1



















Niets wat met Koningsdag te maken heeft; ik heb er niets mee.
Normale dingen doen
Optreden met drumband
Parkfestival sittard
Thuis bank hangen
Toerisme
Uitslapen
Vakantie (4x)
Vakantietrip
Vergadering in Belgie
Vrijwilligerswerk in het dorp voor de kinderen en volwassenen
Wandelen
Wat ik altijd doe
Weekendje weg (2x)
Weet het nog niet, in ieder geval lekker ontspannen en samen met vrienden/familie genieten
van deze mooie dag.
Werken
Wij zijn op vakantie
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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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Zou wel eens willen weten hoe hij de dag doorbrengt.
Als hij vakantie heeft.
Interessant als gedachtenexperiment
Is Maxima daarbij inbegrepen? ðŸ˜œ
Alleen zijn uitkering wil ik wel
Ik ben republikein

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















Dan zou ik het kabinet toe spreken inzake wat er leeft onder het volk.
De dag dat hij zijn 'jaarsalaris' krijgt uitbetaald.
Die ervaring lijkt mij wel enorm.
Een dag in de rol van landvertegenwoordiger in hoogste vervullen zou ik graag willen doen om
andere landen te bezoeken en daar Nederland te vertegenwoordigen.
Een dag willen zien wat hij zoal moet doen
Een date met Maxima
Eens willen weten of hij daadwerkelijk beperkt is in zijn vrijheid.
Gewoon de plichten en het plezier cq leed met eigen ogen en oren meemaken.
Gewoon om mee te maken wat hij allemaal op zo'n dag moet doen
Heb je Maxima al eens bekeken?
Het lijkt me heel interessant om eens rond te kijken in zijn woning, en om te ervaren hoe hij
leeft. Is dat werkelijk zo koninklijk als we denken?
Ik ben altijd benieuwd hoe iemands dag eruit ziet dus ook die van de Koning.
Ik vind het interessant om te zien hoe xo'n functie er uit ziet
Ik zou wel eens weten hoe zo'n dag eruit ziet. Daarnaast zou ik wel eens willen weten hoe het
gewone volk op mij als koning op mij zou reageren. Nu krijgt hij heel vaak alleen geselecteerde
en gescreende mensen te spreken
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Ik zou wel eens willen weten hoe de dag van Willem-Alexander verloopt.
In praktijk de voor en nadelen van het koningsschap zien
Interesse en belangstelling.
Welke functie ook: altijd interessant. Het verruimt je blik En vergroot je kennis. Het lijkt mij een
leuke en leerrijke ervaring
Is toch interessant om te zien wat ie zo al doet op een dag, al dan niet samen met Maxima!
Kijken hoe dicht zijn leven bij onze realiteit staat.
Kijken hoe zijn agenda werkt
Kijken wat het betekent als je constant op je vingers wordt gekeken
Lijkt me leuk om dat eens mee te maken. Wel alleen op Koningsdag of Prinsjesdag. Of tijdens
een reis.
Maar alleen met het daarbij behorende salaris van die dag.
Meer om de entourage
Nieuwsgierigheid
Om eens te ervaren welke moeilijke job hij heeft. Ik heb er respect voor
Om werkelijk er achter te komen welke onzin hij te horen krijgt
Om zelf eens te ervaren hoe dat voelt om zijn taken uit te voeren.
Om zijn rijkdom te ervaren
Om zo een podium te krijgen maatschappelijke problemen aan de orde te stellen.
Omdat het toch niet gaat.
Omdat hij best wel luxe vakanties heeft.
Ook een keertje naast Maxima mogen lopen!
Prive omgeving en familie van dichtbij meemaken en dagindeling
Puur nieuwsgierig
En een ontbijtje met Maxima lijkt me ook wel eens leuk.
Voor het geld
Waar €,s aan besteed worden
Wel grappig
Zou dat wel eens willen ervaren
Zou wel eens zijn werkdag willen meemaken

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














Alle verplichtingen etc.
Ben hiervoor niet opgeleid en voorbereid: het is toch wel meer als aanwezig zijn bij
feestelijkheden en lintjes doorknippen!
Ben liever anoniem dan zo'n bekend persoon
Ben te zeer gehecht aan mij privacy en die heb je niet als koning zijnde.
Continue opletten dat je niets verkeerds zegt. Nooit alleen onderweg en alsmaar begeleiding /
beveiliging.
De belangstelling aan mij persoonlijk gericht is niet zo mijn ding
De hele dag in de belangstelling... nee niks voor mij
De koning kan en mag toch niets veranderen zonder politici
Die moett zich wat schamen krijgt miljoenen,en andere moeten naar de voedselbank.
Dus ik wil zeker niet met zo iemand ruilen.
Één dag is te kort
En dat brengt my wat? Ja een dagje zeilen op zijn zeiljacht lijkt me wel wat
Financieel zou ik wel een dagje willen zijn ,maar prive absoluut niet.je bent nooit eens lekker
alleen altijd mensen om je heen.
Geen behoefte
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Geen behoefte aan (2x)
Geen behoefte aan de aandacht.
Geen behoefte aan zoveel belangstelling
Geen interessant persoon
Geen interesse in al die sores wat die man krijgt te verstouwen
Geen zin in
Geen zin in al die verplichtingen en vrij kunnen gaan.
Geen zin om in de schijnwerpers te staan
Heb niets met een koningshuis dus mag wat mij betreft fiks gekort worden op privileges
Heb niets met het Koningshuis, is een achterhaalde instelling. Kosten alleen maar geld. Een
schande hoeveel mensen we met hun geschonken geld/ ons belastinggeld zouden kunnen
helpen. Een president kost ook geld, maar die kunnen we iedere 4 of 6 jaar kiezen.
Heb zelf niet zo veel met het koningshuis
Heeft geen toegevoegde waarde voor mij.
Heeft ook van allerlei sores aan zijn hoofd
Heeft toch echt iets in te brengen .
Het lijkt mij niet fijn om als publiek figuur voortdurend 'gevolgd'te worden.
Hij heeft een hele hoop verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Hij heeft geen of weinig priveleven
Hij zit gevangen in het korset van een lege , louter ceremoniële functie. Hij is daardoor een soort
lege huls zonder inhoud.
Hou er niet van om zo in de belangstelling te staan ch
Hou niet van koningen en oude restanten uit een heerserstijd
Ik ben absoluut niet koningsgezind.
Ik ben erg graag helemaal mezelf. Dat kan in zijn functie zelden of nooit....
Ik ben het liefs me zelf.
Ik ben liever mezelf
Ik ben republikein
Ik ben tegen de monarchie liever een republiek.
Ik ben voor afschaffen koningshuis
Ik heb geen verstand van zaken waar hij zich mee bezig moet houden
Ik heb genoeg aan mijn hoofd
Ik heb niets met welk koningshuis dan ook
Ik hoef niet zonodig in de belangstelling te staan
Ik hou niet van verplichtingen, als koning heb je verplichtingen
Ik kan niet tegen keurslijven....
Ik wil geen publiek figuur zijn
Ik wil niet constant in het spotlight staan
Ik zou niet weten wat ik dan moest doen en wat op lange termijn effect heeft.
Koning worden door geboorte niet meer van deze tijd
Koningshuis is achterhaald voor mij hoeft dat niet
Lijkt me een enorme verantwoordelijkheid al die verplichtingen.
Lijkt me niets.
Lijkt me toch enkel symbolische funktie.
Lijkt me verschrikkelijke job , respect voor hij het doet.
Nee te veel aandacht hou ik niet van.

5
























Nee, ik denk dat hij en zijn gezin één van de moeilijkste banen heeft. Natuurlijk leeft hij in luxe en
reist veel en alle mooie dingen maar hij, of hij wilt of niet, heeft geen vrije keuze gehad. Zijn baan
is meer dan 24/7. Kan me best voorstellen dat hij er ook wel een schoon genoeg van heeft en
eens een andere baan zou willen :-). Ik geniet van mijn 'vrijheid'.
Ondemocratische poppenkast.
Poppenkast, doe iets voor de mensen die dag in dag uit klaarstaanvoor een ander
Ruilen zou ik niet willen. Hoewel ik van mening ben dat het koningshuis in verhouding veel te
veel kost, ben ik ook niet jaloers op zijn leven met zo weinig privacy. Praten met het koningspaar
dat zou ik overigens wel een keer willen.
Staat niet graag in de belangstelling
Staatshoofd van 17 miljoen individualistische kankeraars? Nee merci.
Te veel aandacht
Tegen koningshuis.....
Tenzij het zijn verlofdag is krijg je met teveel plichtplegingen te maken en moet je teveel in de
plooi lopen.
Teveel in de belangstelling staan.
Veel te veel risico!zewker nu met al die aanslagen
Veel te zeer een publiek persoon
Vreselijk allemaal die aandacht.
Waar is zijn privasie
Waarom wel?
Wat een ellende
Zo`n leven is zo heel anders als dat van mij. Ik zou daar niet gelukkig van worden.Zelfs niet 1 dag.
Zou ik mij niet prettig bij voelen
Zou niet kunnen toekijken naar de armoede onder de Nederlanders.
Zou niet weten waarom wel
Zou niet weten wat ik dan moet doen Veel belangrijker o mezelf te zijn en te blijven
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