Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

1. Wat gaat u met Koningsdag doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
45%

(n=200)

42%

40%
35%

29%

30%

28%

25%
19%

20%
15%
10%

6%

6%

7%

5%
0%

Anders, namelijk:





















Dagje weg
Fietsen
Fietsen of wandelen
Ik ben met vakantie
Ik ben op vakantie (in Nederland) en bekijk nog wat daar te doen is voor Koningsdag
Ik ben zelf jarig
Ik doe mijn ding....
Ik ga Koning schieten met ons Stads Gilde Catharina 1480
Ik ga naar Frankrijk
Ik ga naar Tilburg waar het koninklijk paar komt.
Ik ga shoppen in België en dan is het lekker rustig (dit is onze trouwdag)
Ik ga verkopen op de koningsmarkt
Koningsschieten Stadsgilde
Lang weekend weg
Met de kleinkinderen er op uit
Niets doen, lekker thuis in de tuin
Niks bijzonders
Opa oppas
Opadag
Sporten!
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Steentrip naar Wenen
Thuis blijven
Thuis klussen
Vakantie (6x)
Vriwilligers werk
Wandelen,terras
We zijn dit jaar op vakantie
Wij gaan 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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En dan ook zijn inkomen krijgen.
Ook vanwege Maxima......

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

















Ben benieuwd hoe zijn werkdag eruit ziet.
Benieuwd hoe het leven als een koning is. Relax, of ligt er veel druk op? Altijd werk, of veel tijd
met vrouw en kids?
Bloed mooie vrouw naast me hebben lopen. En een keer voor der kontje slaan hahahahahah
Dan kunnen we beiden van elkaar leren hoe we leven
Dan zou Ik ook een vliegtuig lopen van
€ 90.000.000
Dan zou ik wel een dagje met Maxima optrekken
Een dag geen zorgen maken over wat je gaat koken, om je huishouden in het geheel! Een dag
veel aandacht, Een dag willen meemaken wat zo'n functie precies inhoudt met alle positieve en
negatieve kanten.
Een dag in zijn schoenen staan en zien hoe zijn dag eruit ziet. Open en eerlijk. Nu is het allemasl
zo geheim
Een dagje shoppen met Maxima
Eens kijken wat die werkzaamheden inhouden
Eens voelen wat de Koning hiervan vind.
Even proeven aan zijn dag! Maar ook niet meer dan een dag.
Fantastisch werk wat onze koning doet
Gewoon eens te beleven hoe dat is.
Gewoon om eens te zien hoe zijn dag verloopt
Gewoon om te zien wat het allemaal inhoud
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Gewoon, om eens mee te maken hoe zijn dagelijkse leven eruit ziet.
Het eens meemaken wat hij doet
Het ervaren mee maken
Het lijkt me bijzonder aangenaam om een dag in het gezelschap van Maxima te verkeren.
Hij ontmoet de meest machtige en bijzondere personen in de wereld, vraagt aandacht voor
bijzondere initiatieven, ziet veel van de wereld en heeft een prachtig gezin.
Hij ontmoet vaak interessante mensen. Mensen die iets te vertellen hebben.
Hoe het is om Koning te zijn; het paleis, de contacten etc.
Ik wil graag op staatsbezoek naar Tibet om te kijken naar menselijke dingen die wij samen op
kunnen zetten. En één dag met alle egards behandeld worden.
Ik zou dan graag met zijn prive vliegtuig op vakantie gaan in een van zijn woningen en me lekker
laten verwennen.
Ik zou willen weten wat voor verplichtingen hij op een dag heeft.
Interessant
Interesse
Lekker decadent leven
Lijkt mij leuk
Nee
Niet omdat ik zijn dag wil meemaken (ook leuk hoor) maar omdat ik zou willen dat hij een dag
mijn werk overneemt en ervaart hoe dat is
Om eens mee te maken hoe zo iemands dag verloopt en met welke onderwerpen hij allemaal
bezig is
Om gewoon eens kennis te kunnen maken met hun levenswijze, werkwijze, werkzaamheden en
verplichtingen en behoeve van ons Nederland maar hoe ze dat combineren met een eigen
gezinsleven.
Om me een beetje te kunnen inleven in zijn drukke, gecompliceerd met een grote
verantwoordelijkheid.
Om mee te maken hoe het is om zoveel aanzien te hebben
Om te ervaren hoe het is om zo te leven.
Om te kijken hoe hij zijn dag in vult.En de koning meemaakt hoe het is om telkens zorgen
hebben over de gezonheidszorgen de kosten die ook de mensen telkens moeten maken om
vervoerd te worden voor allerlei medicehulp.
Omdat ik dan de belasting voor het koningshuis zou instellen. Alle koninklijke voorrechten zoals
gouden koets, vliegtuig enz enz. Zou afschaffen.
Onzin vraag
Puur om te ervaren wat voor taken er op zo iemand af komen.
Voor een dag zou ik wel eens willen weten hoe het is
Vooral om te zien hoe de benadering is naar een hooggeplaatste tegenover iemand uit het
'gewone' volk
Zien wat zo iemand in een dag moet doen
Zou Maxima weleens van dichtbij willen meemaken.
Zou zijn 'wereld' wel eens mee willen maken.

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





Al die aandacht zou ik niet als prettig ervaren
Allemaal die verplichtingen niets voor mij
Altijd in een keurslijf lijkt me vreselijk
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Altijd onder een vergrootglas, gewoon jezelf zijn gaat niet
Altijd op passen met wat je doet. Je wordt een stuk geleefd
Ben niet zo van het koningshuis
Blijf liever mezelf
Daar moet je in groeien
Dat gezeur van iedereen, nee, dank U
Die man heeft geen leven.
Door iedereen herkend worden en dus gedeeltelijk je vrijheid opgeven...niks voor mij.
Een dag brengt niets
Een dag is veel tekort om iets tot stand te brengen en te ervaren hoe het is om Koning te zijn
EWeen dag brengt niets
Geen interesse in zijn bezigheden
Geen zin in dat gezeur van al die mensen
Heeft geen toegevoegde waarde
Het gevoel dat er 24 uur op je gelet wordt.
Het lijkt allemaal wel heel mooi, maar het is zeker geen benijdenswaardige baan, altijd maar in
de belangstelling,
niets voor mij.
Het niet kunnen gaan en staan waar je wil.
Ieder heeft zijn eigen rol
Ik ben een republikein
Ik ben gesteld op mijn privacy
Ik ben mezelf en vind het niet nodig om met wie dan ook te ruilen.
Ik ben niet zo van het koekhappen
Ik ben tevreden met wie en wat ik ben en ook als koning kan ik niets veranderen. Het is gewoon
enn door geboorte verkregen titel met een aantal door ons betaalde ceremoniele plichten.
Ik blijf liever me zelf
Ik heb diep respect voor hem. Om te moeten /kunnen leven in zo'n strak keurslijf. Alles wat hij in
het openbaar doet wordt nauwlettend gevolgd en alles wat hij zegt wordt op een goudschaaltje
gewogen. En privacy ho maar !.
Ik heb niks met het koningshuis. Niet koningsgezind.
Ik hou niet van representatieve beroepen.
Ik wil alle ellende niet op mijn schouders hebben laat dat maar aan een jonger iemand over.
Ik zou absoluut niet willen ruilen.
de hele dag handjes geven, zwaaien en een gemaakte lach op mijn gezicht hebben en net doen
of ik het leuk vindt.
Je kunt niet eens jezelf zijn .
Je moet daar wel geschikt voor zijn....
Laat dat graag aan het Koningspaar over.
Om samen met Maxima een terrasje te pikken sla ik niet af.
Lijkt me geen goed idee
Lijkt me niets
Mijn leven is mijn leven
Monarchie heeft niets te maken wet welke vorm van democratie dan ook.
Mag wat mij betreft mag dit stoppen.
Nauwelijks kans om jezelf te zijn en geen privacy
Nee echt niet. Ik ben tevreden met mijn leven en talenten. Ik zou mij wel meer daadwerkelijk in
willen zetten voor een betere wereld en samenleving.
Niet aantrekkelijk, blijf liever me zelf
5




























Niet koningsgezind
Niet realistisch
Om je een beetje te kunnen gedragen als Koning, zul je toch iets van zijn gewoontes op de
hoogte moeten zijn.
Omdat hij niet echt zeggenschap heeft en n publiek figuur is .
Omdat ik die verantwoording en belangstelling niet wil hebben
Omdat je aan 1 dag niks hebt, kunt niks voorstellen, kunt niks uitwerken enzv enzv
Onzinvraag!
Te veel in de schijnwerpers.
Ben niet konings gezind, maar is goed om een vaste vertegenwoordiger van NL te hebben.
Te veel poespas
Te veel verplichtingen
Tevreden met mijn eigen leven
Tja waarom wel?
Veel te druk
Veel te druk.
Veel te veel in de media aandacht
Veelal formaliteiten en mensen kijken altijd tegen je op.
Vermoeiend
Verschrikkelijk leven zo in de schijnwerpers
Waarom wel?
Waarom zou ik dat willen?
Ben zo tevreden met mijn eigen leven., Toch?
Waarom zou ik een dag willen ruilen? Ben heel tevreden met mijn eigen leven.
Wat moet ik daar ! Niet mijn favoriete plek.
Wat zouden we er mee bereiken?
Wil geen algemeen 'bezit' zijn. Niet zo in publiciteit
Zie niet op welke wijze zo'n ervaring mij kan verrijken.
Zou niet in dat keurslijf willen zitten....
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