Koningsdag
Een dag na de lintjesregen is het Koningsdag.

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

(n=280)
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Anders, namelijk:




















50 jarige reunie van voormaals duitse Afcent soldaten in Tapijn Maastricht.
Aantal dagen buitenland
Afhankelijk van het weer
Aktiviteiten zoals op een gewone weekdag
Als bewoner van het Jekerkwartier vlucht ik bij dit soort onzin altijd weg naar Belsj
Als het goed weer wordt ga ik spullen verkopen in het park.
Als Veteraan deelenem aan de vlaggenparade Vrijthof Maastricht
Bezoek de door de gemeente belegde bijeenkomst voor gedecoreerden
Bij mooi weer de natuur in
Blijf lekker thuis
Buitenland
Buitenlandse vakantie
Dat woordt bepaald door mijn gezondheidstoestand en hulp door iemand die kan me
begeleiden
De stad in en wat bidden voor de mensen
De tuin
De verjardag van mijn dochter vieren die dan ook jarig is
Een paar daagjes heerlijk naar Luxemburg
Fietsen of wandelen en expo bezoeken
Gewoon normaal doen
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Gewoon wat ik anders zoudoen.
Hobby
Ik ben dan niet in Nederland
Ik ga naar Luik, Belgie.
Ik ga spullen verkopen op de vrijmarkt.
Ik vier dat niet.
Ik vlucht naar België of Duitsland
Klussen
Lang weekend weg
Lang weekendje weg
Lekker buiten zitten
Lekker wandelen
Lunchen in
M'n gewone leven leiden
Mijn man heeft enkele jaren geleden een lintje mogen ontvangen. Elk jaar worden wij
ontvangen in het Theater voor een borrel en een kleine voorstelling. altijd leuk...daarna ergens
eten en door de stad slenteren, misschien ook wel naar Amsterdam, daar woont onze zoon.
Moet werken
Motorrit maken
Naar het strand
NIETS
Niets anders dan normaal
Niets bijzonders
Oecumenische dienst in de St. Jan met aansluitend Buitengewone Vlaggeparade en ontvangst in
Stadsschuttershuis
Op de (Konings)markt spulletjes verkopen.
Op de TV viering Koningsdag kijken
Op TV kijken
Op vakantie (2x)
Optreden met ene band in het Brandbeerhoes
Optreden Vlaggeparade Vrijthof
Pretpark bezoeken
Sporten
Stedentrip buitenland
Thuis blijven
Tv kijken
TV kijken
Vakantie buitenland
Vakantie.
Verjaardagsfeestje
Vlaggeparade Vrijthof
Vrienden helpen verhuizen
Vrijmarkt staan
Wandelen (3x)
Wandelen of Fietsen
Wegwezen van die onzin.
Wilm wel maar kan niet door gebrek
Zijn met 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”

(n=279)
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Heerlijk als je een dag niets hoeft te regelen, Alles wordt toch voor zo iemand
geregeld.
Is niet nodig. Lijk mij niet zo leuk.
De Koning is de gevangene van het volk. Hij mag officieel niets zeggen. Daar staat
weliswaar een rijkelijke vergoeding voor in de plaats, maar hij heeft maar een
beperkte maag en hij kan toch maar een ding tegelijk doen. Hij moet opdraven - zin
of geen zin - bij zoveel gelegenheden en hij moet op zijn woorden passen. Zijn
veiligheid is altijd in gevaar. Zelfs voor één dag wil ik niet koning zijn.
Onzinvraag

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












Alleen voor eens te kijken hoe het toe gaat bij het konings huis
Andere leefstijl en luxueus bourgondisch!
Bankrekening leegmaken
Ben we benieuwd hoe de gang van zaken is in het koningshuis
Blijft altijd interessant te zien wat iemand anders doet. Ik zou het dan nog meer waarderen als
hij ook mijn werk, lesgeven in het vmbo, zou doen.
Dan zou ik dingen willen regelen voor dierenwelzijn.
Dat luxe leventje lijkt me wel leuk, maar mogelijk is de ervaring ervan heel anders.
De sfeer om hem heen proeven en me afvragen of hij daarin echt gelukkig kan zijn. Ja, ik mag
hem graag en we heten hetzelfde. En een etentje met Maxima en de kinderen is toch ook niet te
versmaden !
En hij mag het werk doen wat ik doe . Dan hebben we samen inzicht wat wij betekenen voor de
maatschappij
Ervaren om hoe het is om te werken en leven als hij.
Ervaren van zijn werkzaamheden en omgeving
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Gewoon hoe te voelen wat voor werkdruk hij heeft. Het lijkt allemaal zo makelijke, maar is het
natuurlijk niet.
Gewoon om een dag bij Maxima te kunnen zijn.
Gewoon om eens te zien hoe het is om Koning te zijn
Gewoon om het leven aan het hof eens mee te maken.
Heerlijk om ook eens 'belangrijk' te zijn
Het lijkt mij heerlijk om als een koning te worden behandeld.
Het lijkt mij wel topic om voor een dag koning te zijn. Ontdekken welke deuren dan geopend
kunnen worden.
Ik zou dan quality time met Maxima en de kinderen kunnen doorbrengen
Ik zou eens graag een Airbus willen besturen.
Ik zou wel eens willen weten hoe het er aan het hof aan toe gaat, als hij geen formele zaken
hoeft te regelen
Ik zou willen meemaken wat onze koning op een dag te doen heeft
Kan ik met belastinggeld smijten
Kijken wat de vooroordelen zijn
Kon ik ook mijn zakken vullen
Leuk voor een dag,maar ook vermoeiend.
Lijkt me geweldig dat me een hele dag mijn kont nagedragen wordt.
Mee maken wat hij moet doen voordien dag
Nieuwsgierig hoe zijn dag eruit ziet.
Och wie wil niet eens op al zijn wenken bediend worden
Om eens een hele dag heel luxueus te reizen eten en een mooie tentoonstelling te bezoeken
met toelichting. en de dag dan te besluiten met een mooie opera.
Om me in te leven in het werk van een koning.
Om met Maxima te spreken!
Om te kijken hoe zijn alledaagse leven er uit ziet.
Omdat ik me helemaal geen voorstelling van zijn dag kan maken...
Uit interesse.
Wat doet hij eigenlijk?
Wat knuppels in het Nederlandse hoenderhok gooien!
Weten hoe het voelt om midden in de belangstelling te staan
Zou wel eens de echtgenoot van koningin Maxima willen zijn.

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










Absoluut geen behoefte aan
Allemaal die verplichtingen die je moet doen....pffff
Als ik dan in een dag op politiek vlak beslissingen zou mogen en kunnen nemen dan wel, maar
vanwege de vele verplichtigen en de protocollen waar onze koning zich aan moet houden lijkt me
dit geen goed idee.
Altijd bewaking, altijd op je woorden passen, geen privacy
Altijd die camera,s en nooit een foutje mogen maken.
Altijd op je woorden moeten letten, niet mogen zeggen hoe je over iets denkt.
Ook als je een slechte dag hebt, vriendelijk moeten zijn en maar handjes blijven schudden.
Altijd verpichtingen
Ben anti koningshuis
Ben niet zo koningsgezind, aardige man mag voor mij koning zijn omdat veel mensen er plezier in
beleven.
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Ben niet zo koninklijk
Ben nogal gesteld op privacy.
Ben tevreden in mijn huidige leven. Kan nog genoeg dingen doen die leuk zijn.
Ben tevreden met mijn leven, hoef geen ander leven.
Ben tevreden zo nu
Dan zou ik me ergeren hoe rijkelijk mensen wonen en leven.
Dat is voor mij niets
Dat keurslijf waarin onze koning moet opereren....laat mij maar lekker met wapperende haren
door de natuur lopen!!!
De buitenkant lijkt fantastisch maar de verantwoordelijkheid en gebondenheid zijn bijzonder
groot/sterk
De burger praat wel eens over weinig privacy, wel ik denk dat de koning zo goed als geen privacy
heeft, en dan nog als dank soms bakken **** over zich heen moet dulden..
De hele dag lachen veroorzaakt spierpijn.
De hele dag verplicht dingen doen die misschien helemaal niet leuk zijn.
De hele poespas is flauwekul
De Koning is het symbool van eendracht in de Nederlandse samenleving en staat boven te
partijen. In een land waar al zo diverse (heftige) tegenstrijdigheden zijn is het geen pretje
daarvan Koning te zijn.
De koning vervult een zware taak
De plaats van de koning zou ik niet willen innemen.
Het is wel zo dat teveel geld naar het koningshuis gaat. Daar zouden we de minder bedeelden in
onze samenleving, ook mee kunnen tegemoet komen.
De verantwoordelijkheid en door elke weersomstandigheden voor de dag komen.
De verplichtingen leggen een zware wissel op de vrije beleving van zijn verjaardag.
De beveiliging is zwaar en de alles is eigenlijk een verplicht nummertje voor de familie.
De vraag is of je dan n oprechte kijk krijgt
Deze man heeft geen eigen leven.
Dit is een hondenbaan.
Eigen keuzes te beperkt
En me als een clown laten toejuichen. Nee bedankt.
Gedoe :)
Geen behoefte aan
Geen enkele affiniteit met het koningshuis
Geen fijne baan, maar om Maxima te ontmoeten is het wellicht te doen
Geen idee wat zo'n ruil zou kunnen opleveren.
Geen interesse (3x)
Geen interesse in
Geen interesse, ik vind mijn leven nu interessant genoeg.
Geen intressen
Geen privéleven mogelijk.
Geen zin
Geen zin in die verplichte nummertjes terwijl ik toch alleen maar een ceremoniële functie heb
Geen zin om dan aan alle verwachtingen te voldoen
Geen zin plichtplegingen om vervolgens weer in het 'oude' ritme terug te komen
Gelukkig met mezelf
Heb er geen verstand van
Heb totaal niets met koningshuis, iedereen is mens en gelijkwaardig, iemand. die geld heeft mag
geen bevoorrecht iemand. zijn, zo heeft de Schepper zijn mensen de regels en wetten niet
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voorgeschreven
Heb totaal niks op met de monarchie en alle onzin daaromtrent.
Heeft geen toegevoegde waarde voor mijn persoonlijk.
Het koningshuis interesseert me echt helemaal niks.
Het lijkt me geen gemakkelijk leven als koning of koningin
Het veel te veel 'geleefd' worden zou niet bij me passen
Hij doet het oneindig veel beter dan ik
Hij zou het ook niet met mij willen neem ik aan
Hou niet van 'kale kak'....
Ik begrijp het doel niet van deze vraag.
Ik ben 'Bert van Mierlo' en ik wil niemand anders zijn !
Ik ben blij om gewoon mezelf te zijn!
Ik ben geen koninghuis mens..
Ik ben helemaal tevreden met wat ik ben en heb
Ik ben niet koningsgezind en doe liever constructieve dingen
Ik ben republikein.
Ik ben tegen de monarchie
Ik ben tevreden met wie ik ben.
Ik ben zeer tevreden met mijn leven en zou niet al die opdraverijen en verplichtingen willen
doen.
Ik heb geen behoefte om aan dit toneelstuk mee te doen, ook niet om (al is het maar voor een
dag) opgescheept te zitten met zijn vrouw en kinderen.
Ik heb lang genoeg gewerkt en dan een dag in zo'n drukke baan hoeft voor mij niet meer.
Ik heb niet de behoefte om in een groot huis rond te lopen en van alles te regelen wat geregeld
zou moeten worden.
Ik heb ook geen behoefte om met mijn gezicht in de roddelbladen te staan.
Ik heb niets met het koningshuis
Ik heb totaal geen binding met het Koningshuis
Ik heb totaal niets met het koningschap, waarom zou ik dit dan willen..............!
Ik hoef die wereld niet voor een dag mee te maken.
Ik hoef niet in het middelpunt te staan en 'geleefd'worden
Ik hoef zelf niet in de belangstelling te staan.
Ik hou meer van vrijheid en niet te veel verplichtingen.
Ik hou niet van formele verplichtingen.
Ik hou niet van verplichtingen
Ik houd er niet van om geleefd te worden.
Ik houd niet van verplichte nummertjes
Ik moet er niet aan denken......!
Ik vind het een te zwaar amt.
Ik vind het koninklijk huis overbodig en niet meer van deze tijd dat deze mensen in weelde leven
terwijl Nederlanders naar de voedselbank moeten...
Ik wil liever vrij mens zijn en zonder bewaking.
Ik zou niet om kunnen gaan met alle aandacht en beperkingen in mijn vrijheid van doen en laten
Ik zou nooit met een man willen ruilen.
In de functie van WA word je geleefd, dat wil ik mijn gezin en mezelf niet aandoen
Is uit de tijd en kost de gemeenschap véél te veel !
Je wordt geleefd als koning
Kort en krachtig: Ik hou niet van ''verplichte nummertjes' Dus ik beklaag de koning niet.
Laat mij maar lekker mijn eigen ding doen!
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Lijkt me een vreselijk leventje.
Lijkt me niet leuk on in je vrijheid beperkt te worden.
Lijkt me niet zo'n prettig leven, ondanks het milieu waarin de koning leeft
Lijkt me vreselijk dat je nooit jezelf mag zijn
Met zijn protocollen kun je toch niets. Als dan toch. Enkel om naast Maxima te liggen.
Mijn privacy is mij meer waard dan alle geld en bezit.
Misschien kunnen we de vragen realistisch houden - ik weet niet wat u leest in mijn antwoord.
Nee,daar ben ik te oud voor.
Niet in geïnteresseerd.
Niet koningsgezind
Niet vrij kunnen handelen en bewegen
Nou die man heeft helemaal geen priveleven
Nvt
Omdat 1 dag niet representatief is
Omdat ik eigelijk vind dat het koningshuis afgeschaft moet worden
Omdat ik geen zin heb in die poespas!
Omdat ik helemaal niets met het Koningshuis heb. Het kost handenvol geld, dat voor betere
doeleeinden gebruikt kan worden. Eén dag Koning zijn, is fake!
Omdat ik niet erg koningsgezind ben
Omdat ik niet van het belastinggeld van het Nederlands volk zou willen leven.
Omdat monarchie niet meer van deze tijd is.
Onnodige functie
Onzinnig om met wiens leven dan ook te willen ruilen...
Ook de monarchie mag gelijkt afgeschaft worden
Overal interesse voor tonen lijkt me erg moeilijk echt toneel spelen en soms denken houdt het
dan nooit op vooral die kinderachtige en oud=hollandse spelen.sorry
Sta niet graag in de belangstelling
Totaal niet relevant
Trekt me gewoonweg niet.
Vanwege mijn leeftijd (ben 80 jr.) !
Vee4l te veel gedoe
Veel te hectisch .
Veel te veel poeha
Veel te veel stress en je wordt geleefd.
Veel te zware taak
Beperkt je persoonlijke vrijheid
Verantwoording
Verschrikkelijk.
Voor mij hoeft die poppenkast niet.
Voor mij mogen ze het koningshuis opdoeken.
Waarom wel?
Waarom wel? Zie het nut niet ervan.
Wel wat anders te doen
Wil niet in de publiciteit
Zo wie zo is een koning niet meer van deze tijd. Deze mensen hebben zich in het verre verleden
verrijkt ten koste van het volk. Tijd dus voor afschaffing.
Zou gek worden van alle verplichtingen en mensen om me heen.
Zou me onderdeel voelen van poppenkast
Zware baan, veel verantwoordelijkheid met weinig ruimte
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