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:






















Als het goed weer is, lekker fietsen
Bij goed weer in de tuin wat doen
Dat ligt aan het weer
De grens over
Duitsland
Familie bijeenkomstk
Fietsen
Fietsen als het goed weer is
Fietstocht of wandeling maken.
Ga naar Koningsdag te Tilburg
Heb zelf een pannacotta fuif geregeld , omdat er weinig te doen is in Venlo
Ik eet iets lekkers
Ik ga lekker vissen
Ik ga op vakantie
Joeksjagers
Met kinderen naar Koningsdag
Naar de kasteltuinen of de jochumhoff
Niets
Ontvangst gedoreerden op het stadhuis
Ontvangst voor Gedocoreeden
Op de markt spullen verkopen
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Op vakantie
Rondje Blerick: Markt en terras Paerdskoel.
Traditie: samen met vrienden toast uitbrengen op de koning, daarna samen potplanten kopen
bij lokale kwekers en samen eten.
Vakantie (3x)
Verjaardag schoonzoon
Vriendenweekend
Vrijwilliger die dag.
Wandelen naar Duitsland.
Zelf aan koningsmarkt deelnemen.
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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=141)
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Koning lijkt leuk, maar eenmaal zijnde valt het wellicht toch tegen
Nee, in godsnaam... Die kan nooit eens uit de band springen.

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

















Alleen maar vooe 1 dag om eens de franjes van zijn bestaan te zien
Altijd leuk om zoiets te ervaren
Ben wel benieuwd hoe zijn dag eruit ziet
Een dag baadden in weelde.
Een hele dag rond gejaagd worden en handje geven,met vele mensen een babbeltje maken,en
´savonds met maxima naar bed lijkt me een mooie wens.
Een kijkje in een bijzondere keuken
Gewoon om een keer mee te maken wat hij allemaal meemaakt
Het is altijd leuk lijkt me om eens een dagje in andermans schoenen te staan en te zien of de
ander het inderdaad leuker/beter heeft of niet.
Ik ben benieuwd hoe het is om een hele dag met maxima te mogen optrekken en hoe het is
om koning te zijn.
Ik zou wel eens willen meemaken hoe hun 'geleefd' worden en in welk soort circus zij
opereren.
Interessant om in de schoenen van de koning te staan.
Interessante levensdag
Je bent even een bijzonder mens zijn die bijzondere dingen mag doen en mensen mag
ontmoeten.
Je zit altijd op de eerste rij en hoeft geen entree te betalen
Kijken hoe je leven is als je wordt geleefd.
Lekker vliegen en in de watten liggen met Maxima.
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Leuk voor mijn CV
Leuke ervaring
Lijkt me een leuke ervaring.
Lijkt me heel speciaal om eens privileges te hebben
Likt me super gaaf
Maxima leren kennen
Nvt
Om eens mee te maken hoe dat voelt om zo door jan en alleman bekeken en bezwaaid te
worden en te ervaren hoe mensen met een staatshoofd omgaan, maar één dag zou echt
voldoende zijn.
Om eens onze mooie paleizen te bekijken
Om Prinses Maxima een dag te laten genieten van mijn gezelschap
Om te ervaren hoe het is om koning van een land te zijn

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



























Absoluut geen interesse
Allemaal die verplichtingen, niks voor mij.
Ben 83 en slecht ter been.
Ben blij met mijn eigen leventje ;-)
Ben tevreden met mijn leven
Daar heb ik geen zin in.
Daar heb ik totaal geen behoefte aan ik heb mijn eigen leven
Dan wordt mijn leven geleefd.
Teveel druk.
Eeuwig gezeik over mijn kosten.
Positief: 'etentje' met Maxima
Dan zou ik met Maxima getrouwd zijn en ik ben niet lesbisch
De functie is erg ceremonieel. De koning heeft geen macht om zelf beslissingen te kunnen
nemen.
De monarchie is een heerlijk sprookje dat we in ere moeten houden. We hebben een goed en
leuk koningspaar, dat boven partijen staat, modern is en verbindend is. Als een ander dan het
bekende koningspaar de functie gaat vervullen, is het niet meer het bekende sprookje en dat zal
niemand leuk vinden.
Trouwens, ik zou er geen plezier aan beleven zo in de schijnwerper te staan.
Functie staat mij niet aan.
Geen enkele behoefte.
Geen intresse.
Geen zin
Heb hier geen behoefte aan
Heb niet zoveel met het koningshuis
Heb wel iets beter te doen, dan lachen, handen schudden en (wellicht) onzin moeten aanzien.
Het is gewoon zinloos
Het is niets voor mij om zo rond te paraderen zonder dat het noodzakelijk is
Het klinkt leuker dan het is.
Hoeft van mij niet
Ik ben een vrouw, en afgezien daarvan wil ik de verantwoordelijkheid van een koning niet
dragen.
Ik ben geen fan van het koningshuis. Het trekt me niet.
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Ik ben niet koningsgezind !
Ik ben republikein. Weg met het koningshuis. Is niet democratisch
Ik doe liever mijn eigen ding
Ik heb mijn eigen voorstelling bij het koninklijk huis en dit wil ik zo laten.
Ik hecht teveel aan mijn privacy
Ik hou niet van al die verplichtingen
Ik houd er niet van om konstant in de belangstelling te staan.
Ik sta niet graag in de picture
Ik voel mij nu prima in deze omstandigheden.
Ik zou in de belangstelling staan, zonder persoonlijk (ik) iets toe te voegen.
Je staat te veel in de belangstelling .
Je wordt geleefd
Je. Kunt nooit jezelf zijn, altijd mensen om je heen. Geen privacy
Leef liever mijn eigen leven dan dat van iemand die zo in de publiciteit staat.
Lijkt me niks, ik heb een goed leven.
Lijkt me saai
Lijkt me verschrikkelijk om te leven in een gouden kooi en al die aandacht is ook niets voor mij.
Lijkt me verschrikkelijk, zo'n leven.
Mijn dag is mooier dan die van hem
Naïef voorstel
Niet mijn wereld
Niet vrij kunnen beschikken over mijn eigen leven
Omdat ik het vreselijk zou vinden om zo'n dag plichtpleging te doen.
Poppenkast
Reeds beantwoordt
Te oud.
Te veel activiteiten
Te veel doen wat anderen willen, protocol
Te veel verplichte nummertjes aafdraaien.
Tevreden met huidig bestaan
Veel te veel in de belangstelling.... daar hou ik niet van!
Voegt niets toe. Lijkt mij niets te leven in een glazen stulp.
Waarom wel, ik ben blij met wie ik ben.
Waarom wel, in een dag krijg je niets voor elkaar
Waarom wel? Ben tevreden met mijzelf en dingen die ik doe
Wat een onzin heeft u niets anders te verzinnen
Wat zou de toegevoegde waarde voor mijn leven zijn ?
Weinig privacy
Wij zien alleen de leuke dingen van het koningsschap, maar er zullen ongetwijfeld ook minder
leuke kanten aan zitten.
Wil niet altijd in de aandacht staan. Wil mijn eigen mening kunnen ventileren en mezelf zijn.
Wil niet ruiken
Zit in een gouden kooi
Zou niet in zijn schoenen willen staan, jammer dat hem veel bevoegdheden zijn afgenomen bv
mbt t kabinet
Zware job!! Je moet het maar leuk vinden.
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