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:





















Concertbezoek aanbod
Gezellig thuis
Helemaal niets
Ik ga op vakantie
Ik vier mijn eigen verjaardag
In natuur wandelen
Kerst markt van 3 weken op van grunsvenplein wel compleet wil wel met de buurt meedoen
Lekker het centrum in
Met kleinzoon wandelen
Naar een rommelmarkt toe.
Naar muziek luisteren/kijken
Niets georganiseerds
Niks doen
Op bezoek bij mijn jongste zoon in vijverdal
Studeren
Thuis blijven
Thuis klussen
Tuinieren
TV kijken
Vakantie
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Vakantie in Frankrijk
Wandelen
Wandelen en vriendin een fles oranjebitter brengen omdat ze pas dit jaar haar Nederlands
paspoort heeft
Wandelen, wat lezen en schrtijven

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

2. “Ik zou voor één dag willen ruilen met koning WillemAlexander”
50%
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Me koninklijk kunnen gedragen




Zou 30 jaar zijn rol willen overnemen en dan met pensioen
Er zullen mensen zijn die wel willen ruilen, maar er zijn zeer veel mensen waar
de koning NIET mee zou willen ruilen.

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











Alles wordt geregeld lijkt me heerlijk.
Dan zou je ook eens in de belangstelling staan. Zou je waarschijnlijk ook wel enige wensen voor
mensen die het moeilijk hebben kunnen vervullen.
Eens meemaken hoe zijn dagindeling eruit ziet en hoe een dag als 'koning' is.
Genieten van nederland op zn best
Iedereen lijkt het de unieke baan. Tot het moment dat ze echt die baan hebben het is altijd een
moeten altijd vriendelijk zijn. Jou zin humeur of wat dan ook moet iedere keer aan de kant gezet
worden enz.enz. je bent dienstbaar aan de maatschappij.
Ik zou het koningschap wel voor een dagje willen meemaken, puur uit nieuwsgierigheid
Ik zou vele duurzame zaken willen bezoeken
Inzicht in zijn leven en werk
Lijkt me mooi om mee te maken en het is maar één dag ;-).
Me koninklijk gedragen
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Om eens een keer mee te maken wat hij meemaakt op een dag. Er zal een behoorlijk verschil zijn
maar ben benieuwd of ik jaloers moet zijn.
Om eens te ervaren hoe het is ik staatshoofd te zijn.
Om zo een dag te beleven
Uit nieuwsgierigheid en voor de lol
Uit pure nieuwsgierigheid. Om te zien hoe het leven in zijn kringen er uitziet. Wat hij dagelijks
doet.
Wil ervaren wat zo'n functie inhoudt
Zonder twijfel het moeilijkste en zwaarste beroep van Nederland.

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
































Aardige man maar niet zo maar te vervangen
Afschaffen het koningshuis
Als republikein stel ik geen prijs op een koningshuis en wil ik zeker geen koning zijn, ook niet
voor een dag.
Ben erg op mijn privacy gesteld
Ben meer als tevreden met mijn eigen leven.4
Ben niet geïnteresseerd in koningshuis
Ben republiekijn
Ben wie ik ben
Blijf graag op de achtergrond
De noodzakelijke onechtheid
Denk daar maar eens over na
Dit is door zijn opvolging bepaald.
Een dag is te kort
Geen behoefte aan, respect teer hem zoal als mijn koning !
Geen interesse
Geen mening.
Geen tijd voor!
Gewoon geen zin in om een publiek persoon te moeten zijn.
Gezien de monarchie moet worden afgeschaft. Het is niet meer van deze tijd. Overigens was
Willem van Oranje een stadhouder en geen koning. Dus de benaming ons ''koningshuis'' is al
onjuist.
Heb niets met de monarchie, zou er ook geen deel uit van willen maken.
Heb niets met het koningshuis, mogen ze afschaffen.
Heb problemen met het feit van een persoon die tot een van de rijkste families van het land
behoord, de normale burger laat betalen voor zijn luxe leven.
Hondebaan en veel te veel mensen om zich heen met wie hij geen contact heeft.
Hou niet van toneelspelen
Ik ben geen Koning en ik ben zo ook tevreden
Ik ben heel tevreden met het leven dat ik nu heb.
Ik ben niet koningsgezind
Ik ben tevreden met mijn eigen leven
Ik ben vrij in mijn doen en laten.
Ik doe liever waar ik zin in heb.
Ik heb niks tegen het koningshuis, maar ik zie niet de toegevoegde waarde indien ik dit zou
doen.
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Ik heb van zeer nabij al meegemaakt in wat voor een keurslijf zij moeten functioneren. Dat als je
dit altijd zou moeten zouden heel veel mensen bedanken voor de eer.Wij waren met een groep
kinderen die een middag in de nabijheid van Prins Bernhard hebben meegemaakt ruim 50 jaar
geleden. Hier waren ook een aantal kindern bij die zelf bewaking hadden dus niet alle vriheid en
zij zijden zelfs ik zou nog niet willen ruilen.
Ik hoef niet zo nodig in iemand anders zijn schoenen te staan
Ik hou niet van publiciteit
Ik houd er niet van om onbeduidende plichtplegingen te doen.
Ik vind het koningsschap pré-renaissancistisch en ondemocratisch. Zolang een meerderheid van
de bevolking hier achter staat heb ik er vrede mee.
Ik wil al die verplichtingen niet hebben. Ben gesteld op mijn privacy
Ik wil zelf kunnen bepalen hoe ik leef en niet geleefd worden.
Ik zou dat niet meer kunnen wat hij moet doen
Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen.
Ik zou niet weten wat hij de hele dag doet, lijkt me ook niet interessant.
In het gareel moeten lopen, niet jezelf kunnen zijn, volgens protocollen leven enz. bbbrrrr...ik
moet er niet aan denken.
Interesseert me niet
Is niet mijn ding
Koning: middeleeuws fenomeen.
Laat mij maar lekker gewoon blijven doen....
Leeft in een glazen kooi
Lijkt me helemaal niks.
Lijkt me niet echt boeiend
Lijkt mij een rotbaan
Nee
Niet in middelpunt willen staan
Niet jaloers op zo'n 'geleefd ' leven
Niks voor mij..zo in de belangstelling staan. Krijg al buikpijn bij de gedachte
Nvt
Omdat ik me totaal niet kan voorstellen wat die dag allemaal zou kunnen gebeuren.
Onrealistisch idee.
Prive heb ik daar geen zicht op, maar de publieksfunctie lijkt me zeer belastend
Republikein
Sta niet graag
Sta niet graag in de belangstelling.
Te veel in schijnwerpers
Te veel stress
Veel te veel gedoe
Veel te veel verantwoordelijkheid
Vrijheid, ik kan doen en laten en zeggen wat ik wil
Waarom wel ruilen.
Zoooo vermoeiend lijkt me dat
Zou geen bekend persoon willen zijn die met allerlei verplichtingen moet leven
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