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Zorgvuldigheid van bestuur, traditie en verbondenheid in de samenleving
Zo waarlijk helpen mij God Almachtig
Zinloze kinderlijke opwinding bij royalisten. Prioriteiten verschuiven. Tijdverspilling aan
bezoeken etc.
Zijdelings onder de aandacht brengen en houden van het belang van goed waterbeheer
Zij zijn erg betrokken en investeren heelveel voor de Nederlandse belangen. Er is continuteit
van de loby wereldwijd
zij brengen rust en stabiliteit in het staatsbestel,
Zie Koning(in) zelf als hoogste bestuurder
Zichtbaarheid en duidelijkheid van de monarchie.
Zet Nederland in de wereld positief neer.
Zeer tot ons genoegen heeft h.m. Koningin Beatrix de gerestaureerde gewelfschilderingen in
de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar in 2011 onthuld.
Xxx
Willem allexander en water maar ook de goede naam van nederland in het buitenland.
Wijze hoe we met elkaar omgaan. Raad van State Koninginnedag Verbroedering kernen door
koninginnedag
Wij vergaderen onder het portrait van Hare Majesteit !
Wij Nederlenders zijn trots op onze historie. Wij hebben als klein land daardoor een
voorbeeldfunctie met een koningshuis wat ons bijzonder op de kaart zet. Het koninklijk huis is
een stabile factor voor ons, zij vertegenwoordigen ons land heel goed in de buitenlandse
betrekkingen en daar kan geen minister tegenop. Een minister is vergankelijk en politiek
gericht. De koninklijke vertegenwoordiging is neutraal, warm en stabiel.
Wij herinneren elkaar daar regelmatig. Hoe geweldig die monarchie is in vergelijking met wat er
om ons heen gebeurd. Corrupte presidenten. Immers allemaal politiek benoemd, met de
nodige problemen.....
Wij hebben in de raad te maken met voorstellen die de monarchie betreffen.
Wij allen zijn mee verantwoordelijk en niet onderdanig aan wisselende heersers.
Wettelijke voorschriften en het samenbindend vermogen.
Wetteksten, standbeeld in raadszaal, prinsjesdag, formatie
Wetsteksten geformaliseerd door Beatrix (Staatscourant), planning festiviteiten in gemeente
n.a.v. Troonswisseling
Wetgeving is uit naam van de koningin en er hangt een staatsieportret.
Wetgeving in naam der koningin. Foto in gemeentehuis
wetgeving
Wet- en regelgeving en ceremoniële provedures
werkt verbindend
Werkt samenbindend, geeft een gevoel van eenheid ondanks alle verscheidenheid.
Werken met benoemde burgemeester. Gemeente erg betrokken bij het koninklijke huis.
Werkbezoeken om diverse redenen
werk met een commissaris van de koninging
Weinig
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We zijn niet overgeleverd aan de grillen van een eens in de 4 jaar te kiezen president maar
hebben gelukkig een breed door de bevolking gedragen staatshoofd
we worden geleid door wetten die opgesteld zijn in de gratie Gods". Vanuit het koningshuis is
aandacht voor morele thema`s en een dam tegen het populisme en de hijerigheid van de
media."
we worden dagelijks herinnerd aan hun inspanningen en vertegenwoordigen op velerlei
terreinen ons land zowel in Nederland zelf als buiten deze grenzen.
We leggen de eed en belofte af en zweren trouw aan ons koningshuis
We hebben een vast gezicht" naar het buitenland toe, buiten de politieke leiders om. Die
varieren te veel."
watermanagement kroonprins en de inspirerende van onze Koningin op vele terreinen.
Wat ik zie op TV, lees in de dagbladen,e.d.
Warmte van de glimlach van hare majesteit de koningin ingelijst in een prachtig fotolijst. ;-)
Wanneer staat er niet iets over het koningshuis in de krant. Portret van de koningin in het
gemeente huis. Buitenlandse missies met Nederlands zakenleven.
Waardering van onze inwoners voorde grote inzet in binnen en buitenland voor onze
Koninklijke familie.
waardering van Hare Majesteit en lintjesregen
WA profileert zich sterk in het domein waterbeheer en management. Dit helpt de
waterschappen bij het uitleggen en zichtbaar maken van hun taken. Voor de bestuurders is dit
een steun in de rug.
WA is jarenlang ambassadeur voor water, continuïteit
Vrijwilligers die veel hebben gedaan voor de samenleving zijn ontzettend trots als zij een
Koninklijke onderscheiding krijgen. Als er iets is met de Koninklijke familie wordt er meegeleefd.
vrijheid van mening. Koningshuis is vertrouwt
Vormt deels ons staatsbesteld. Staalt continuiteit uit, is samenbindend, bij tijd en wijlen
agenderend.
voorbeeldgedrag/voorbeeld functie
vooral procedurele zaken en feestelijkheden
Vier enthousiast locaal koningsdag
Via de activiteiten van de veschillende Oranjeverenigingen. In onze dorpen wordt bij heel veel
activiteiten de verbondenheid met het Koningshuis benoemd
Verzoeken voor Koninklijke Onderscheidingen en hoge waardering van burgers als leden van
het Koninklijk Huis op bezoek komen, daarom ook regelmatig verzoeken daarvoor.
Verzoeken van inwoners of een lid van jet Koninklijk Huis onze gemeente zou willen vergasten
met een bezoekje
Vervul overheidsambt en heb de eed afgelegd.
vertrouwen en stabiliteit
vertraging in de besluitvorming
verspilde tijd aan koniniginnedag, koningsspelen, etc.
Verplichtingen rond koninginnedag, straatnaamgeving
Vermelding in alle wetgeving
Verkeerde beeldvorming over de macht" en mogelijkheden van het gehele koningshuis en de
koningin in het bijzonder."
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verdraagzaamheid
Verbondenheid onder elkaar.
Verbondenheid met het Koninklijkhuis als spil van de democratie
verbondenheid in de sam3enleving
Verbondenheid
Verbindt mensen in de samenleving.
Verbinding van nederlanders en trots
Verbinding
verbindende kracht, voorbeeld
verbindende factor.... moeder van het volk...
Verbindende factor. Uitstraling in binnen- en buitenland.
Verantwoordingsplicht en aanmoediging voor integer handelen voor bestuurders.
verankering van de gemeente binnen Nederland, wat zijn beslag krijgt door de stabiele factor:
koningshuis. (Een koningslinde planten in iedere kern van de gemeente is hier een concreet
voorbeeld van)
Veel, o.a. Onderscheidingen, ,mensen die altijd reageren op koningshuis. Twee Koninklijke
werkbeoeken En ik houd beel lezingen over Oranjehuis. Zeer veel belangstelling en
toehoorders.
Veel zenuwachtige bestuurders als iemand van het Koningshuis de stad aandoet.
veel van mijn studenten zijn erg Oranjegezind en royaltyvolgers
Veel positieve reacties van inwoners en verenigingen
Veel mensen spreken over koning/koningin en er is veel gedoe met inhuldiging en bezoek bij
ons
Veel betrokkenheid van de burger op ons koningshuis. Wetten worden getekend door onze
vorstin. Stabiele factor in Nederland tussen het politieke geweld. Samen bindend. Bij diverse
benoemingen.
Veel bestuurlijke handelingen namens of uit naam van de Koningin.
Vast punt en vertrouwen voor samenleving
Vaak afwezigheid Commissaris van de Koningin of gedeputeerden ivm bezoek koninklijk huis.
Vaak afwezig zijn van de CdK
uitstraling in het buitenland
uitsraling in binnen- en buitenland
Uitreiking Koninklijke onderscheidingen; koninginnedag
Uitreiking koninklijke onderscheidingen, bijeenkomsten en openingen, onderwerp water
prominent op de politieke agenda, aandacht voor diverse onderwerpen op sociaal gebied.
ontwikkelingshulp, kunst en cultuur etc.
uitreiken ko`s grote waardering onder bevolking symboolfunctie voor stabiliteit. opent deuren
vorming kabinet een puinhoop door afwezigheid advies koningscircuit enz enz
Uitreiken KO Diamanten bruiloft 100 jarigen Koning(innen)dag
uitoefenen invloed
Uitgaven aan monarchistische feesten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een koningsboom.
Trouw aan...
trots, gedecoreerden, oranjefeesten, subsidies
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Trots Steun in btob in met name buitenland is zichtbaar Moeder en straks vader en moeder van
nl
Trots in de samenleving!
Tots van bewoners, lintjes.
toeristische attractie
toekennen van subsidies voor gemeentelijke activiteiten in het licht van koningshuis ( extra
kosten koninginnedag, bij bezoeken koningin/koning
Toch een zekere rust binnen het koninkrijk.Zeker een goede ambassadeursfunctie. Daarnaast
het wij gevoel boven de politieke partijen.
Tijdschriften met koningshuis gelieft bij Duitsers. Zij missen de verbondenheid door koningshuis
.ook Denemarken Engeland en Monaco zijn zeer gelieft. Wij hebben het koningshuis draagt bij
aan het saamhorigheidsgevoel
Tijdens mijn werkzaamheden zie ik regelmatig het portret van de Koninging
Tijdens mijn werkzaamheden in het buitenland gedurende meer dan 3 jaren heb ik gemerkt hoe
jaloers mensen in het buitenland zijn op ons Koningshuis. M.i. levert het de BV NL veel credits
op. Daarnaast is het vertrouwen van de burger in het Koningshuis groot. Afgezien van mijn
eigen mening zit ik er als bestuurder voor de burger
tijdens de koninklijke verjaardagen besteden we aandacht aan de monarchie.
Tgv inhuldiging moet ik me uitspreken over het ter beschikking stellen van middelen. Verder
weinig.
te grote invloed van het koningshuis op het dagelijks bestuur
Symbool van een eenheid, verbinding, kracht van Nederland, oranjegevoel, gemeenschapszin(
30 april).
Symbolische uitingen in raadszaal, een cdk, benoemingen door een ongekozen staatshoofd
Symbolische tekeenen, zoals: portret van de koning in vergaderzalen, ondertekening wette,
benoeming burgemeesters, enz.
Symbolische rol in de gemeenschap. Belang en gevoelswaarde nationale feestdagen en
onderscheidingen.
stukje stabiliteit
Steun en belangstelling vanuit het Koninklijk Huis voor diverse maatschappelijke initiatieven.
Stabilitiet en continuteit. Noot: Stel je voor als de HAANTJES in de politiek voor koning gaan
kraaien. Nee één lachebek is genoeg.
stabiliteit. UItstraing in het Buitenland
stabiliteit, politieke integriteit, houvast tegen polarisatie
Stabiliteit van het land – 2x
Stabiliteit koningshuis
Stabiliteit in Nederland
Stabiliteit en rust
Stabiliteit en bij processtukken
Stabile staat met internationale uitstraling
Stabiele factor
staatsieportret koninklijke besluiten
staatsieportret in vergaderzaal, bestuurders gaan zich raar gedragen bij mogelijke bezoeken
van/aan lid koningshuis. de Prins van Oranje is een belangrijke actor in de waterwereld
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speelt een rol in jaarlijkse feestelijkheden en bindt daardoor ook
Soms direct overleg met de Prins over water of een keer in gesprek met de Koningin of iemand
van het Koningshuis.
Soms als het wetgeving betreft of bij een congres
Sommige beslissingen worden door de Koningin genomen, zoals benoemingen van een CdK of
burgemeester.
seremoniele zaken zoals koninginnendag en lintjes
Schilderijen en andere beelden in het gemeentehuis. Trouw aan de grondwet, hoofdstuk 2.
Samenbindende factor voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Samenbindende factor op velerlei gebied. Aanwezigheid leden Koninklijk Huis bij belangrijke
gebeurtenissen.
samenbindende factor die boven de partijen staat
samenbindende factor
Samenbindend effect Sterke belangenbehartiging Nederland in buitenland
samenbindend
Sabiliteit, PR
Saamhorigheid. Goed voor int belangen
rust, duidelijkheid en vertrouwen
Rust in het staasbestel
Rust en stabiliteit
Rol bij kabinetsformatie. & plichtplegingen bij openingen.
rituelen
Richtinggevende uitspraken
respect t.o.v. de koning!
respect en begirps gehalte is groter ; verrbondenheid
Representatief: koninginnedag,lintjesregen,benoemen burgemeester
Regelmatige belangstelling vanuit het Koninklijk Huis voor de actviteiten in onze stad vaak
gevolgd door een formeel of informeel werkbezoek
regelmatig is er wel iets waarbij het koninklijk huis formeel of informeel een rol speelt
Regelmatig in verband met mijn functie.
Regelmatig bezoek van een lid koningshuis.
Referenties aan rol staatshoofd, verwijzingen ernaar.
rechtspraak:in naam van de koningin beeltenis in rechtzalen
Raadslid in gemeente de Rijp fusiegemeente met financiële problemen toch werd in eerste
instantie koninginnedag min of meer opgedrongen en nu in 2014 koningsdag zonder financiële
tegemoetkoming vanuit het koningshuis zelf
publieksbelangstelling, aandacht in de gemeenteraad, maatschappelijke initiatieven
publiciteitair optreden in gemeenten of provincie wordt gezien en gewaardeerd
Protocollaire zaken
Protocol CdK
Praktische kosten zoals bij de oranje feesten!
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Positvisme en saamhorigheid waar het koningshuis optreedt. Of dit nu sociaal, cultureel en/of
zakelijk is, zowel in binnen als buitenland. Dat kan je zelden of nooit met een president zo
bereiken .
Positieve invloed van kroonprins op watermanagement.
positieve indruk naar andere landen. Zij waardeert haar zeer. Betere pr in het buitenland kun je
niet krijgen dan met ons Koningshuis.
Positief: Publicitair te benutten door leden koningshuis uit te nodigen bij festiviteiten. Negatief:
Protocollair beperkend van geval tot geval
Portretvan de majesteit
portretten, bezoeken leden koninklijke familie, overdreven eeried collega bestuurders aan kon.
huis
portretten van een ondemocratisch gekozen koning(in), ondemocratische benoemingen (CvK
en burgemeesters) die daardoor ongezond afhankelijk zijn van het koningshuis. Onlangs bleek
nog dat de koningin een vinger in de pap had of wilde hebben mbt burgemeestersbenoemingen
Portret staatshoofd, ondertekening besluiten, koninklijke onderscheidingen, viering
koninginnedag, algemene presentie en functioneren koningin als staatshoofd
Portret staatshoofd in raadzaal + regelmatig bezoek.
Portret koningin Oranjeactiviteiten
Portret in vergaderzaal, afnemen aubade, wetten in majesteits naam
Portret in raadszaal. Discussie over koningshuis
Portret in raadszaal Koninginnedag
Portret in de raadzaal, geld uitgeven voor koninginnendag, lokale politieke discussies hierover
Portret in de raadszaal – 2x
Portret hangt er en ondertekening van het staatshoofd
Portret Beatrix hangt in veel overheidsgebouwen, monarchie haalt veel werkgelegenheid
binnen via handelsmissies
Populairiteit bij burgers Feestdagen Bezoeken koninklijk huis. Onderscheidingen en
hofleveranciers
poltiek gebied
Politieke rust Benoeming burgemeesters
Politieke invloed vanuit de Kroon.
Politieke benoemingen
Politiek gaat ook over verbinding tussen mensen. Koningshuis is daarbij van groot belang.
Politiek benoeminggen en taken
plichtplegingen van het bestuur bij werkbezoeken van leden van het Koninklijk Huis
persoonlijk beseffend in welke traditie Nederland bestuurt wordt en waarom..
Paleis `t Loo en Kon. familie aanwezig. Dus wordt rekening meegehouden door bestuur en
raad.Willen deze stad als Oranjestad behouden
Overal portretten.
overal hangen portretten vd koningin aandacht voor burgers
Overal beelden of foto`s van de Koningin
orientatie op wat ons als volk bindt: een historische orientatie en identificatie; dat is een factor
zonder welke het nederlander zijn verwatert tot `belastingbetaler zijn die toevallig hier woont`
organiseren van speciale dagen bezoeken
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organisatie van activiteiten, sociale binding, vrijwilligers
oranjegevoel
Oranjefeesten, koninklijke onderscheidingen, veteranendag
Optreden van leden koninklijk huis in vele verschillende sectoren van de samenleving. Te
noemen zijn cultuur, water, handel, rampen, enzovoorts.
Opening gebouw Betrokkenheid landelijk gevoelige thema`s en drama
Openbaar bestuur kan niet zonder koningshuis
Onze wetten ondertekend zijn door leden van het koningshuis
Ontvangsten koninklijk huis begeleiden Interesse vanuit te koninklijk huis in de ontwikkeling
van de stad
Ons stadhuis is ingepikt als paleis. Ze komen feestjes vieren of ceremoniele dingen doen die dan
weer beveiligd en georganiseerd moeten worden etc. De koning benoemd officieel de
burgemeester, waardoor dit dus ook al geen democratische functie is, terwijl deze wel veel
macht heeft.
Ons staatshoofd
Ons bestuurlijkstelsen is ingericht met .......
onnodige aandacht voor deze poppenkast beeltenissen in vergaderzalen bestuurders die
lakeiengedag vertonen anachronisme in moderne democratie
Ongekozen burgemeester, portret van beatrix in de raadszaal
Ondertekening wetten Koninklijke besluiten Benoeming burgemeesters
Ondertekening van besluiten.
Ondertekening der wetten
Ondertekening benoeming burgemeester door koningin Bezoek aan omgeving Buren In Buren
oranjemuseum, koninklijke marechaussee Contacten oranjesteden Ned. België Duitsland
Commissaris vd koningin
onderscheidingen, hofleverancierschappen, ontvangsten e.d.
Onderscheidingen Ontvangsten, bezoeken Portretten everywhere
onderscheidingen (zeer gewaardeerd) enthousiasme voor Maxima, goede initiatieven die
ondersteund worden (NL Doet bv)
Onderscheidingen
Onderhoudt vele contacten met het koninklijkhuis inzake het werk.
Omdat het vertrouwen in huidig kabinet zeer laag is heeft bevolking juist behoeft aan stabile
factor als koningshuis
Officiele formele besluiten en benoemingen, maar vooral een bindende factor binnen de
samenleving.
obligate omgang van bestuurders met vraagstukken die het koningshuis betreffen
o.a. monarchie-gerelateerde evenementen, benoemingen namens de monarch
O.a. Koninklijke onderscheidingen
o.a. de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen
O.a bij burgemeestersbenoemingen en het portret in de Raadszaal!
Nodeloze procedures zoals KB`en en dure plichtplegingen bij koninklijke bezoeken. En veel
blabla boven stukken.
nivelerende effecten Uit de waan van de dag
Nieuwe wetten, lintjes e.d.
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Nieuwe benoeming burgemeester
Niets bijzonder, maar word wel over gesproken
Niets
Niet zo veel maar bv bij sollicitatie van burgemeester en de bezoeken aan de gemeente.
niet rechtstreeks maar meer qua sfeer
Niet heel direct, maar de koningin wordt veel genoemd (in alle wetgeving er hangt een portret
in de raadszaal van haar, de lintjesregen en ik vind dat ik als bestuurder ook een soort een
voorbeeld heb in betrokkenheid bij koniginnedag en vlagmomenten etc. Er zit veel linken vanuit
de symbolische functie van het koningshuis met het lokale bestuur en een soort warme
(formele) betrokkenheid als bestuurder met het koningshuis.
niet heel direct / wel vaak momenten waarop ons koningshuis aanwezig is bij gebeurtenissen in
het land waardoor er verbondenheid ontstaat tussen mensen in de samenleving. Effect =
moeilijk te meten maar is er wel.
Niet elke dag. Direct wanneer een lid van het koningshuis op bezoek komt. Meestal indirect:
wetgeving, KB`s, organisatie koninginnedag, lintjesregen,...
Niet dagelijks, maar het schilderij van de koningin in de raadszaal is voor mij van betekenis.
Niet dagelijks wel periodiek; bijv. contact met de commissaris van de Koningin, Koninginnedag
en de lintjesregen, besluiten vanuit de Tweede Kamer ed die bevestigd worden door
koningin/staat der Nederlanden,Saamhorigheid onder de paraplu van het koningshuis.
Nederland promotie in het buitenland
n.v.t. – 2x
Monarchie zou vorm gegeven moeten worden door slechts een ceremonieel koningschap.
Monarchie werkt samenbindend
Monarchie is een uitsekende marketingtool voor onze handelsnatie en dat laat zich met de
regelmaat van de klok merken"middels handelsverdragen, relatieopbouw met mondiale
partners, enz. Verder zorgt de monarchie ervoor dat er in minnelijke sfeer onderhandelingen
plaats kunnen vinden tussen bedrijven ten tijde van een staatsbezoek e.d."
Monarchie is een stabile factor is ons bestuur en dat moeten wij zo houden.
Monarchie draagt wel bij aan de sociale cohesie
monarch speelt rol in wetgeving
Moet altijd leuk doen als er iets is met het Konngshuis
MInimaal al de lintjes regen en de benoeming van een nieuwe burgemeester. Naast
werkbezoeken in onze gemeente.
Minder polariseren
Minder hijgerigheid in de politiek dan bij gekozen president.Vorm van continuïteit en stabiliteit
door extra actor naast verkozen politici.
Mijn achterban wil behoud en zie dat ook bij de rest van de plaatselijke bevolking
Met name de rituelen.
Met een oranjedorp binnen de gemeente, is dit niet te missen.
Met de monarchie wordt een traditie voortgezet waar ik ook als Fries trots op ben. Het
koningshuis heeft een bindende functie in de maatschappij.
mensen zijn trots op( hun burgermeester , die het dichste bij is) de koningin. Zij is vooral ook
een visite kaart naar het buitenland toe om goodwil te kweken voor onze ondernemers en hun
projecten
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Mensen zijn trots op een icoon uit het Koningshuis
mensen zijn over het algemeen tevreden over het koningshuis
Mensen vinden het zeer belangrijk om via de onderscheidingen betrokken te zijn bij het
koningshuis. Dit verbindt de samenleving, politiek en koningshuis. Koningshuis biedt veel steun
voor de samenleving.
Mensen maken opmerkingen over het koningshuis als zij iets in de krant over de leden van het
koningshuis lezen.
Men heeft veel vetrouwen in een onafhankelijke bestuurslaag.
Meesturen
Meer stabiliteit.
Meer respect voor elkaar, minder verharde samenleving
Meer eenheid in bestuur
mededelingen als koninklijk besluit
Majesteit als stabile factor in de regering
Maakt deel uit van onze identiteit, de reden waarom we 1 land zijn
lVeel zaken in naam van de Koningin
Lintjestoekenning, bezoek kon. familie.
Lintjesregendag, organiseren koningsdag
lintjesregen; koninklijke besluiten; Koninginnedag; beeld in buitenland; burgemeester die
afspraak met presidium gem.raad afzegt omdat de Koningin voor gaat...
Lintjesregen, koninginnedag, koninklijke besluiten, prinsjesdag, commissaris van de koningin
Lintjesregen, extra aandacht voor evenementen waar koninklijk huis bij betrokken is (Appeltjes
van Oranje), geen 1-mei traditie
Lintjesregen, benoemingen dijkgraaf en burgemeester, koninginnedag, etc.
Lintjesregen, benoemingen burgemeesters, aanwezig zijn bij aubades e.d. op Koniginnedag,
lintjesregen,
Lintjesregen" koninginnendag."
Lintjes, bezoeken en feestelijkheden
Lintjes voor waardering bezoeken aan projecten van de gemeenten voor haar inwoners waardering en aandacht daarvoor.
Lintjes toekenning
lintjes
Laat ik noemen het grote oranje gevoel dat bij regelmaat zichtbaar is in Nederland. Dit geeft bij
mij aan dat we behoorlijk eensgezind en positief staan t.o.v. ons koningshuis.
Kwaliteiten van bestuur
Kroonbenoemingen Wetgeving
kroonbenoemingen
Kroonbenoemde ipv gekozen burgemeester en idem commissaris van de koningin
Kroonbenoemde burgemeester bijv
Kranteartikelen
Kosten 30 april.
Kost veel geld en heeft weinig functie
Koninkrijks relaties, benoemingen, wetten etc.
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Koninklijke onderscheidingen; bezoek aan Memorial Day
koninklijke onderscheidingen, portretten, koninklijke besluiten
koninklijke onderscheidingen, nieuwsberichten, m.b.t formaties enz
koninklijke onderscheidingen, lintjes, Veere is een Oranjestad, oranjefeesten, zeer verankerd bij
bevolking, commissaris vd koningin, etc.
koninklijke onderscheidingen, koninginnedag organisatie en protocol
Koninklijke onderscheidingen, benoemingen burgemeesters en cdK`s
Koninklijke onderscheidingen worden zeer gewaar deerd
koninklijke onderscheidingen veiligheidsmaatregelen bij bezoeken
Koninklijke onderscheidingen en wetten die ondertekend worden door monarch
Koninklijke bezoeken e.d.
Koninklijke besluiten. Onderscheidingen. Koninginnendag. Statieportret in de raadszaal.
koninklijke besluiten, ondertekening wetten, konininnedag, foto koningin in raadszaal, vlaggen
op koninklijke verjaardagen.
Koninklijke besluiten, Koninklijke onderscheidingen,benoemingsbesluiten, werkbezoeken in het
land etc
Koninklijke besluiten, koninklijke onderscheidingen
Koninklijke besluiten en wetgeving.
Koninklijke Besluiten Betrokkenheid Koningin
Koninklijke besluiten
Koningshuis prominent aanwezig!
Koningshuis is een nationaal saambindende factor in ons land. Godzijdank geen
presidentsverkiezingen. Representatieve en commerciële vertegenwoordiging van Nederland in
het buitenland.
Koningshuis als bindmiddel Populaire vorst Bgms danken hun eigenstandige positie aan
Kroonbenoeming
koningsdag
koninginnedag, koninklijke onderscheidingen, burgemeestersbenoeming
Koninginnedag, het belang dat wordt gehecht aan de leden van het Koninklijk huis, de
portretten van Beatrix in raadzalen, enz.
koninginnedag organiseren en dergelijke
Koninginnedag en
Koninginnedag
Koningin hangt achter mij....
koningin hangt aan de muur.lintje gehad.
Koning als icoon van het openbaar bestuur, boven de partijen.
Koniklijke onderscheiding. Diverse keren bezoek koningin aan onze stad. Bezoek hele familie
aan Weert
Kon.onderscheidingen, benoeming burgemeester,
Kom je tegen in diverse stukken. Ook bezoek Koningin.
kkk
Kijk maar naar de kabinetsvorming
KB`s......
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kabinetsformatie die wel lukt; reflectie via de kersttoespraak van de koningin; benoeming van
de burgemeester
Je voelt soms beperkingen in benoemingsbeeid en vrijheid van meningsuiting
Je kunt niet duidelijk uitspreken tégen de monarchie te zijn, zeker op dit moment niet.
Je komt in de publieke sector veel afbeeldingen tegen
Is toch redelijk onderwerp van gesprek, positief en negatief. Maar het leeft.
Is op de achtergrond steeds aanwezig. Wetten die door HM worden ondertekend, portret in
raadszaal, lintjes, koninginnedag, oranje als bindend element bij sportevenementen end.
Is in woelige tijden een cederende factor van belang
Inzetbaarheid als boven de partijen staand boegbeeld voor tal van maatschappelijk of
economisch relevante speerpunten.
Inwoners hechten aan tradities die samenhangen met monarchie (Koninginnedag, lintjesregen)(
invulling Koninginnedag; contacten 8 Oranjeverenigingen, wens leden Koninklijk Juis uit te
nodigen bij lokale hoogtepunten, koninklijke onderscheidingen, algemene verbondenheid
oranjegevoel
Interesse in werk waterbeheerders.
Informele netwerken
incidentele formele ontmoetingen
incidenteel, maar ga ik niet concretiseren
In vergelijking met andere landen zonder zo`n structuur een politiek ongevoeliger bestuur.
in uitvoering werkzaamheden
In teksten kom ik de monarch frequent tegen.
In onze stad zijn zij tijdens mijn raadsperioden al een aantal malen geweest bij herdenkingen en
openingen. Zij zijn dan altijd open en hartelijk aanwezig. Bij een waterproject heeft Alexander
getoond zeer betrokken te zijn en kennis van zaken te hebben.
In ons gemeenthuis hangt een schilderij van Jan Kruis afbeeldende de gehele Koninklijke familie
in 1977. Het doek is 4 x 3 meter!
In naam der wet, integriteit overheid en koningshuis, goede voorbeeld geven, samenbindende
factor etc.
in mijn rol als wethouder aubade Koninginnedag lid van de Oranjevereniging
In mijn omgeving is behoorlijk aandacht voor de monarchie in kerk (voorbede) en
maatschappij(oranjeverenigingen etc.)
In mijn functioneren loop ik wel aan tegen een kabinet dat nu op een andere manier is
geformeerd en daardoor zonder draagvlak in de Eerste Kamer minder besluitvaardig is. Voor
gemeenten duurt daardoor de onzekerheid van nieuw beleid erg lang. Dat is niet handig.
In mijn functie van Statenlid heb ik regelmatig te maken met de Commissaris van de Koningin.
Staten hebben ook iets plechtigs, ook wel Stijl geheten. Vindt je niet zo veel meer in Nederland
in het waterbeheer: Prins WA
In het stadhuis waar ik wekelijks kom als bestuurder hangt een portret van de koningin. In onze
gemeente hebben wij af en toe te maken met de commissaris van de koningin.
In het bijzonder mbt waterbeheer.
In formele zin en het koningshuis staat er als het land in vreugde en verdriet eenheid wil delen.
Voorts vormt het Koningshuis een krachtig symbool van Nederland naar het buitenland. Een
paar honderd jaar geschiedenis heeft zijn waarde.
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In de werkzamen van de CvdK. In het optreden van de Oranjes in het publieke domein.
Hierdoor stimuleren zij het saamhorigheidsgevoel. In het ondertekenen van de wetten plus
representatie buiten Nederland.
In de regel een positieve uitstraling van het koningshuis dat zo ook een positieve weerklank
heeft op het politieke gebeuren. Dus als je het merkt, is het doorgaans in positieve zin.
In de raadszaal staat een beeld van de Koningin. Verder met functioneren niet.
in de raadszaal kijk ik wekelijks tegen het beeld van de koningin aan, elders hangen foto`s, alle
wetgeving begint met .....wij, koningin... etc.
In alle hectiek van de Haagse politiek is het Koningshuis een stabiele factor en schenken de
leden van het Koninklijk Huis veel aandacht aan verschillende groepen van onze samenleving,
dit heeft een samenbindend karakter, iedereen hoort er bij. In tegenstelling tot de media en de
Haagse werkelijkheid waar alleen het recht van de sterkste geldt.
In 1993 een onderhoud gehad met Hare majesteit en ik er versteld van stond hoe goed ze op de
hoogte was,van het werk gebied waar zei op bezoek was.
Ik zou er wat van gaan merken als er geen monarchie meer is. De structuur die wij hebben geeft
rust en stabiliteit, zelfs bij politiek onrustige tijden. Er is altijd een staatshoofd dat boven de
politiek staat. Ik voel dat als een voordeel
Ik zat in de selectiecommissie voor de nieuwe burgemeester, die uiteindelijk door de kroon
moest worden benoemd.
Ik wordt benoemd door Hare Majesteit, de wetten worden door haar getekend, in het dagelijks
leven wordt er veel aandacht aan het Koninklijk Huis besteed en dat geeft de gemeenschap een
verbonden gevoel.
Ik word geinspireerd door Beatrix, haar toespraken, soms haar persoonlijke actie( zoals het
gelasten van een onderzoek naar de dood van de russische dissident Dalmatov), haar
betrokkenheid bij rampen. Dat kan volgens mij niet vervangen worden door een president .
Alleen al de korte termijn die hij in functie is zal de band minder sterk maken dan die met een
koningshuis.
Ik werk voor de politiek
Ik werk dagelijks samen met een kroonbenoemde burgemeester. Alle wetten zijn ondertekend
door Majesteit. Portret in raadszaal.
Ik voel me betrokken bij de monarchie !
Ik merk het in protocolair opzicht.
Ik merk dat het koningshuis wel een merkartikel is. Het opent deuren die anders gesloten
blijven.
Ik mag regelmatig vergaderen in het belang van ons land onder het toeziend oog van onze
Koningin!
Ik kom KB`, KO`s tegen.
Ik heb te maken met door de kroon benoemde functionarissen
Ik heb een lintje...
Ik draag mijn Koninklijke onderscheiding, Ridder Nederlandse Leeuw, dagelijks.
Ik draag geregeld mensen voor voor een KONINKLIJKE onderscheiding.
Ik ben kroonbenoemd
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Ik ben er zeer trots op dat Nederland een monarchie is. In al onze haarvaten zit dat ingebed.
Ook in de wijze waarop de bestuursstructuur en het democratisch besluitvormingsproces in
Nederland is ingericht. We realiseren ons waarschijnlijk onvoldoende wat een positieve werking
de monarchie heeft.
Ik ben burgemeester. Alleen al de ambtsketen is een visueel attribuut waarmee een
ambtsdrager zichtbaar maakt in zijn functie HMK te vervangen.
Ik ben beedigd raadslid
Ik baseer al mijn standpunten op de monarchie Nederland. Het geeft een gevoel van
eensgezindheid. We doen het voor god, koninkrijk en vaderland.
Iedereen vindt het interessant om er bij in de buurt te zijn en er mee gezien te worden. Even
hoort men bij het Oranje continuum waar men mee opgroeide, tegen opkeek en nu naast staat
en mee verkeert. Ook al is het even en eenmalig. Een centrum waarvan de inhoud raadselachtig
is en de vorm beslissend en waaromheen het bruist van wellevende aandacht. Een slagschip
van identiteit.
iedere keer weer gezeur over 30 april
Hoofd van de regering, portret in openbare gebouwen
Hofgeur" Gedrag van bestuurders verandert als er leden van het Konk. Huis in de buurt zijn .
Instant onderdanigheid. "
Hoeven geen presidentsverkiezingen georganiseerd te worden
Het zit al in de Nederlandse cultuur. Het zorgt voor een zekere saamhorigheid, die bij tal van
vrolijke en trieste gebeurtenissen voelbaar is. Daar heb ik als bestuurder baat bij. En als
waterbestuurder heb ik veel gehad aan de prominente rol die prins WA op dat gebied gespreeld
heeft.
Het zingen van Wilhelmus bij dodenherdenking Het zien van het portret van de koningin Geen
verkiezingen van de koning/koningin
Het zijn van een constitutionele monarchie is verankerd in ons staatsbestel. Bewust of
onbewust raakt dit bestuurders in hun dagelijks functioneren.
het zet ons wel eens aan het denken over bepaalde zaken ,zonder direct politiek getint.
Het werken met een vaststaand bestuurlijk orgaan
Het wekelijks overleg met het staatshoofd, evenals de betrokkenheid bij de kabinetsformatie
heeft naar mijn mening indirect invloed op mij als bestuurder. Bovendien is de enorme
betrokkenheid en de geweldige kennis van zaken, op welk terrein dan ook, voor mij persoonlijk
een geweldige inspiratiebron.
Het volk is trots op het Koningshuis.Het is een stabiele factor. belangeloze inzet voor jong en
oud geeft de burger moed.
Het voelt vertrouwd en betrouwbaar.
het verwerken via d egemeentelijke ijvloeden
Het vermogen van sommige bestuurders om soms ook objectief naar maatregelen/plannen te
kijken.
Het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen, aubades op Koninginnedag en overige
representaties
Het uitdelen van lintjes binnen de gemeente en verzoeken rondom koninginnedag.
Het staatsieportret in alle gemeentehuizen. De aandacht met koninginnedag en prinsjesdag
het samenbindende karakter
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Het samenbindende effect op de gemeenschap via bijv. het functioneren van de
oranjeverenigingen. Idem burgerparticipatie.
Het respect voor koningin Beatrix is erg groot !
Het regelmatig noemen van onze democratisch handelen in verband met het koningkrijk
Het provinciebestuur wordt geleid door de Commissaris van de Koningin. Hij heeft diverse
verplichtingen die samenhangen met het begeleiden en adviseren van de koningin.
Het portret van onze vorst(in) hangt in de raadszaal.
Het portret van het staatshoofd in de raadszaal. Respect en trots. Het koningshuis is een
verbindende factor in een steeds verdeelder land.
Het portret van hare majesteit in de raadzaal
Het portret van de koningin in de vergaderzaal
Het Oranjehuis is in ons land het boven-democratische en daardoor boven de partijen staande
element dat in geen samenleving gemist kan worden.
het oranje gevoel
Het ontbreken van een arrogant staatshoofd
Het landsbestuur ervaart een bepaalde Hiërarchie, waarvan het koninklijke een bepaalde
uitstraling heeft.
Het Koningshuis wordt herkenbaar beschouwd als een samenbindend instituut in onze
samenleving en met moreel gezag.
Het koningshuis is de enige stabile factor van het Nederlandse staatsbestel en werkt door in de
democratie.
Het komt langs bij diverse dossiers
Het karakter van het ambt van burgemeester is gebaseerd op benoeming door de Kroon.
Daardoor niet op democratische wijze, middels verkiezing voor het volk of een
vertegenwoordigend lichaam. Hierdoor is de burgemeester deel van een carrousel waarin
baantjes worden toegeschoven.
Het is niet een gekozen president maar de koningin die het Provinciehuis komt openen...
Het is meer gevoelsmatig. Als een eenheid waar je voor gaat en ,rust. Eenrepubliek is toch
anders en meer bij de waan van de dag.
Het is iets gemeenschappelijks wat ons bindt en staat boven de partijen.
het is goed een orgaan te hebben dat boven de partijen staat; zeker nu het kiezersgedrag
weinig stabiel blijkt te zijn, kan de monarchie bijdragen aan stabiliteit
Het is een stabiele factor binnen de samenleving . Moet er niet aan denken toestanden als
elders in de wereld waar het geld de macht bepaald.
Het is een stabiele factor , die als een soort beschermlaag over de politiek functioneert.
Het is een referentie op verlei gebied. Het Koningshuis doet een oproep tot respect en het
besef dat niet alles op korte termijn te regelen is.
Het is een factor waar rekening meegehouden wordt.
Het gezag en de positie van de huidige Kroonprins versterkt het gezag van bijvoorbeeld de
Adviescommissie Water, waarvan de Kroonprins voorzitter is. Ook verder leidt een publiek
aanwezigheid van een lid van het Koninklijkhuis of de Koninklijke familie tot een grotere impact
van een bijeenkomst of meningsuiting.
Het gevoel van een koningkrijk is beter dan een republiek. het geeft meer stabiliteit aan het
land
het geeft ons vertrouwen in de bestuurbaarheid van ons land/koninkrijk
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Het geeft nedertland een ge3zamenlijkheid, een identiteit.
Het geeft mij het gevoel van vertrouwen en orde.
Het geeft focus aan emoties in de samenleving. Een soort ruggegraat, structuur. De monarchie
helpt in zekere zin om de een heid van ons volk te bewaren.
Het feit dat de Prins van Oranje watermanagement als een van zijn belangrijkste werkvelden
heeft, maakt het voor mij als waterschapsbestuurder soms gemakkelijker begrip voor
waterproblematiek te krijgen.
Het feit dat belangrijke beslissingen via een KB worden geformaliseerd.
Het ceremonieel rond de feestdagen Koninklijk Huis en de lintjesregen (hoewel die laatste
feitelijk niet echt iets met een staatsvorm heeft te maken, een republiek kent ook
onderscheidingstekens).
Het borstbeeld van Beatrix staat in de raadszaal.
Het bind samen
het bezoek van de koninklijke familie aan onze stad heeft nogal wat gevolgen.
Het bewustzijn ervan door het aanwezig zijn van een statieportret
Het besturen is in Naam van de Koning en per definitie voor een onpartijdige zaak.
Het bestaan van een ongekozen burgemeester die op een aantal punten de gekozen
gemeenteraad kan overrulen.
Het benoemen van CvK en Burgm. enz. allemaal niet van deze tijd.
het benoemen van b.v. burgemeesters, commissarissen van de koningin
Herkenning en erkenning
heel zelden komt een lid van de ,,familieiets openen."
Heeft effect op het gevoel van samenhang. Voorts enorm effect op de toegang in de wereld tbv
Imago bv nederland en tbv stimulering van handel.
Heb een functie die bij koninklijk besluit tot stand is gekomen
Hare majesteits hangt in de raadszaal, aan de muur hoor
Hare Majesteit heeft mij benoemd.
handelsmissies, openingen, NL aandacht internationaal
handelen namens de koningin bij lintjesregen en dergelijke. in het buitenland heeft verder een
monarchie beduidend meer statur dan een republiek, wat voor aandacht en handels
mogelijkheden niet nadelig is.
grotere continuiteit
Grote betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, bindende factor. Je ziet hoe het leeft,
telkens weer.
Grondwettelijke bescherming
Gevoelsmatig, stabiliteit.
Gevoel van verbondenheid bij het overgrote deel van de inwoners. Trots.
Gevoel van stabiliteit en het nationale gevoel! Mijn partij (grootste van Bergen op Zoom) haar
Logo is de Nederlandse vlag
Gevoel van eenheid
Gevoel
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Gesprekken met mensen. Koningshuis is stabiel. Bij een president/republiek is het vaak de
politiek die overheerst.En een republiek is niet goedkoper. Vanwege de stabiliteit en het
vertrouwen in een gemeenschappelijke langjarige verbindingsfiguur kiezen de mensen voor
zekerheid.
Geldstromen richting koninklijk huis (subsidies!)
Geen roddels zoals franktijk italie
geen presidentsverkiezingen
Geen onrust door presidentsverkiezingen gedurende een jaar vooraf daaraan
geen commentaar
Gedragenheid in onze gemeenschappen.
Gedoe bij koninklijke bezoeken.
gastheerschap
foto`s openbare gelegenheden. Wetgeving
Foto van hare majesteit in raadszaal, in diensttijd trouw aan de koningin zweren.
Koninginnedag, officiële gebeurtenissen, staatsbezoeken. Bij verkiezingen kiezen wij geen
staatshoofd. Lintjesregen en motiveren topsporters.
Foto van de koningin in de raadszaal. Ik vind dat de monarchie een ceremoniële functie moet
zijn.
Foto van Beatrix in raadszalen, Statenzaal etc. Te vergelijken met foto`s/beelden Lenin, Castro
etc. in communistische landen waar iedereen schande van spreekt.
Foto koningin in raadzaal, koninginnedag, benoeming burgemeester
foto koningin in bv. raadzaal enz
Formele status benoeming door de kroon Portret in ruimtes Boegbeeld en inzet kroonprins
voor watermanagement Binding en bevestiging NL samenleving via media
formele besluitvorming en de rol van de KOningin darain
Festiviteiten, aandacht vrijwilligers
Felicitaties Majesteit bij jubilea burgers, bezoeken Koninklijk Huis, onderscheidingen.
Feestelijkheden waar aandacht geschonken wordt aan het koningshuis. Bij christelijke partijen
wordt veel gebedeb voor de gezinsleden van het koninklijk huis.
Feestdagen organiseren
Fbij het minste of geringste is er aandacht voor, het is altijd positief.
Er wordt bij ons geregeld over gesproken, omdat we C Koninginnedag voor Nederland
organiseerden
er wordt altijd rekening mee gehouden Het is vaak ook de sfeer. En omdat ik in Leiden in de
raad zit Komt toch altijd weer boven water dat vele leden van het koningshuis in Leiden
studeerde
er hangt en foto van de koningin in de raadszaal
Er hangt een portret van de majesteit in de openbare ruimte/raadzaal
er hangt een portret van de koningin in de raadszaal. ongetwijfeld zal er straks weer geld
uitgegeven moeten gaan worden om het te vervangen.
Er hangt een portret van de koningin in de raadszaal
Er hangt een portret in de Raadszaal met een beeltenis van de koninging.
Er gaat een grote mate van samenbindend vermogen /gemenschappelijke identiteit van uit.
enthousiaste Oranjevereniging,saamhorigheid
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Enorm gevoel van waardering indien leden van het koninklijk huis op bezoek komen, bij welke
gelegenheid dan ook.
Enige stabiliteit in de regering. In ieder geval meer dan bij een president(sverkiezing)
Elke vergadering is het staatshoofd zichtbaar in de zaal. Tevens zien wij regelmatig Koninklijke
onderscheidingen die worden uitgereikt.
Eenheids gevoel onder de burgers
Eenheid stabiliteit, samenleving, voorbeeld .
Een stabiele uitstraling voor bestuurlijk nederland
Een positieve uitstarling
Een geruststellend foto in de raadszaal, een schilderij in de kamer van de burgemeester.
Een constante factor van aanwezigheid van een ander soort gezag dan de regering.
Een Commissaris van de Koning(in), een door de kroon benoemde burgemeester, de
oranjefeesten zijn - wat mij betreft - nog uitingen van een - weliswaar sterk ceremoniële verbintenis met de monarchie
een commissaris v.d. Koningin die van de koning wordt.
Een burgemeester vertegenwoordigt regelmatig het staatshoofd, de monarch, bij bijvoorbeeld
naturalisaties, koninklijke onderscheidingen, enz.
Een bezoek in 2012 van de koningin aan onze gemeente. Daarnaast de jaarlijkse viering van
koninginnedag.
eem samenbindende factor in de samenleving
Dwangbevel
Door de kroon getekende beslissingen
Door de Kroon benoemde burgemeester, ook al is het nog een formaliteit.
Doelgerichtheid aangaande bepaalde onderwerpen
Diverse ceremoniële activiteiten
Dit komt vooral tot uiting in ceremoniële vorm: uitspraken en aanwezigheid van portretten.
Discussie over type koningslinde. Enthousiasme over koninginne dag.
Dijkgraaf is benoemd bij koninklijk besluit. Willem Alexander is zeer actief op het gebied van
water.
Democratie wordt steeds meer de waan van de dag, scoren. Monarchie biedt enige
verankering, stabiliteit.
decoratiestelsel
de wijze van verantwoordelijkheid van bestuurders als dit er niet zou zijn dan genoeg
voorbeelden in de wereld die alleen een President hebben waar een andere manier van
besturen is.
De wetten die wij hanteren beginnen altijd met Wij enz.
de wetgeving en regels
de wetgevende macht en de rechtelijke macht wordt uitgevoerd in naam van de koning(in).
Bestuurders voeren dagelijks de wet uit.
De werkbezoeken van Hare Majesteit. Diverse koninklijke besluiten.
de vrije en feestdagen en de beinvloeding van de cultuur en sfeer
De verbindende werking. Invloed op zakenleven
De uitstraling" van het Koninklijkhuis geeft een bindend gevoel in het lokaal functioneren.
Feitelijk heeft het geen invloed. "
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De uitstraling van deze mensen
De uiteindelijke afronding van nieuwe wetgeving door ondertekening, dus een afsluitend
onderdeel van dit proces.
De uiotvoering van wetgeving wat ondertekend is door de Kroon.
de symboliek en de personen zijn verweven in je functioneren
De stabile factor
De samenbindendheid waar het Huis van Oranje voor zorgt.
de samen bindende factor binnen onze samenleving.
De saamhorigheid van gelijkdenkenden...
De rust die het met zich meebrengt
De rol van de monarchie is verweven in alle bestuurlijke structuren en wetten.
De rol bij benoemingen van burgemeesters
De representatieve zijde ervan en de bijzondere waardering van het publiek bij het verlenen
van koninklijke onderscheidingen.
de representatieve functie die het huis inneemt naar bevolking toe (lindjes, etc.) de groene
draak die in de gemeente ligt
De procedures voor het benoemen van Commissarissen van de Koniningin en burgemeesters
zijn weinig democratisch. Alhoewel in het geval van de burgemeester inmiddels een zeker
indirecte invloed van de raad geregeld is.
De prins was tot zijn koningschap Waterembassadeur van NL!
De Prins van Oranje in zijn hoedanigeheid van voorzitter van de Adviescommissie Water
De prins is een fantastisch ambassadeur voor water gerelateerde zaken.
De prins is ambassadeur voor water en daarmee voor de waterscapstaken
De positieve invloed op het functioneren van het werk door de aandacht en belangstelling voor
wateractiviteiten.
De plaats van de koninginn in het bestuurlijkenbestel
De monarchie zorgt mede voor de exportpositie. Brengt daardoor inkomsten in, waar ook
gemeenten indirect van profiteren.
De monarchie met koning(in) aan de macht boezemt ontzag uit. Dat helpt iedere bestuurder.
De monarchie bevordert het handhaven van bestaande structuren.
De monarchie als symbool van eenheid van de natie
De monarch woont in ons dorp om te beginnen, dus dien je met extra eerbied over hem en zijn
gade te spreken, vinden velen. Daarnaast treedt hij een enkele keer op bij officiële
gemeentelijke activiteiten, ook dat geeft enig gedoe, laat staan dat je met enig succes voor een
gekozen staatshoofd kunt pleiten..
De monarch kijkt in de raadszaal d.m.v. een portret over onze schouders heen. De lintjes
uitreiking en de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij koningsdag. De historische band
met Oranje en Nederland geeft een extra dimensie aan ons besturen (God, Nederland en
Oranje) Een bezoek van de koningin of een lid van het vorstenhuis aan onze gemeente of
andere locaties schept een extra cohesie (saamhorigheid)
De mensen in mijn omgeving tonen veel belangstelling bij alle zaken die bij de koninklijke
familie spelen. Ook ondernemers tonen zich ingenomen met de inspanning van onze koningin
in het buitenland.
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De majesteit heeft mij benoemd". Bij het uitreiken van een KO. Met een andere staatsvorm zijn
de politieke kantjes scherper"
De majesteit benoemt onze voorzitter van de raad.
De kroon is een stabiele factor.
De koninklijke onderscheidingen die toegekend worden
de koninklijke feestdagen uitreiking koninklijke onderscheidingen als loco
De koningin maar ook Prins Willem Alexander zijn op bezoek geweest in onze gemeente. Dit
wordt door de bevolking buitengewoon gewaardeerd.
De Koningin is toch een begrip in bestuurlijk Nederland, gekoppeld aan bepaalde functies
(commissaris van de koninging, burgemeester)
De Koningin geeft bij dreigende aantasting van normen en waarden van onze cultuur haar
imput. Dat ervaar ik als prettig.
De koningin die `toekijkt` in de raadszaal. Het ambtsgebed waarin de kononklijke familie wordt
opgedragen.
De koningin benoemt de burgemeester
De koning maakt deel uit van de regering. Politiek is dus altijd verbonden met het koningschap.
De invloed van het koninklijk huis
De grote betrokkenheid van de bevolking.
De gekte en het domweg volgen door te veel NLers van dit nutteloze en achterhaalde instituut
De gehechtheid van inwoners aan de monarchie en hey vertrouwen dat ze hierin stellen.
De foto`s van koningin
De foto van onze koningin hangt aan de muur van de raadszaal .
de foto van de koningin in de raadszaal als toeziend oog, of waarvoor wij de eed hebben
afgelegd.
De foto van de koningin hangt in de raadzaal. Dit vind ik echt prettig. Het is toch iemand boven
de partijen.
De extra aandacht en onze extra inzet voor de viering van koninginne- en koningsdag. Het
plezier dat mensen aan koninginnedag beleven.
de enige stabiele factor in deze steeds veranderende (lees: verslechterende) maatschappij
de enege die boven de partijen staan en tegenwicht tegen het verschrikkelijke oportunisme van
politici.
De doorwerking in de lokale politiek; hoe partijen in de politiek staan en kijken naar de manier
hoe de partijen landelijk opereren.
De daaraan verbonden formaliteiten (lintjes regen, koninginnedag, e.d.)
De constitutie, vertrouwen, geen belang zoals een president die vanuit een deel van de
samenleving komt
De burgers hebben er respect voor.
De burgemeester is benoemd door de koningin,en commissaris vd koningin. Lintjes uitreiking
Koninginnedag. Bezoek koninging overdreven organisatie
De bindende werking die daarvan uitgaat.
De betrokkenheid bij bijzondere omstandigheden. De invloed die het koninklijke huis heeft op
minister president. Merken wij niet direct, maar wordt wel in de besluitvorming meegenomen
denk ik.
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De benoemingen door de kroon (comissaris vd koningin, burgemeesters) hebben een bepaalde
onafhankelijke positie en zijn niet (helemaal) politiek gestuurd. Dat merk je in hun
functioneren.
de benoeming van tal van mensen (CdK, burgemeester) door de koningin ipv dat deze door `het
volk` worden gekozen.
De benoemde burgemeester – 2x
De belangstelling voor het koningshuis.
De beeltenis van Koningin Beatrix is altijd dichtbij. Het tekenen van wetten. de regelmatig
bezoek aan het land. Het onderhouden van contacten in het buitenlandse handelsverkeer
De band Nederland en Oranje is ons eeuwen geleden gegeven, dat heeft enorm veel bloed,
zweet en tranen gekost. We moeten daar uiterst zuinig op zijn.
de aanwezigheid van koninklijke besluiten, soms koninklijk bezoek
De aanwezigheid van afbeeldingen Lintjesregen Oranjefeesten Bindende factor van het
Koningshuis
de aandacht voor het koninklijk huis en de aanwezigheid in beeld en woord
Dat zij niet inleveren en de kosten van dit huis niet te overzien zijn . De stempel van
bestuurders nijgen naar de monachie .
Dat wij ook in het buitenland goed vertegenwoordigd worden, middels de bezoeken die
gebracht worden. 30 April niet te vergeten!
Dat veel Nederlanders de monarchie als een simbool beschouwen dat hoort bij ons kleine
nederland.
Dat veel burgers het belang van de monarchie vooral zien in het `bindende karakter` van het
bestaan ervan; minder in de betrokkenheid van de Koning/monarchie bij de vorming van een
kabinet. In de dagelijkse praktijk heb ik met regelmaat te maken met burgers die recent of
reeds langere tijd geleden zijn onderscheiden voor hun diensten voor de lokale samenleving en
daar maar wat trots op zijn. En dat mag!
Dat ook de democratie goed werkt onder de monarchie
Dat onze kroonprins (schoon-) water als een belangrijk doel heeft opgepakt in zijn functie als
watermanager.
Dat ons land nog enigszins een eenheid vormt
Dat is natuurlijk niet zo heel duidelijk merkbaar,maar het is meer vanuit mijn eigen gevoel en
respect.Ik ben heel blij met onze monarchie,daar moeten we zuinig op zijn!
Dat het vaak een rol speelt bij herdenkingen, feestelijkheden, benoemingen, onderscheidingen,
subsidieaanvragen en tradities
Dat het koninklijke familie wordt bewonderd, en op deze manier echte rijkdom niet wordt
aangepakt, en de premiersnorm niet wordt gehandhaafd.
dat het gevoel van een Koninkrijk met een koning of koningin een positief gevoel geeft.
Dat gelukkig de meeste Gemeentebesturen en Raden met respect over het Koningshuis
spreken. Wellicht wat flauw voorbeeld: een ieder haast zich om een Koninslinde te plaatsen op
een prominente plaats in zijn of haar Gemeente bij ons zelfs ook Groen Links en de SP.
Dat geen enkele politieke partij de macht claimt in Nederland
Dat er op bestuurlijk niveau rekening mee gehouden wordt.
dat er niet om de 4 jaar verkiezingen zijn voor een nieuwe president. dus consistentie
Dat er in onze raadzaal een borstbeeld van de vorst staat en dat we regelmatig vergaderen over
zoiets als de financiering van de troonswisseling (ik ben raadslid in de hoofdstad)
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Dat er iemand is die Nederland representeert in het buitenland, of bij belangrijke binnenlandse
aangelegenheden, en dat wij dat dus niet hoeven te doen.
Dat er gemeenschapsgeld naar Koningslinden moet
Dat er een constante is in het land. Verder een instituut dat Nederland vertegenwoordigd en
het volk bijstaat in vreugde en verdriet. gelet op het huidige kabinet mogelijk is die rol in de
formatie zo gek nog niet.
dat burgers er bij betrokken zijn en de monarchie waarderen.
Dat bijvoorbeeld Koninginnedag, voor alle lagen van de bevolking iets betekend. Een ieder is of
wordt actief en heeft een gevoel van samen zijn, dit is de kracht van de monarchie. Kijk hoe de
troon opvolging wordt beleefd!
Dat bijvoorbeeld de koningin gelukkig nog steeds betrokken is bij benoemingen van
burgemeesters en commissarissen van de koningin. Ook dat zij regelmatig werkbezoeken e.d. in
onze provincie aflegt.
Dagelijkse uitstraling in ons mooie Nederland. Ik denk dat veel landen op ons jaloers zijn.
Dagelijks komen Koninklijke Besluiten langs op mijn bureau. Ook de wetenswaardigheden rond
de Koninklijke familie en het Koninklijk Huis komen dagelijks tot mij. Zeker nu Lintjesregen en
Koninginnedag naderen. Met dit jaar als bijzonderheid de troonswisseling.
Daar sta je normaal gesproken helemaal niet bij stil. Oranje en Nederland horen bij elkaar. Juist
die vanzelfsprekendheid is spreekwoordelijk. Ook de gevoelens van betrekkelijke veiligheid in
ons land zijn een gevolg van de monarchie.
continuiteit, legitimatie
Contacten, toekennen onderscheidingen, Haagse formele besluiten, reacties burgers
Contacten rondom Koninklijke Onderscheidingen en andere Koninklijke Besluiten.
Contact met commissaris van de koningin
Constante wet en regelgeving
Constante factor in de politieke arena.
Cohesie
ceremonieel: lintjes, vlaggen burgers: zeer verguld met koningshuis oranje: eensgezindheid bij
bijv. sportevenementen
CdK opereert in bepaalde beleidsvelden (burgemeesterbenoemingen) geheel zelfstandig
CdK
Buste/schilderij in vergaderzaal. Voorzitter is de commissaris van de koningin. Allemaal
verwijzingen naar de monarchie
Burgemeestersbenoemingen.
burgemeestersbenoeming e.d. beeltenis in raadszaal.
Burgemeestersbenoeming door de Kroon
Burgemeesters worden door de kroon benoemd en de leden van het koningshuis bezoeken
soms activiteiten in de gemeenschappen.
burgemeesters merken hier alles van, bijv. in de aanloop naar 30 april, het werkbezoek etc.
Burgemeester nog steeds benoemd door de Koningin
Burgemeester - Commissaris v.d. Koninging heeft uiteindelijk de politieke macht. In Duiven
komt er nu een nieuwe burgemeester dus we krijgen daar mee te maken. De koning heeft
officieel geen macht, of is althans onschendbaar en onverantwoordelijk, dus dan heeft de
commissaris de macht. Maar die is ook ongekozen . . . Maakt het allemaal niet transparanter.""
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brengt stabiliteit in het land en is verbindende schakel
Boegbeeld voor Nederland
Boegbeeld functie w.a. Voor water, maar dat zal veranderen
binnenkort weer lintjes uitdelen
Bindend, koninklijke onderscheidingen
Bindend vermogen bevolking koningshuis: Oranjegevoel
Bindend vemogen
bindend element, enthousiasme breed
Bindend element in onze samenleving. Benoeming burgemeester.
Bijzondere aandacht bij bezoek leden Koninklijke familie bij openingen e.d., uiteraard bij
Oranje- dagen zoals 30 april en natuurlijk bij uitreiking koninklijke onderscheidingen.
Bijvoorbeeld een koninklijk bezoek
Bij representatieve taken als Kroonbenoemde bestuurder
Bij ontvankst koninklijke familie op koninginnedag overrulende(financiele) impact.
Bij officiële gelegenheden, benemingen, beëdigingen e.d. De rest kan ik niet weten aangezien
de mening/invloed van onze staatshoofd geheim is.
Bij Ko`s, bezoek honderdjarigen en bruidsparen(60 jaar) Wetten enz
bij iedere vergadering of commissie vergadering zie ik het portret van onze koningin...
Bij het nemen van een aantal bestuurlijke besluiten. In de raadszaal hangt ook prominent de
afbeelding van de Koningin.
Bij elke vergadering in raadszaal is Koningin via portret duidelijk aanwezig.
Bij diverse onderwerpen komt het Koninklijk Huis ter sprake.
Bij diverse feestelijkheden en herdenkingen staat het Koningshuis centraal
Bij de ondertekening van wetten
Bij binnen komst in de raadszaal,bij de aubade,op koninginnedag
Bij benoeming burgemeester
Bij belangrijke momenten aandacht van het Kon.huis. Voorbeeld: Opening Noordwaard en
bezoeken vanonze" M.W.O. ridder."
Bezoeken, formele rol staatshoofd
Bezoeken, fondsen, media, beeltenissen. Geheimzinnigheid
bezoeken van het staadshoofd aan de gemeente
bezoeken van de koninklijke familie. discussies over portretten in de raadszaal, etc.
Bezoeken leden koninklijk huis, koninginnedag, vlaggen bij verjaardagen.
Bezoeken leden Kon. Huis; onderscheidingen; viering van dagen die de eenheid van land en volk
benadrukken bijvoorbeeld.
bezoeken leden KH 30 april lintjes
bezoeken e.d.
bezoeken aan en belangstelling voor belangrijke nederlandse zaken.
Bezoek WA aan Heerhugowaard ivm de duurzame Stad van de Zon te Heerhugowaard
Bezoek leden Koninklijk Huis. Taken Burgermeester. Kroonbenoemingen. Door de kroning is er
te weinig politiecapaciteit in onze gemeente voor een fatsoenlijke koninginnedag.
Bezoek leden koningshuis, lintjesregen, ondertekende besluiten.
Bezoek koninklijk huis etc.
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bezoek in onze gemeente. deels betrokken bij het proces.
Bezoek aan gemeente
Betrokkenheid van Koningin Beatrix tijdens ramp in Enschede en bij moeilijke gebeurtenissen.
Wijsheid en verbindende factor in goede en slechte tijden.Goddank voor deze Koningin!
Betrokkenheid koningshuis bij raad van State, parlement, en ondersteuning functioneren
Betrokkenheid en inspiratie
Betrokkenheid en continuiteid
betrokkenheid bij jaarlijkse lintjesregen, bezoek van een lid van het Koninklijk Huis,
betrokkenheid bij Koningsspelen dit jaar.
Betrokkenheid bij de gemeente Baarn en Lage Vuursche van het Koningshuis.
Betrokken bij koninklijke bezoeken aan de regio, publiciteit koningshuis.
Betrokken bij het stimuleren bedrijfsleven in buitenland maar ook aandacht voor verbetering
voor de minst bedeelden. Prins W.A heeft het water duidelijk op de kaart gezet waar bedrijven
ook voordeel van hebben.
Besluitvorming in den Haag houd er toch rekening mee
Besluitvorming
besluiten van de regering.
Besluiten die koninklijk bevestigd worden.
bepaalt mede de bestuurlijke structuur in ons land
Bepaalde zaken waar de commissaris van de koningin een rol heeft, zoals burgemeesters
benoemingen.
Bepaalde cultuur van waaruit we doen en laten
Benoemingen, lintjes en aanwezigheid van statigheid.
Benoemingen van burgemeesters en CdK`s
benoemingen van burgemeester
Benoemingen van bestuurders door de kroon, portret van Beatrix in de raadszaal.
Benoemingen en besluiten Koninginnedag Lintjes
Benoemingen door de Kroon, ondertekening door de koningen van koninklijke besluiten e.d.
Benoemingen door de Kroon zijn ondemocratisch
Benoemingen door de kroon bekrachtigd.
benoemingen door de Kroon
Benoemingen die via de kroon geschieden
Benoemingen - 2x
Benoeming van een nieuwe burgemeester, bijvoorbeeld. Functioneren van een burgemeester
of een CdK, als benoemd orgaan.
Benoeming van burgemeester
Benoeming en wetten worden uiteindelijk officieel ondertekend door de Koningin. Er zijn zeer
gewaardeerde Koninklijke onderscheidingen. Er is relatieve rust aan de top. Een handelsmissie
of officieel Koninklijk bezoek aan het buitenland opende deuren en leidt tot positieve
bedrijvigheid
Benoeming door de kroon
benoeming burgemeester, lintjesregen
Benoeming burgemeester, invloed CdK
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Benoeming burgemeester, Het is een keer gebeurt dat de Koningin naar een bepaalt
onderwerp heeft geinformeerd, je wilt niet weten hoe snel dingen dan opgepakt worden.
Benoeming burgemeester Kon. onderscheidingen
benoeming burgemeester export hulp
Benoeming burgemeester – 2x
Benoeming bestuurders bij KB
Benoemen dijkgraaf door Kroon
benoemde burgemeester
Benadrukken belang van regionale ontwikkelingen door werkbezoek en off openingen ed.
Ben werkzaam in het openbaar bestuur, ze komen af en toe langs......
ben in dienst van HM Koninklijke onderscheidingen oranje festiviteiten etc
Ben gemeenteraadslid: in raadszaal hangt portret van de koningin.
Ben door de kroon benoemd geweest en ontvang leden van het koninklijk huis ambtshalve
Ben door de kroon benoemd
Belangstelling en betrokkenheid, o.a. Werkbezoek
belangrijk bindend element in de samenleving, merkbaar bijv. op Koninginnedag
Belang van Koninginnedag, belang van Het Loo en foto koningin in raadszaal
Beeltenis..nieuws..voorbeeldfuctie metname maatscappelijk vlak en fondsenvorming
beeltenis van de monarch in de raadszaal
Beelden van Beatrix
Beatrix kijkt me vanaf een portret indringend aan, haar naam in besluiten en documenten als
een erfenis uit het verleden, altijd de dreiging dat het koningshuis iets zal blokkeren (bijv. dor
niet te ondertekenen) als het haar belang schaadt.
autoriteit stabiliteit
respect
Amsterdam organiseert kroning
Amsterdam krijgt een inhuldiging. Dat leidt tot pittige discussies in de gemeentepolitiek, en het
levert de stad mooie profilering op. Bij staatsbezoeken is Amsterdam vaak het toneel, en de
koningin een uitstekende gastvrouw.
als wethouder moes vik diverse malen leden van het Konklijkhuis begeleiden
Als waterschapsbestuurder merk ik dat over de interesse en activiteiten van de heer W.A. van
Oranje in dit door hem zojuist verlaten werkgebied van hoog tot laag en van links tot rechts
hoger wordt opgegeven dan door de originaliteit of deskundigheid van diens visie en
activiteiten wordt gerechtvaardigd.
Als waterschapsbestuurder bekend met het optreden van PWA in het watermanagement. Hem
ook een keer ontmoet.
Als waterschapbestuurder merken wij nadrukkelijk dat Prins Willem Alexander zich in heeft
gezet voor het watermanagement.
Als vast onderdeel in het functioneren van het bestuurlijk bestel. Gaan we daar aan morrelen,
zoals bij de laatste kabinetsformatie, dan is het resultaat dat er wanorde komt. En dat is ook
gebleken.
Als raadslid krijg je daar mee te maken, zoals bijvoorbeeld bij benoemingen.
Als raadslid in de gemeente Graft de Rijp,bv. Bij het vrij maken van fin. Middelen, nodig bij het
voorgenomen bezoek van de koningin op 30 apr. aan de Rijp,
Als raadslid
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Als politicus en ambtenaar ben ik mij bewust van het feit dat wij een monarchie zijn. Ik
waardeer dit ook.
Als gemeenteraadslid, waterschapsbestuurder Koningin ondertekent de wetten
Als gemeentebestuurder van Rijswijk, onder meer door het gegeven dat de zogenaamde cp 100
route (route begrafenisstoet koninklijk Huis tussen Delf en Den Haag) door Rijswijk loopt.
Als een bindende factor in Nederland. De aktiviteiten van en namens het koningshuis vinden
alom waardering
Als drager van ridder van oranje nassau krijg ik daar wel opmerkingen over.
als burgemeester ben je betrokken bij hoogte- en dieptepunten in de samenleving. vaak zijn dit
ook evenementen waar de koningin bij betrokken is. denk ook aan koninginnedag. geeft ook
iets van verbondenheid en identificatie
Als bestuurder heb je te maken met bestuurders die door de koningin benoemd worden. Bij
koninklijke onderscheidingen.
als benoemde burgemeester ervaar je een bijzonder band met de monarchie, zeker op
nationale feestdagen
Als Algemeen Bestuurslid van een Waterschap ben ik super blij/trots op Willem Alexander. Hij
heeft het gouden advies" van zijn vader opgevolgd om zich in te gaan zetten voor het
onderwerp "WATER" in brede zin! Dit is dus ook nog postuum een ode aan Claus! "
alleen maar voordelen
alleen in staatsrechtelijke zin: tekenen van wetten; koninklijke onderscheidingen
Alleen economisch gezien is het Koningshuis al van groot belang, denk hierbij aan de
handelsmissies en staatsbezoeken waar ook veel bedrijven baat bij hebben. Heel erg van nu;
door de abdicatie zal er het één en ander geregeld moeten worden, daarvoor moeten
documenten worden opgesteld.
Alleen al het feit dat het portret van de vorstin op mijn kamer hangt en ik door de Kroon ben
benoemd!
alleen al het feit dat de koninklijke familie overal in het land haar opwachting maakt bij
bijzondere gebeurtenissen
alle wetten komen tot stand via d staten generaal waar e koningin deel van uitmaakt,
Al is het maar dat bij een burgemeestersbenoeming de benoeming pas een feit is als de
handtekening is gezet door de monarch.
Afleggen eed en afbeelding koningin hangt in raadszaal.
Afbeeldingen en charme
afbeelding staatshoofd in raadzaal op euro,s en postzegels
af en toe komen leden an he koninklijk huis langs
Activiteiten rond evenementen betreffende het koningshuis worden breed gedragen
Acte de presence geven op koninginnedag en het schilderij in de raadzaal e.d.
aanzien dat de monarchie toch heeft voor mensen
aanwezigheid van leden van het koninklijk huis bij bijzondere gebeurtenissen zoals opening of
jubileum van een gemeentelijke monument of vereniging
aanwezigheid doorknippen lintjes
Aanwezig In de media Portret In de raadzaal
aanwezig beeltenissen, uitreiken onderscheidingen, enthousiasme als koningshuis betrokken
wordt, etc..
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Aanvragen Koninklijke onderscheidingen, Koninginnedag, boeketten bij 70 jarige bruiloften etc.
Aanstaande raadsleden leggen de eed af onder toeziend oog van vorstin. Haar portret hangt in
de raadzaal. Ér worden herinneringsbomen geplant, kinderen krijgen boeken, er zijn
bijeenkomsten. Er is een commissaris van de koningin die toezicht houdt. Wonderlijke vrije
dagen en vlaggenvertoon ( zoals op gemeentehuis)
Aandacht. Geen inhoudelijke bemoeienis. Bijvoorbeeld de afbeelding van de koninging is overal
te zien. Verder zie je de premier op de voorgrond optreden ipv een president.
Aandacht voor koningshuis. Eenheid van het land en banaal maar waar: goede pr voor
Nederland
aandacht via de media aandacht vanuit de handelsbelangen.
Aandacht vanuit het Koninklijk Huis voor diverse activiteiten en organisaties in de gemeente.
Binding en betrokkenheid. Hoop in bange dagen.
Aandacht in de vorm van planten koningsboom. Bij evenemenmten trachten de koninklijke
familie te charteren
Aandacht brengen over Nederland.
-aan te vragen en uit te reiken Koninklijke onderscheidingen, en predikaat `Koninklijk`; activiteiten Oranjevereniging.
Aan partijen stelsel
aaa
.Klakkeloos achter niet gekozen mensen aan lopen.
,n foto in de raadzaal
!!!
- wetten ondertekend door de koningin - officiële benoemingen getekend door koningin lintjesregen
- Schimmige procedure benoeming CvdK - 20.000 euro voor gedenklinde wegens nieuwe
koning.
Portretten in overheidsgebouwen.
- portret van de koningin in de raadzaal - voorstellen/vrijmaken budget voor viering 30 april strijdigheid met lokale democratie (erfrecht) - koninklijke onderscheidingen
- maar niet veel. Vooral bij internationale/diplomatieke aangelegenheden is de rol van het
koningshuis zichtbaar en is het een pluspunt.
de overdreven gekte ivm de abdicatie en kroning, burgers die je vragen waarom leden van het
koninklijk huis geen belasting betalen, Christina die belasting ontduikt via de Kanaaleilanden en
wij vragen de burger om belasting te betalen om diezelfde familie aan het eten te houden en
luxe landgoederen te kopen in Argentinie en een foute schoonvader van onze toekomstige
koning die straffeloos rondloopt en door Beatrix letterlijk en figuurlijk de hand in de rug wordt
gelegd. Dat soort praktijken druist in tegen het ethisch besef van fatsoenlijke burgers
- de familie kwam op bezoek op Koninginnedag...
- Bekrachtigen speciale benoemingen door de koningin. - Aanspreekpunt als last resort voor
inwoners - Attentie voor speciale (sociale) projecten in de stad.
- als bgm ben je het hele jaar bezig met voorbereiden van Oranjegerelateerde activiteiten
(lintjesregen, koninginnedag etc) - ook in `kleinere zaken` zoals een 60-jarig huwelijk is er goed
contact met het koninklijk huis en betekent het meeleven van Majesteit veel voor burgers
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7.2 Hoe zou de traditionele Kersttoespraak van de koning(in) anders kunnen?



































Zou helpen, als het niet meer een voorleesact zou zijn. Gebruik minimaal een autocue
Zou een eigen toespraak moeten zijn en niet onder verantwoordelijkheid van de regering. Dit
kan als ze geen staatshoofd meer is
Zonder politieke uitspraken, maar wel met gevoel voor mensen en gebeurtenissen in de
samenleving
Zonder politiek
Zonde van de zendtijd, zet het op mail, social media o.i.d
Zie thema`s
Zie kersttoespraak: british queen (wijze waarop)
zie hier onder;
ze moet zelf een kersttoespraak schrijven en niet door de regering
Ze moet gewoon helemaal haar mond houden. Het is een farce.
Ze mag nu geen gevoelige politieke uitspraken doen, wat soms wel gewenst is.
Zakelijker. Ook melden als het kabinet niet goed functioneert.
Zakelijker, actueler en niet belerend.
Wordt sowieso vernieuwd, want wordt ieder jaar opnieuw gemaakt en nu mede onder invloed
van Maxima en Alexander
Willem Alexander heeft de mogelijkheden om het iets alledaagser te brengen, meer passend bij
deze tijd, korter misschien via twitter.
wereldvrede / geloofskwesties /onderlinge verdraagzaamheid bevolkingsgroepen/
mentaliteitsverbetering/sociaal landelijk beleid
wellicht niet alleen voorlezen maar ook door filmpjes erbij.
Wel een vaste dag, maar niet met kerst.
weglaten
Weg ermee
weet niet – 2x
We moeten de monarchie afschaffen en dus ook de kersttoespraak van de koning(in). Die voegt
niets toe.
Wat vlotter en jeugdiger
Wat moderner met bijvoorbeelden beelden of digibord.
Wat minder stijf, minder afstandelijk
Wat minder stijf moet wat losser, maar wel dient in mijn ogen het protocol dat er bij hoort
gewaarborgd blijven.
Wat minder statig, betere aansluiting op de gemiddelde nederlander.
Wat minder pessimitisch
wat minder open deuren bv. terug kijken prima maar plak er dan ook in gewone mensen taal
oplossingen aan vast. een koning mag best een eigen mening hebben over sommige zaken en
die ook uitdragen.
Wat minder moralistisch
Wat minder intellectueel gewauwel, wat meer toegesneden op de praktijk van alle dag
Wat minder formeel en meer gericht op de gewone zaken van de dag". Onderwerpen zijn nu te
vaak "te zwaar" en spreken de burgers in het algemeen niet echt aan."
Wat minder formeel

28

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht


































wat mij betreft mag deze nog wel persoonlijker worden, beetje moeilijk is dat wel natuurlijk.
Wat meer uitgesproken.
Wat meer de taal van de mensen spreken, zodat iedereen begrijpt wat er gezegd en bedoeld
wordt.
Wat meer bij de tijd, komt nu een beetje suf over.
Wat losser en dichter bij het volk
Wat losser
Wat informeler.
Waarom moet de koning een kersttoespraak houden. Dit stamt vanuit de christelijke gedachte
de boodschap van een koning voor zijn onderdanen voor kerst. Er zou helemaal geen
kerstboodschap gehouden moeten worden. wat gebeurt er trouwens mee?? heeft dit effect?
Waarom met kerst, geen toespraak is het beste, zeker loslaten christelijke connectie, er zijn nog
maar 5% christen, we hebben toch de troonrede die kan worden uitgesproken door de
president zoals de State of the Union
Waardevolle, inspirerende persoonlijke boodschap handhaven, maar actuelere context of
entourage zoeken. Geen stijf bureau omringd door boeketten bloemen op kleur, van
waarachter Zijne Hoogheid voorleest...
Vrijere manier om de actualiteit te benadrukken
Vormgrving, entourage Inhoudelijk vind ik het meestal wel goed, ook dat het staatshoofd
hierbij wat meer vrijheid van spreken geniet
vooral sociale aspecten accentueren
Vooral seculier en politiek neutraal.
voor mij is een kersttoespraak niet nodig
Voor bredere doelgroep Eigentijdsere thema`s Minder afstandelijk
Volledige vrijheid qua tekst en inhoud.
VOLLEDIG EEN EIGEN VERHAAL
vlotter, moderner, minder statisch
Vlotter, menselijker en niet te afstandelijk
vlotter, eigentjdser
Vlotter in beeld. Is nu een saaie bedoeling.
Vlotter en niet zo formeel. Dichter bij de mensen.
Via twitter of nieuwe sociale media
via meer communicatiekanalen en interactie
Via de nieuwe media.
Vertel wat meer over de dagelijkse werkzaamheden. Geef iets meer van de privacy prijs
(immers: het Koninklijk Huis is een soort nationaal bezit). Benadruk common sense, shared
values, mainstreaming.
Verhaal van de ministerpresident, die ook ter politieke verantwoordelijkheid geroepen kan
worden.
verbindend verhaal voor alle culturen/godsdiensten in ons land aanwezig
veiligheid en crinaliteit. witte boorden criminelen te denken aan banken enz.
Veel werken aan de uitstraling
Veel inzoomen op actuele problemen
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Vanuit wisselende locaties en niet zo ingewikkeld en beschouwend.
van mj hoeft het helemaal niet. er zijn zoveel ensen in dit land die geen Kerst vieren.
Van mij hoeft er helemaal geen Kersttoespraak te zijn. Maar mocht hier behoefte aan zijn, ben
ik er niet tegen.
Universeler directiever Social media inzetten Twitteren
Uitspreken ten overstaan van een deel vh Nederlandse volk. De toespraak zou meer concrete
onderwerpen kunnen bevatten die de burger echt raken.
uitgaan van de oprechte stand van zaken in onze samenleving. geen illusies voorspiegelen
uit laten spreken door gekozen staatshoofd
uit de tijd
Transparanter en moderner. Geen vage bewoordingen maar directer.
Toespraak zelf kan blijven, maar na het uitspreken zou het staatshoofd een gedachtenwisseling
kunnen aangaan met een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, dus
géén politici, over onderwerpen die in de toespraak aan de orde zijn gekomen.
toespraak afschaffen en via internet een interactief gesprek met de mensen die dat willen.
Toespraak + aanvullende beelden van de koning waaruit blijkt welke acties hij ondernomen
heeft mbt de onderwerpen die benoemd zijn in de toespraak.
Toegankelijker voor de jeugd
Textueel dichter bij de mensen.
Te stijf, te formeel, het is soms zoeken naar de boodschap. In ieder geval zou de presentatie
wel eens wat losser mogen, minder van het statige.
Taalgebruik wat beter aansluit bij beleving van oa jongeren.
Taalgebruik – 2x
Taal aanpassen naar deze tijd voor groter bereik onder bevolking.
stoppen, geef die mensen een leven.
Stoppen!
Stoppen met de kersttoespraak
Stoppen – 2x
Steeds wisselende locatie. Toespraak met een meer humanistische ondergrond.
staat van het land belichten (`bruto nationaal geluk`) en laten uitspreken door
parlementsvoorzitter
Staand presenteren, voor iedereen begrijpelijk taalgebruik, niet moraliserend, aansluiten bij
wat er speelt in het land. Geen dominees-preek dus.
Staan ipv zitten
spontaner, minder statisch, minder prekerig, meer rekening houdend dat de 16 miljoen
inwoners in heel verschillende omstandigheden verkeren
Sociale karakter en bezinning tav de kerst kan de vorst zelf invullen en liefst via een daad bv
schenking van privé geld als aanzet van een fonds voor bv voedselbank, armoede bestrijding
enz.
Sfeer. Aansproken generatie 60Sfeer, inhoud, tv met kerstkransje is wel erg lang geleden
Setting en aanpak, maar dat gaat automatisch gebeuren met Alexander
Schrappen. Niemand die erop zit te wachten.
Schrappen -2x
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Schets een duidelijk beeld voor de gemiddelde Nederlander. B.v. : ja, je moet inleveren; nee,
dat betekent geen doffe ellende, maar voor de meesten wat minder meer, of een beetje
minder". Ja, inkomen en verworven rechten zijn belangrijk, maar daar meet u hopelijk niet uw
levensgeluk aan af !"
Scherper, meer mondiaal karakter, meer lange termijnvisie. Veel meer gericht op
duurzaamheid, milieu, geboortebeperking. Sturend op politieke vernieuwing en daarmee de
prolongatie en inhoud van de monarchie echt rigoureus vernieuwen.
samenvatten wat er is gebeurd is leuk maar niet te veranderen richt je op zaken die uitvoerbaar
zijn voor de gewone mens
Ruimte voor vragen vanuit samenleving
Regering geeft thema`s aan en de koning verwoordt het op zijn geen manier, maar niet als een
dominee
Realiteit benadrukken en geen loze politiek gekleurde woordjes.
Qua vorm en inhoud.
Qua stijl
Probeer ook de jeugd te bereiken.
presentatie stijl! meer eigen ervaring/opvatting dan nu het geval is. dat verhoogt de
betrokkenheid
positiever en enthusiaster qua toonzetting
politieke problemen aan de orde stellen. en niet zo voorzichtigjes!
Politiek is waan van de dag. Kabinetten zitten doorgaans rit niet uit. Gevolg: zwalkend beleid.
Geen hervormingen. Rol van de koning zou kunnen zijn om politici op te roepen om lange
termijn visie en vertrouwen op te wekken
Persoonlijkr gepresenteerd. Minder obligaat
Persoonlijker, social media
Persoonlijker, minder stichtelijk, zal wel zo gaan met een jonge Koning
Persoonlijker, actueler, minder plechstatig
Persoonlijker -3x
persoonlijke inbreng.
Overbodig.
Opkomende maatschappelijke problemen voor het komende jaar SCHERP benoemen. Meer
aandacht voor normen en waarden (besef). Wel in een positieve toon en niet alleen de
bedreigingen maar ook de kansen onderstrepen.
Opheffen
openheid naar de bevolking niet een voor gekouwde toespraak die niets verrassend bevat.
Op z`n minst minder belerend, maar veel meer eigentijds en realistisch
Op verschillende wijzen. Niet alleen als het gaat om de inhoud, die zich tot SMART
geformuleerde hoofdlijnen kan beperken, maar ook de toon kan wat minder `plechtstatig`.
op een informelere, enthousiastere, meer inspirerende manier, zodat het meer mensen
aanspreekt.
Op een andere locatie, komt nu oubollig over..
Op een ander moment, bv. Nieuwjaar en een vrijere rol voor de koning.
Op basis van vrije meningsuiting zonder wettelijke beperkingen.
ook via digitale media (twitter etc.)
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Ook gericht op jongeren.
Ondersteuning van beeld materiaal . Eindigen met een paar bruikbare tips voor de
Nederlander.
Ondersteuning middels bijv beeldmateriaal (fotoos, filmpje) grafieken etc. Interviews.
Onder ministeriele verantwoordelijkheid brengen
Om te beginnen: Afschaffen. Anachronistische oubolligheid van een pratende roomsoes.
om te beginnen moet het gebracht worden op een manier die dichter bij de mensen staat. Al
onze actuele problemen en mijlpalen behoren aan bod te komen
Om jongere doelgroepen ook te bereiken kan een ander format gekozen worden om een
eigentijdse manier van communiceren te kiezen. Framework toespraak met beelden
bijvoorbeeld als eerste stap.
Om helemaal niet te doen
Nvt -5x
Nu is het vaak een veilige boodschap, als ik goed ben ingelicht onder verantwoordelijkheid van
de minister-president Ik zou graag zien dat de Koning meer eigen ruimte kan innemen
Nog meer vanuit haar, en straks vanuit zijn visie. Natuurlijk ook gericht op de toekomst maar
zeker ook op de actualiteit. We leven immers veel meer in een wereld van nu.
NIiet zo staties en plechtig in de camera kijken. Mag meer swingen b.v. ondersteund door live
beelden als voorbeeld. Spreekt ook meer de kinderen aan.
nieuwe stijl
Niet zo zwaar. Wat blijer dat kan mensen stimuleren.
Niet zo stijf en voorspelbaar
Niet zo stijf achter een tafel met een bloemetje en een lampje op de achtergrond. Inhoudelijk
mag het wel wat minder algemeen en omvloers.
Niet zo statig, maar wat meer normale tekst en wat luchtiger.
niet zo statig achter een tafel, maar bijvoorbeeld aan de hand van een project laten zien welk
thema dit jaar belangrijk is. of in interview vorm.
Niet zo plechtstatig. Eeen beetje humor kan geen kwaad. Minder grote voorspelbaarheid qua
onderwerpen/thema`s. Ook aansnijden van controversiële onderwerpen en daarbij een
mogelijke richting voor oplossingen aanreiken.
niet zo plechtstatig
Niet zo klasiek maar in een moderner jasje
Niet zo cliche matig
Niet zo belerend en in gewone mensentaal. Positievere insteek.
niet voorlezen wat afdeling communicatie heeft opgeschreven
NIet verwijzen naar het Christendom en niet met Gods zegen afsluiten!
Niet vanuit een kamertje achter een camera maar tussen het volk b.v. tijdens een kerstmaaltijd
voor daklozen of alleenstaande oudere mensen die vereenzamen om aan te geven dat we weer
meer met medemensen moeten samendoen enz.
niet vanachter een tafel maar actief op een andere locatie. Een koning zal de toespraak naar
eigen inzicht anders gaan doen dan zijn moeder. Niet zo statig en plechtig maar meer van deze
tijd en moderner.
Niet traditioneel achter een bureau te gaan zitten maar de toespraak te houden bij de
onderwerpen die zij bespreekt.
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niet te lang en een beetje vlotter brengen.
Niet politiek
Niet over politiek, samenleving etc. maar over kerstmis zelf praten in positieve zin.
Niet neutraal genoeg
Niet meer zo oubollig. Wat helderder taal, niet zo ambtelijk.
Niet meer van die slappe obligate praatjes
Niet meer uitspreken
Niet meer spreken over armoede in de wereld als je zelf en gezin voor 620.000 euro prive
vluchten maakt op kosten van de Ned.staat om kleren en tasjes te kopen. Endan nog klagen
over milieu e.d. b. Het geld van je zusje Christine, weglaten sluizen op het paleis naar een
belasting paradijs. Wat een voorbeeld functie.
Niet meer onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, en de toespraak volledig door de
regerende vorst laten schrijven zonder bemoeienis van anderen.
Niet meer met kerst, dat is een religieuze feestdag. Kies voor koningsdag of 5 mei ofzo.
Niet meer houden. Preken is voor de kerk.
Niet meer houden, brengt ze in lastig parket. Overhevelen naar MP.
Niet meer houden ; Maak er een kerst wens van.
Niet meer houden – 5x
niet meer doen: voegt niets toe.
Niet meer doen. – 2x
Niet meer doen gewoon.onzin
niet meer doen – 4x
Niet houden!
niet houden
Niet de koning laten doen, maar bijvoorbeeld de dichter des vaderlandsod de denker des
vaderlands
niet bevoogdend en te wijs maar dat komt vanzelf goed met Wllem Alexander. die heeft niet de
flair en inhoud om dat goed te doen.
Niet alleen maar zitten en vertellen maar doe iets moderns met de boodschap.
Niet achter een bureau, andere locatie, etc
Niet
Neutraler, realistischer.
Neutraler, minder moraliserend
Naast de tekstuitspraak , ook een visualisering van de boodschap. Dat kan door mensen te
ontmoeten of een voorstelling te tonen etc.
Naar de burgers normen en waarden en geen internationale mening(en)
naar Brits voorbeeld
Na vele jaren Beatrix kan het niet anders dat W A een andere insteek zal hebben
Multiculturele samenleving moet meer aan bod komen. Respect voor elkaars cultuur en geloof,
maar wel duidelijk maken dat we in Nederland wonen.
Multi media gebruiken en wat interactiever door vragen te laten stellen door een aantal
mensen, Er moet meer positiviteit in zitten en burgers laten zien dat het glas half vol.
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Moet wat vlotter, niet zo staties. Ook wat positiever over laten komen. We zijn inhoudelijk zo`n
sterk land - ook dat moet meer uitgedragen en benadrukt worden.
moet meer inspelen op de moeilijke tijden waar in we zitten, en zou meer moeten aangeven
wat hun bijdragen daar in is.
Moet er een kerstboodschap zijn? Mag van mij achterwegen blijven. Of zend een spotje uit en
licht er jaarlijks een actueel thema uit.
Moderniseren, ook een Koningin moet weten wat er onder het volk leeft, en de laatste keer
leek dat nergens op.
moderniseren, meer to the point
Modernere aanpak.Niet zo statisch.
moderner,. minder statisch, meer up to date
Moderner, vrijer en betere lokatie
Moderner, vlotter en meer toegespitst opde realiteit
Moderner, niet zo traditioneel ook begrijpbaar voor het volk.
Moderner, minder plechtstatig
Moderner, meer van deze tijd.
Moderner, meer op jeugd gericht
moderner taalgebruik
moderner ook meer naar de jeugd toe
Moderner en losser.
Moderner
Moderne vormen, audiovisueel, twitter etc.
moderne taalgebruik, moderne methodieken
Moderne taal die bijv. ook jongere aanspreekt.
Modern jasje. Clip die via nieuwe media op oude tijdstip wordt gelanceerd en op tv wordt
uitgezonden
modern en helder taalgebruik en persoonlijker
mindervhoogdravend
Minder zwaar en positiever
Minder zalvend. Minder multiculti.
Minder zalvend. Ik kijk zo wie zo alleen de samenvatting op het journaal.
minder wollig taalgebruik
Minder wollig taalgebruik
minder wollig
Minder traditioneel en meer vernieuwend !
Minder toespraak, meer gesprek, of reactie op vragen
Minder stoffig, meer concrete visie!
minder stijf, minder voorspelbaar
minder stijf, meer luchtig, en een toespraak uit het hart en niet een die door de
rijksvoorlichtingsdienst is opgesteld.
minder stijf, in gewone mensen taal.
Minder stijf", rationeler, gevoed met een beetje humor. Laten zien dat je een van "hun" bent!!!
"
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Minder stijf en van een papiertje. Auto-Q dus tenminste. Verder graag doorgaan met de sociale
betrokkenheid en de vraag om te zoeken naar wat verbindt en weg te nemen wat verdeelt.
Minder stijf en obligaat
Minder stichtelijk, gewoon moderener
Minder statisch.
minder statisch, vanaf wisselende plekken met aandacht voor burgers etc
Minder statisch, misschien in de vorm van een interview of zoals het in het Verenigd Koninkrijk
gaat.
Minder statisch, meer menselijk, begrijpelijke taal, andere locatie.
Minder statisch meer toelichtend minder sober
Minder statisch en moderner taal gebruik dat iederen aanspreekt.
Minder statisch en minder bureaucratisch. Het begint een beetje op een `kunstje` te lijken en
daarom komt de toespraak niet meer aan.
Minder statige ruimte en minder dragend uitgesproken met iets eenvoudiger taalgebruik
minder statig, meer naar de tijd
Minder statig, als Willem Alexander straks Koning is geworden mag het wat mij betreft iets
losser allemaal en mat Maxima erbij!
Minder statig maken
Minder star, minder formeel nog meer gericht op dagelijks leven
minder refereren aan religie en positieve ontwikkelingen meer benadrukken
minder politiek dan onder Beatrix
Minder politiek – 2x
Minder plechtstatige omgeving en idem taalgebruik.
Minder oplezen en meer oprechtheid
Minder onder het politieke keurslijf dat de monarch niets politieks mag zeggen
Minder normatief en meer empathisch. De vrolijkheid moet terug als de koning toch deze taak
krijgt.
Minder moralistisch, bij beroep op solidariteit is acceptatie groter als de leden van het
Koningshuis belastingplichtig zijn over ten minste hun private vermogensbestanddelen.
minder moralistisch en gebaseerd op actuele zaken
Minder moraliserend. Vooral betrokkenheid tonen bij wel en wee van Nederland.
minder moraliserend meer op groei en ontwikkeling gericht
Minder moraliserend
Minder met politiek bezig houden.
minder links" gekleurd"
Minder hoog abstractieniveau
Minder gedragen, minder stijf
Minder formeel. Meer toegespitst op de dagelijkse zaken.
Minder formeel. Gebaseerd op een actueel onderwerp.
Minder formeel.
Minder formeel, begrijpbaar voor alle lagen van de bevolking
Minder formeel en meer aandacht voor de positieve zaken die er toch ook wel zijn.
Minder de lijn volgen van kabinet meer eigen mening

35

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht


































minder belerende teksten
minder belerend; wat mij betreft: afschaffen
minder belerend, meer van deze tijd en rekening houdend met de pluriformiteit aan
godsdiensten
Minder belerend, meer beschouwend
Minder belerend -2x
minder archaisch qua taalgebruik, aansprekend voor nieuwe generaties, dynamischer
minder algemeenheden, meer concreter
Minder algemeen, en toegespitst op de afsluiting van het jaar.
Minder algemeen en meer concreet over de staat van het land
Minder algemeen
Minder algemeen
Minder afstandelijk Onderwerpen die dichter bij de burgers staan De belangrijkheid van ons
eigen land benadrukken en niet alles in Brussel leggen
middels filmpjes over de gewone burger en haar/zijn situatie en een reactie daarop
Met visie die met beelden wordt ondersteund.
met techniek van vandaag kan ze lopend bewegend zaken laten zien op beelden etc etc kortom
mee gaan met de tijd!
Met name in de vorm: het is een statisch voorgelezen verhaal. Het mag van mij meer het eigen
verhaal van de koning zijn.
Met eigentijds taalgebruik en sociale mededia
Met een persoonlijke boodschap, ipv het voorgekoude door de adviseurs.
Meer visie en verbinding vanuit een mondiale kijk op de wereld . Positiever, vlotter en ook
aansprekend voor de jeugd.
Meer vanuit zichzelf, een persoonlijke Kerstboodschap. Gebaseerd op de ervaringen van het
afgelopen jaar en de gewenste verwachtingen in het Nieuwe jaar. Dat is anders dan de huidige
`plichtpleging`.
Meer vanuit het gevoel gesproken en niet bemoederend.
meer vanuit de onderwerpen die inwoners van Nederland bezig houden en de wijze waarop
democratische bestuurders daarmee aan de slag moeten.
Meer van mens tot mens en niet als iemand die zijn volk toe spreekt. Ik ben een vrij mens en
niet iemands onderdaan.
Meer van deze tijd
MEER VAN DEZE TIJD
Meer toespraken op andere momenten als de nationale eenheid daar om vraagt. Meer ruimte
voor politieke uitspraken.
Meer toegespitst op de moderne communicatie
Meer to the point en concreter.
Meer to the point
Meer thema`s in zijn toespraak die dan ook uitgevoerd moeten gaan worden
meer terug blikken op situaties van dat afgelopen jaar.
Meer ruimte mening koning
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meer richten op samenhang in Nederland meer richten op verantwoord burgerschap: eigen
bijdrage en verantwoordelijkheid voor medemens en omgeving. Wonen=verantwoordelijkheid
dragen!
Meer positiviteit!
Meer positivisme
meer positief
Meer persoonlijker
meer persoonlijke vrijheid geven haar/zijn tekst te kiezen.
Meer persoonlijke mening vertellen, minder in algemeenheden, meer specifiek
meer persoonlijke getinte toespraak t.a.v. maatschappij
meer persoonlijk. Eigen mening moet ere in doorklinken.
Meer persoonlijk, minder politiek
Meer persoonlijk, minder een verhaal van het kabinet. Meer een visie dan een wensenlijst
meer over armoede in de wereld
Meer oproepen tot duurzaamheid en verdraagzaamheid.
meer oplossingsgericht dingen aandragen.
Meer openlijkheid en realisme, minder formeel
Meer openheid en gevoel
meer op de persoonlijke toer
Meer ontspannen en geheel gericht op de werkelijke situatie in ons land
meer naar de geest van de tijd, concreter zonder vage verwijzingen
Meer multimedia en echt live doen
Meer moderner wellicht dat de nieuwe koning dit gaat doen
meer met de menselijke maat.
Meer inspiratie
Meer inspelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
meer inspelen op de jeugd en jongeren
Meer inspelen op actualiteit en minder algemeenheden. Er mogen gerust actuele zaken
specifiek worden aangetipt.
Meer inhoudelijk over de actuele onderwerpen.
Meer inhoud geven aan het feit waar kerst voor staat. Met name zouden haar protestants
christelijke wortels duidelijker naar voren moeten komen. Er zou van haar uit moeten gaan
zoals Jozua eens zei, aangaande mij en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen want daarop
alleen is zegen te verwachten voor land en volk.
Meer in een ontspannen sfeer.
Meer gericht op wat de burger werkelijk ondervindt, o.a. armoede vooral onder kinderen.
Meer gericht op het echte leven
meer gericht op de mens van nu.
Meer gericht op de gevolgen voor de burger van NL en vooral vanuit de rol als hoeder (moeder)
van het land.
Meer gericht naar de bevolking, hoe ziet de toekomst er uit enz.
Meer gebruik maken van moderne media, beelden, filmpjes, minder stijf en truttig
meer flair!
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Meer eigentijdse en moderne onderwerpn aanscnijden.
meer eigentijds. inhoud mag meer onomwonden van de koning zelf zijn. vooral opnemen
vanuit dynamische omgeving
Meer eigentijds.
Meer eigentijds n ook op jeugd gericht
Meer eigentijds maken
Meer eigentijds en af en toe ook meer kritisch naar de houding van de nederlanders.
Meer eigen mening.
Meer eigen inbreng. dus niet alleen voorlezen wat het kabinet produceerd.
meer eigen inbreng van de koning zelf
Meer eigen inbreng en tussen de mensen laten plaatsvinden
Meer een toespraak dat het koningshuis tussen de mensen staat en niet er boven.
Meer een persoonlijke noot afgestemd op de situatie in de wereld.
Meer een boodschap naar de mensen dan proberen politiek correct te spreken, een persoonlijk
onafhankelijk vaderlijk karakter
Meer dynamies, geen eenrichtingscommunicatie (alleen zenden) , bijvoorbeeld een open
gesprek of interview
meer dynamiek, zowel inhoudelijk als visueel
Meer doormiddel van een kernachtige aansprekende boodschap, toegankelijk voor iedereen en
ook nog via social media.
Meer dialoog met bevolking, minder `zenden`.
Meer de nieuwe sociale mediavormen gebruiken
Meer betrokkenheid uitstralen
Meer begrijpelijke taal en niet te algemeen
Meer beeldend en verhalend.
meer beeld erbij
Meer andere stromingen en hun waarde en normen de aandacht geven en vooral een soort
bezinningsmoment introduceren door de ministerraad
Meer als vader/moeder des vaderlands optreden
Meer alledaagse taal
Meer algemeen van toon over de samenleving
Meer actuele zaken in opnemen, en veel harder, niet dat softe gepraat over samen sterk en
handen in een voor een softere toekomst ect.
Meer actueel, meer eigentijdse toonzetting en woordgebruik
Meer actieve houding (staand, lopend) meer intonatie meer non-verbale communicatie en
enige improvisatie
Meer aansprekend voor de `gewone` man/vrouw. Om de huidige kersttoespraken te begrijpen
moet je een bovengemiddelde hoeveelheid letters `gegeten` hebben.
meer aandacht voor wat er in het afgelopen jaar met name voor de onderkant van de
samenleving is gebeurd en een reële toekomstverwachting voor de sociaal en geestelijk (zorg!)
zwakkeren
Meer aandacht voor sociale verhoudingen en de diversiteit in ras sexuele geaardheid en
politieke voorkeur
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meer aandacht voor humanistische normen en waarden in plaats van uitsluitend gebaseerd op
het christelijke deel der natie.
Meer aandacht voor de gevoelsmens/gevoelsNederlander, geen politiek
Meer aandacht voor armen
Meer aandacht geven aan de Nederlanders die het moeilijk hebben. Doe een bepaalde
categorie iets cadeau.
Meer `eigen` door politieke loskoppeling.
Mag wel wat minder statisch. Overigens heb ik geen behoefte aan een kersttoespraak van de
koning.
Mag wel iets actueler - een soort funstioneringsgesprek voor de NL se overheid en inwoners- en
met meer visie!
Mag vanuit de persoon ipv vanuit het instituut komen...de koning(in) komt overal en ziet veel
verwerk dat in toespraak #verbinden
mag van mij worden afgeschaft
mag van mij geheel vervallen maar als het dan toch moet in ieder geval zo weinig mogelijk
verwijzingen naar religie
Mag minder stijfjes.
Mag meer personelijk. Maar mag ook achterwege blijven.
Mag iets scherper
Mag afgeschaft worden, heeft weiing invloed
mag achterwege blijven
maak er maar een twitterbericht van
Maak er een nieuwjaarstoespraak van ipv een toespraak die verbonden is aan een religieuze
feestdag
Maak er een nieuwjaarstoespraak van en koppel het los van alle geloven
Maak er een interview van.
Maak er een eindejaars boodschap van met een vooruitblik naar het jaar wat komen gaat. Laat
de relatie met de Christelijke traditie (Kerstboodschap) los. De religieuze achtergrond is ook
voor het Koninklijk huis een privé aangelegenheid. Richt je op datgene dat de Nederlandse
gezinnen raakt, waar men zich zorgen over maakt, waaraan vreugde kan worden ontleend en
wat ons als samenleving bindt. Biedt hoop en perspectief.
Maak er een dialoog van met een dwarsdoorsnede van de bevolking
Losser, (minder links)
Live toespreken
Life, niet vanuit zo`n traditionele pose, minder verheven taalgebruik. Dus m.n. hoe breng je het
". Hoeft m.i. kool en geit niet te sparen, m.a.w. maatschappijkritische opstelling mag blijven."
Liever een neiuwjaarstoespraak
Levendiger...wellicht interactief
Levendiger, bijvoorbeeld met beelden uit ontmoetingen van de koning die er toe doen voor
Nederland.
Levendiger vorm
Leuke presentatie. Dit oubollige voorleesuurtje is niet meer van deze tijd.
lekker losjes
Laat WA het maar doen zoals past bij huidige generatie en zonder gods zegen oid.
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Laat het de koning en Maxima samen doen.
Laat deze uitspreken door de minister-president.
laat de nieuwe koning zijn eigen stijl ontwikkelen een echte persoonlijke helicopter vieuw
Laat de koning en koningin daar samen met de minister president een mooie invulling
aangeven. Volgens mij heeft Beatrix ook haar gevoels bij de MP kenbaar gemaakt. Zij zal zeker
ergens haar wil hebben opgelegd. De nieuwe koning en koningin zouden op een aantal punten
moeten kunnen afwijken van de traditie.
laat de kersttoespraak vanuit het hart van de koning zelf komen waarin een persoonlijke
mening mag zitten. en laat hem belangrijke organisaties via aansprekende vertegenwoordigers
betrekken in de boodschap. geef hen een rol. wees directer en geef mensen, politici,
ondernemers etc. iets om echt over na te denken
laagdrempeliger.
Kritischer naar degenen die verantwoording dragen
Korter, moderner en bij voorkeur in de vorm van een interview
Korter en ook op YouTube en Social media zodat de jongere generaties het ook horen.
Kort welkomstwoord en fijne kerstdagen, niet meer en niet minder. Maar mischien beter
weglaten.
Koningin treedt immer af. Laten we eerst maar eens afwachten hoe onze nieuwe koning het
gaat aanpakken.
Koning W.A. zall daar zijn eigen draai aan geven.
Koning in gesprek met iemand die een boodschap heeft, iets bijzonders heeft gedaan en verteld
over zijn drive
kijk eens hoe dat verloopt in de landen rond om ons, zoiets stel ik voor.
Kerstwensi is voldoende
Kersttoespraak van de koning(in) voor mij niet interessant.
Kersttoespraak staat op zichzelf qua inhoud en vorm. Meer verbinden aan boodschappen
Prinsjesdag, of wat er in een jaar aan activiteiten door de Koning wordt opgepakt (focus). Door
focus op een onderwerp of boodschap krijgt het meer waarde. Dus ook tot uiting laten komen
in festiviteiten, werkbezoeken, koningsdag etc. Kortom, Geen losse toespraak (saai, statisch,
losstaand) maar integreren en aansprekend (social media).
Kersttoespraak onnodig
Kersttoespraak kan vervallen
Kersttoespraak kan achterwege blijven
Kersttoespraak afschaffen
Kerstconcert met geselecteerde burgers
Kerst, kom op zeg we zijn een multicultureel land en leven in een globale wereld, maak er een
nieuwjaars boodschap van.
Kan worden afgeschaft of meer een gesprek.
kan worden afgeschaft
kan vervallen > is inmiddels oubollig
Kan vervallen
Kan helemaal afgeschaft worden
kan een nieuwjaarstoespraak zijn. Moment is niet meer van deze tijd.
Kan beter achterwege blijven
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Kan best wat populaire taal worden gebruikt, minder formeel
Jongeren meer aanspreken.
jeugdigere onderwerpen
ja het traditionele moet er af Het moet meer van het volk worden Begrijpelijker voor (gewone )
mesnen
Is er wel behoefte aan een kersttoespraak? De troonrede kent aandacht, de verjaardag van het
staatshoofd, en dat is voldoende. Mogelijk een nieuwjaarswens/toespraak.
Is er een kersttoespraak nodig?
Is een kersttoespraak nog van deze tijd? Wie zit er nog op te wachten?
Interview met de koning & koningin
intervieuw door gewone burgers
interessanter en minder lang. Deze toespraak spreekt de gewone Nederlander niet aan
interactiever, live ipv opgenomen.
interactiever - na toespraak in gesprek gaan met de samenleving
interactiever – 2x
Interactief, op locatie
Interactief, met input samenleving (overheden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijk
middenveld en burgers) opstellen. Interactief, met gebruik van verschillende audiovisuele
ondersteuning, presenteren. En via verschillende kanalen aanbieden. Gewoon 3.0
interactief vraaggesprek met burgers, zowel live op tv als via internet
Interactief
Integratie van burgers en interactief
inspelen op de huidige situatie, op waarde en normen in het bijzonder wijzen en saamhorigheid
promoten
Inspelen op actuele themas in de samenleving
Inhoud is goed, vorm kan anders, moderner.
Inhoud goed, maar andere vorm.
Ingaan op hedendaagse problemen en opvattingen.
Ingaan om wezenlijke aspecten die de samenleving binden of juist verdelen.
Informeler taalgebruik; concreter zaken benoemen
Informeler taalgebruik
Indien de toespraak minder formeel overkomt zal dat meer in de huidige tijdsbeeld passen.
Losjes, samen met zijn gezin bijvoorbeeld.
In plaats van te zeggen dat iedereen de broekriem moet aanhalen. Zeggen: jullie allemaal
moeten de broekriem aanhalen behalve mijn familie en ik, wij gaan in toelage omhoog.
iedereen moet belasting betalen behalve wij en voor mijn zuster regelen we een postadres op
de kanaaleileanden om de belasting te ontduiken. En zo kan ik nog wel 10 voorbeelden noemen
In jip en Janneke taal, zodat ook onze nieuwe Nederlanders het begrijpen
In ieder geval niet achter een tafel met kunst bloemen. De koningin van Engeland kan een goed
voorbeeld zijn !
In het geheel geen toespraak.
In een sterk geseculariseerde samenleving met bovendien een grote verscheidenheid aan
religieuze minderheidstromingen mag wat mij betreft de roep om wat voor zegen dan ook
achterwege blijven
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in een nieuw jasje / nieuwe vorm
In een moderner jasje.Het wordt nu te serieus gebracht.Beetje opgepimd worden.
In een iets moderner jasje. Andere presentatie.
In een gesprek
In een duet met de ministerpresident
In een andere omgeving en minder formeel.
In de vorm van een interview zou de zaak al sterk vebeteren
Ik zit niet op een dergelijke toespraak te wachten! Zou een taak kunnen zijn van de
min.president.
Ik zie totaal geen relatie tussen het koningshuis en een kersttoespraak.Dus gewoon niet meer
doen.
Ik vind het helemaal achterhaald, dus geen kersttoespraak.
Ik vind de toespraak te politiek correct. Ik heet Henk noch Ingrid, maar bij die toespraak denk ik:
U heeft geen flauw idee wat er speelt in het land.
Ik kan zelf lezen, Het zou moderner kunnen
Ik heb niets met een kersttoespraak.
ik heb geen behoefte aan een kersttoespraak
ik denk dat het beter is dat een premier dit zou doen
Ik ben voor een republiek, dus de kersttoespraak van de koning kan worden afgeschaft
Iets vrolijker en minder melodramatisch. Nederland is een open land en daar passen
zwaarmoedig -religieuze toespraken niet meer in.
iets modernere taal
iets minder plechtig. meer taal voor de gewone nederlander
Iets minder formeel aan meer aansprekend voor iedereen
iets minder den haag vandaag taal
Iets minder algemeen, minder vaag, meer concreet, meer ingaan op de actualiteit
iets meer toekomstgericht. meer gebruik van de modene media.
Iets meer aantrekkelijker brengen. Wat uitnodigender.
Iets lossere presentatie, zowel qua vorm als inhoud.
Iets lossen, meer in de vorm van een interview
Iets frisser en vrolijker
Houden door de minister-president van Nederland
hou er mee op; heeft geen enkele toegevoegde waarde, net zoals het koningshuis alleen een
ceremoniële, representatieve taak en daarnaast als elke burger gewoon belasting betaalt.
Hoeft van mij helemaal niet meer.
Hoeft helemaal niet meer.
hoef geen toespraak meer
hij moet zijn eigen stem mogen laten horen.
Hij kanconcreter
hier spreekt geen staatshoofd maar een minister het word haar teveel opgelegd er zou meer uit
het belang van het staatshoofd gezegd moeten
Het zou een minder stijve uitstraling moeten krijgen om mensen te blijven boeien. Bijvoorbeeld
in de vorm van een film, of levendige presentatie ondersteund met beelden.
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Het taalgebruik moet anders, en in plaats van conceptueel moet het staatshoofd in verhalen
spreken. De koning zou dat wellicht beter kunnen dan Beatrix. Oftewel: gebruik de positie voor
een beter vertelde en daardoor krachtiger boodschap.
Het taalgebruik is niet meer van deze tijd. Je hoort de afstand tot de maatschappij.
Het statische benaderen van de toespraak vraagt wat meer dynamiek...meer toegankelijke taal
voor iedereen.
Het moet de mensen aanspreken. Geen wollig taalgebruik
Het mag wat minder oubollig" en meer naar deze tijd gericht. Niet meer vanuit een koude
paleiskamer met een bloemetje op de achtergrond, gebruik de paleistuin en een mooi verlichte
buiten Kerstboom als achtergrond."
Het mag best opener. Het moet niet blijven hangen in algemeenheden, maar mag wat mij
betreft nog best persoonlijker worden.
Het koningshuis moet zijn/haar toon aanpassen aan de manier waarop zo`n 80% van Nederland
praat. De aangeleerde bekakte manier van praten dient echt te worden afgeleerd.
Het kan wat moderner en mondialer. De vorst mag laten zien dat de wereldverandering bij ons
zelf begint. Dat wij als klein landje een statement kunnen maken.
Het kan meer als bindmiddel voor de samenleving worden gebruikt
Het is een kersttoespraak. Die zou m.i. vooral moeten ingaan op tolerantie, zorg voor
kwetsbare mensen en andere zaken die kwetsbaar zijn.
Het geheel heeft nu vooral een oubollige uitstraling zowel qua setting als inhoud. Een en ander
moet wel statig blijven maar moderner worden, dus op beide fronten meer passend bij de tijd
zodat ook jeugd en jongeren het tot zich kunnen en vooral willen nemen.
Het gaat al en moet gaan over omgangsvormen en fatsoen
Het christelijk deel mag van mij eruit, staat en kerk moet gescheiden worden
Het benoemen van de inzet van het Staatshoofd
Hem niet meer houden zou ik verfrissend vinden
helemaal geen toespraak.
groener betrokken toekomtsvisie
gfffsd
Gewoon zeggen wat er speelt in het land, zoals mensen het onderling ook uit spreken. Maar
dan natuurlijk wel in de nette vorm
Gewoon wat minder statisch en minder afstandelijk. Ook kunnen reageren onderin scherm
Gewoon stoppen heeft geen inhoud. Laat ze maar sprookjes voorlezen!
gewoon stoppen ermee en vervangen door de toespraak van de gekozen president
Gewoon niet meer.
Gewoon afschaffen. Hier zit niemand op te wachten
Gewoon afschaffen. – 2x
gewoner" taalgebruik en woordkeus
Gericht op alle leeftijden, dus ook gericht op kinderen.
Geheel naar belevenis en inzicht van de (veel jongere) koning.
Geheel laten vervallen; dat is iets voor het kabinet.
Geen voorstel
Geen toespraken als er geen koning meer is.

43

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht

































Geen toespraak; een documentaire waarin koning in gesprek gaat met allerlei verschillende
personen. En dan zijn persoonlijke commentaar" geeft. Reken maar dat dat bekeken wordt!"
Geen toespraak. Kerst is een christelijk feest, geen `feestje` voor de monarch.
Geen toespraak. Ik ben tegen erfopvolging, dus tegen de monarche
Geen toespraak meer. Lijkt wel een preek. misschien meer een de stand van Nederland huis
aan huis bezorgde glossy" waar tijdens de Kerst lekker in gelezen kan worden."
Geen toespraak meer
Geen toespraak meer
Geen toespraak maak er een thema van wat aan spreekt Bv verdraagzaam er zijn nog
voldoende thema`s te bedenken rondom kerst Pasen .
geen toespraak houden
Geen toespraak houden
Geen toespraak – 4x
geen thema`s benoemen maar spreken uit het hart en wat op dat moment leeft.
Geen preek maar meer een enthousiasmerende toespraak, geen religieuze verwijzingen, niet
belerend maar openstaan voor de moderne wereld met zijn ontwikkelingen. De koning moet
een voorman zijn die bereid is om thema` s asn te snijden die bij doorsnee mensen leven. Blijf
dicht bij huis, armoede in de wereld is niet van interesse als jezelf je baan kwijt bent. Niet
praten vanuit een aparte positie die zoiets nooit zal beleven.
Geen politieke thema`s. Gewoon een persoonlijke boodschap.
Geen politiek boodschap.
Geen opvatting
Geen onzin meer gaan verkondigen
geen noodzaak
geen moraal prekerij meer, laat ze eerst hand in eigen boezem steken (foute schoonvader c.q.
vader) voordat ze ons zeggen hoe we leven moeten
Geen ministeriële verantwoordelijkheid voor woorden Koning. Geen/ zo weinig mogelijk
politiek, gericht op solidariteit en samen leven.
geen kersttoespraak. weg met de monarchie
Geen kersttoespraak. – 2x
geen kersttoespraak meer, wie zit daar nu op te wachten?
geen kersttoespraak meer, live concert Neil Young
Geen kersttoespraak meer (door koning(in))
Geen kersttoespraak meer -2x
Geen kersttoespraak houden
geen kersttoespraak – 5x
geen ingestudeerd voorlees verhaal maar een persoonlijke boodschap, natuurlijk wel passed
binnen de staatsrechtelijke kaders.
geen ingefluisterd slecht nieuws bericht, maar een positieve hart onder de riem stekend
verhaal
Geen idee.
geen idee, van mij mag ie afgeschaft
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geen idee, misschien dmv andere media ik luister/kijk er niet naar, terwijl je vroeger er met de
hele familie de tijd voor nam, kan ik me herinneren
geen idee!
Geen idee - 7x
Geen gesproken woord maar een digitale/geschreven versie met daaraan gekoppeld een
activiteit in kader van het thema van de kerstgedachte
geen direct vernieuwend idee maar is ook niet aan mij
geen commentaar
Geen betuttelende toespraak, maar aandacht voor waarden en normen
Geen behoefte aan kersttoespraak van de Koningin,
Geen behoefte aan een preek mag helemaal afgeschaft worden
Geen behoefte aan een kersttoespraak van wie dan ook.
Geen kersttoespraak onzinnig gebeuren , ik ben niet gelovig
Geen – 3x
Geef de koning ruimte om eens per jaar een persoonlijke boodschap te geven.
Gebruik van social media, apps, HD televisie. Samenvatting van wat onze Koning het afgelopen
jaar heeft gedaan en zijn voornemens het jaar erop.
gebruik van nieuwe media, meer up-to-date
Gebruik multimedia en taalgebruik.
gebeurd wel omdat er een nieuw staatshoofd komt
Gaat vanzelf gebeuren doordat Willem-A. daar invulling aan gaat geven. Hij moet vooral daarin
zijn eigen gevoel volgen.
Flitsender, aub niet meer een voorgekookt verhaaltje opgeprikt voor een statische camera.
Fff
Ermee stoppen
Er zou meer durf in moeten.
Er zou geen ministeriële verantwoordelijkheid op moeten rusten. De koning kan een actueel
thema bespreken.
er van afzien
Er mee stoppen
eigentijdse ambiance
eigentijds taalgebruik
Eigentijds maken en ik denk dat dit met de nieuwe generatie die aantreed wel goed komt.
Eigen verhaal vertellen
eigen tijds eigen tekst
eigen invulling
Een toespraak gericht naar het kabinet en dat de koning de wensen van het volk uitspreekt..!
Een soort van interview of tweegesprek.
Een reportage waarin de Koning zijn boodschap overbrengt door ook op bezoek te gaan bij
stichtingen, initiatieven die hem inspireren.
Een nog meer persoonlijke en minder formele toespaak
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Een monarch, nu we die toch hebben, moet vooral een verbindende rol hebben. Ik zou daar de
nadruk op leggen. Thema`s die raken aan onderlinge solidariteit.
Een meer realistische en minder belerende toespraak.
Een meer ongedwongen setting zou al een voor deel zijn.
Een leuk interview met Matthijs van Nieuwkerk, in een setting a la College Tour
Een leuk interview eens in de twee jaar.
een kerst intervieuw zou beter zijn, nu krijgen we een vooral door een ambtenaar gemaakte
toespraak te horen.
Een jaarlijks interview inde decembermaand
Een eigen, origineel thema erin, dat los kan staan van de gangbare huis tuin en keuken politiek
Aandacht voor geschiedenis NL, een ijkpunt, een bindingspunt kiezen
Een debat over thema`s waarin thema`s die spelen met een doorsnee van de bevolking ,
besproken worden.
Een andere vormgeving en teksten die meer aaanspreken vooral bij jongeren.
een 40 jarige gaat dit anders doen dan een 70 jarige. met eerbied voor het oudere en aandacht
voor het nieuwe en toekomstige.
Dynamischer, moderner en minder belerend, maar meer positief uitdagend. En meer goede
voorbeelden noemen.
duidelijke taal ipv ellenlange verhalen
Doordat standpunten ingenomen mogen worden.
Doordat iemand anders het gaat doen wordt het automatisch anders
doordat een ander de toespraak schrijft met andere opvattingen als basis
Door zelf het voorbeeld te geven in gedrag.
door ze niet meer te houden................
door vlottere presentatie, m,isschien in de vorm van jaarlijk s intervieuw met de koning
Door thematisch op een locatie aandacht te vragen voor een onderwerp ipv een algemeen
nietszeggende speech anno 1920...
Door rust en stabiliteit te prediken
Door over de inwoners van Nederland te praten en wat zij tijdens hun bezoeken in het land
hebben meegemaakt. Complimenten geven dus! Niet meer dat moraliserende gepreek
doorspekt met eigen amateur filosofieën en boven de mensen gaan staan.
Door openbaar tussen de mensen
door ook anderen het te laten doen bv een gewone burger
Door of niet meer te houden of ook een Pesach en suikerfeest toespraak te houden!
Door niet te houden.
Door niet meer gehouden te worden!
door modernere manier van presenteren maar zal door wisseling vanzelf moderner worden.
Minder belerend en meer beschouwend. Minder treurig"."
Door minder verbaal te zijn want dat spreekt niet meer zo aan. Meer gericht op aanspreken
gemeenschapsgevoel.
Door met deze hypocriete voorstelling te stoppen.
Door meer toegankelijke toon en inhoud van de toespraak.Wat gewone mensen echt
aanspreekt
Door meer persoonlijke accenten.
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Door meer open en actueel te zijn over zaken die echt spelen
Door meer in toespelen op het afgelopen jaar. Neem door wat is geweest en analyseer dit
gezamenlijk met burgers.
Door meer in te spelen op de problematiek van dat moment
Door meer eigen gedachte
Door meer de waarde van Kerstmis als christelijke feestdag te accentueren.
Door iemand die ertoe doet
Door het niet meer te doen. Zeker nu het vertrouwen in de overheid op een laagterecord staat,
veel mensen er in welstand op achteruitgaan, slaan opmerkingen over normen en waarden als
een tang op een varken.
Door het niet meer door de koning(in) te laten voorlezen, maar door de minister-president.
Door het jaar heen spreekt de koning/president met burgers. De kersttoespraak is een weerslag
van deze gesprekken met burgers, welke problemen ervaart de burger en wat zijn de
oplossingen die burgers aandragen.
Door het af te schaffen
door het af te schaffen
Door hem volledig af te schaffen, en te vervangen door kwalitatief hoogwaardig hedendaags
cabaret.
Door hem niet meer te houden -3x
Door hem niet door de koning(in) te laten doen!
Door hem af te schaffen.
Door hem af te schaffen!
door hem af te schaffen -2x
Door haar te laten zeggen wat ui haar hart komt.Zij moet daarna geen gezeur krijgen van welke
doelgroep dan ook.Dit beïnvloed onwillekeurig de formulering van haar toespraak
Door haar af te schaffen. Er is geen behoefte aan een morele les van een persoon die daartoe
niet vanwege bewezen kwaliteiten boven het maaiveld is uitgekomen
Door er mee te stoppen.
Door er mee op te houden
Door er een programma van te maken culminerend in een tv programma waarin de koning de
thema`s op een modernere manier ( bijvoorbeeld met filmpjes, interviews etc ) toelicht.
Door er een persoonlijke, mensgerichte toespraak van te maken. Ingaan op de politieke
onderwerpen is niet aan haar.
Door een meerminhoudelijkemsociaal karakter
door een andere setting te kiezen en de toespraak bijvoorbeeld in het openbaar uit te spreken.
Toehoorders zouden dan vertegenwoordigers kunnen zijn uit de samenleving,
Door duidelijker de dingen bij naam te noemen en niet in verkapte bewoordingen
Door duidelijk de maatschappelijk trend te verwoorden, zonder wollige taal.
Door dit te laten doen door de minister president. Koninkrijk kost veel te veel geld, we kunnen
dat geld in deze tijd beter/anders besteden.
Door die toespraak af te schaffen.
Door die door de premier te laten doen,maar eigenlijk is het een godsdienstige uiting die niet
thuis hoort bij de koningin of premier gezien de scheiding tussen staat en kerk.
Door deze uit te laten spreken door de premier en een menselijker kant te laten zien.
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Door deze uit te laten spreken door de koning, maar geschreven door de raad van State bijv.
door deze niet te houden; de betekenis van kerst is aan enige relativering toe
Door deze niet meer te laten houden door koningshuis maar door onze democratisch gekozen
minister president
Door deze niet meer door de koning te laten houden.
Door deze gewoonweg af te schaffen! Wat een flauwekul. Een vrij persoon moet een tekst op
lezen die door een ander is geschreven; volledig uit de tijd!!
door deze af te schaffen.
Door deze af te schaffen
door de toespraak zelf te schrijven
Door de toespraak iets meer toegankelijker te maken, iets minder afstandelijk
Door de toespraak af te schaffen.
Door de spreker na te laten denken over de vraag: wat wil ik er eigenlijk mee? Als onze
toekomstige koningin zich enerzijds druk maakt (?)om microkredieten te verschaffen aan
armen om hen te steunen bij het opzetten van een bedrijfje, maar anderszijds met een hoofd
vol parels in gezelschap van als operette-sterren verklede heren luxe feestjes binnen de eigen
subcultuur viert.....hoe geloofwaardig ben je dan nog?
Door de partijen die in de 2e kamer zitten alleen een bijdrage te laten leveren. En de koningin
de burgers een goede Kerst te wensen.
Door de kersttoespraak te laten vervallen
Door de daadwerkelijke waarheid eens goed te verwoorden. Niet dat gezalfde verhaal en
geblabla over dat we een moeten zijn. De integratie is mislukt, we zitten met Nederlanders die
zich hebben aangemeld als vrijwilliger in Syrie en die komen steaks tetug als oorligmisdadigers
misschien. Wat gaat er hier gebeuren met dat radicaluseren? Er moet daadkracht uit die rede
spreken en niet het pamperen van allerlei groeperingen.
Door anderen die taak te geven.
door af te schaffen, is een verouderde traditie.
Door `m niet te houden
door het niet te doen
Doe dat tijdens een gala avond of mbv een toespraak op de dam. ga de provincie in. Via de
lokale TV zenders.
Dit gebeurt vanzelf als een ander dit gaat maken voor Willem Alexander. Hij zal vast insteken op
een manier om iedere Nederlander te bereiken
directere uitspraken, meer de actualiteit durven uitspreken
Directer
digitaal ipv in zaal
die kan niet worden vernieuwwant het is een traditionele toespraak
De wijze van spreken moet anders, nu te afstandelijk. Actuele onderwerp bespreken
De voorkeur voor links mag niet de boventoon voeren, ook het geloof vind ik een prive
aangelegenheid! Het volk toespreken mag, mits het een neutrale speach is. Veel mensen
putten kracht uit het feit dat de koningin / koning hen toespreekt. Zij geloven dat met hen
wordt meegeleefd.
De traditionele kersttoespraak kan afgeschaft worden.
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De tradionele kerstoespraak moet vanuit het staatshoofd zelf komen. Dus niet voorlezen uit het
werk va de Minister-President.
De toespraak van de koningin kent een hoog `sociaal gehalte`. Er wordt gewezen op
`ongelijkheden` en daar wordt aandacht voor gevraagd. Prachtig, maar ik denk dat er meer
aandacht zou kunnen worden besteed aan dingen die wij zelf (voor anderen en voor ons zelf)
kunnen doen
De toespraak moet niet meer gehouden worden.
De toespraak in een ongedwongere sfeer. Niet zo pontificaal voor de camera.
De toespraak door de koning zelf laten schrijven ipv minister president
De taal kan toegankelijker, dat zou meer mensen aanspreken
De staatshoofd heeft als één van de taken het behouden of verbeteren van de cohesie in de
samenleving. Met de kersttoespraak heeft het staatshoofd het hier regelmatig over, het is
echter in bedekte termen. Het zou goed zijn als het staathoofd op bepaalde momenten als het
staatshoofd het volk aanspreekt meer volkse" woorden spreekt. Hiermee spreekt zij dan helder
een dwarsdoorsnede van de bevolking aan. Overigens ben ik mij er van bewust dat als gevolg
van de ministriele verantwoordelijkheid het staatshoofd zich niet heel helder kan uitspreken. Ik
ben mij er ook van bewust dat met een helder stellingname van het staatshoofd de steun voor
de monarchie waarschijnlijk onder druk komt te staat. Het staatshoofd kan zich niet
uitspreken over zaken waar de eerste en tweede kamer een duidelijke invloed heeft."
De presentatie meer eigentijds en meer aansprekend voor de jongere generatie.
De nieuwe koning moet daar zijn eigen accenten in leggen. De toespraak zelf moet overigens
blijven.
De minister-president schrijft de toespraak en spreek die zelf uit.
De Koningin moet niet politiseren in haar toespraak. Politieke ontwikkelingen die haar niet
welgevallig zijn, zoals de opkomst van de PVV, moet ze zich niet over uitten in haar ambt.
De koning zou zich moeten laten inspireren door de gewone burger op te zoeken en zijn taal te
spreken
De koning zou meer eigen inbreng mogen hebben en ook kritischer mogen zijn,.
De koning zou eigenlijk veel meer moeten kunnen zeggen wat hij echt zou willen, zonder dat
de MP over zijn schouder meekijkt.
De Koning zal hoe dan ook een andere aanpak van voordragen kiezen dan zijn voorganger.
Alleen dat al is voldoende.
De Koning zal dit waarschijnlijk al anders doen.
De koning moet vrij zijn in het bepalen van zijn eigen thema`s en de uitwerking daarvan, zonder
bemoeienis van een minister-president.
De koning moet meer ruimte krijgen om iets van zijn persoonlijke opvattingen prijs te geven
(zolang hij geen rol meer vervult in de kabinetsformatie e.d.).
De koning moet geen kersttoespraak houden maar de mensen gewoon bedanken vor afgelopen
jaar en succes voor het nieuwe jaar.
De Koning moet de kans krijgen out of the box te spreken. Nu is de premier verantwoordelijk
voor wat de koning zegt en dat is uit de tijd.
De koning mag best wat uitgesprokener zijn. Als hij niks mag zeggen, tsja wat is dan de
meerwaarde er van . . . De koning heeft een groot moreel gezag of zou dat kunnen hebben als
hij wijze dingen zei. Wel moet de koning boven het politieke gekrakeel staan.
De koning laat meer van zijn eigen opvattingen horen.
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De koning dient daar een eigen invulling aan te geven. Deze zal ongetwijfeld afwijken van die
van zijn moeder.
De kersttoespraak zou zich meer moeten richten op wat ons bindt, sociale cohesie.
de kersttoespraak moet verdwijnen
De kersttoespraak moet komen te vervallen en worden vervangen door een voorjaarstoespraak
in lijn met de troonrede op de 3e dinsdag van september. Maar dan niet geschreven door de
regeringsleider(s).
de kersttoespraak moet de koning zelf schrijven en zijn eigen woorden gebruiken,
De kersttoespraak kan beter een nieuwjaarstoespraak worden. Met kerst herdenken we de
geboorte van een Koningszoon, dat is niet persé het moment om terug te blikken en vooruit te
kijken. Nieuwjaar is daarvoor een beter moment.
De kersttoespraak hoeft helemaal niet gehouden te worden.
De kerst toespraak niet meer onder verantwoording van de minister president maar eigen
verantwoording van vorst. Kunnen de inwoners een conclusie trekken uit wat de vorst zegt in
plaats van er de regering er op aan kijken
De boodschap zou niet perse vanuit een bijbels perspectief gebracht hoeven te worden,
algemene ethische opvattingen spreken wellicht meer mensen aan.
Dat moet de nieuwe koning naar eigen inzicht kunnen doen, zonder beperkingen van buitenaf
Dat de Koning mag zeggen wat hij denkt.
Creëer een platform voor ideeën en mensen die als inspiratie kunnen dienen voor ons land.
Geen morele preek
Concreter, meer politiek. Nu is het veel te vaag.
concreter op de nationale situatie
Concreter en inspirerender.
Concreet zijn in de toespraak. Voorbeelden geven hoe iets gegaan is en wat er veranderd moet
worden.
Communicatie en manier waarop dit nu gebeurd wat moderniseren en afstemmen op de
jongeren van nu.
Boodschap die goed aansluit bij de actualiteit en wat de mensen bezig houdt. Laagdrempelig.
En maak gebruik van 2e scherm via sociale media.
Bijvoorbeeld via sociale media.
Bijvoorbeeld door een samenspraak met verschillende voor het land, voor Europa, belangrijke
personen.
Bijvoorbeeld achter een spreekgestoelte met publiek cq pers erbij. Minder statisch in ieder
geval.
Bij de tijdser, minder traditioneel
Betere toon, meer belangstellingvoor de gewone mensen.
Betere aansluiting en inleving in de problemen van NL-burgers en de oplossingsrichtingen
Beter een ander moment zoeken om volk toe te spreken, inhoud wat moderner
Belangrijker dan wat je zegt is de manier waarop het overkomt. Een moderne toespraak is ook
een moderne voordracht ( overigens zonder powerpoints oid ). Gesproken woord op een
`Obama` achtige manier, zonder geweld te doen aan de traditionele setting.
belang van macro-economie benadrukken
Begrijpelijker voor iedereen.
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Begrijpelijke taal voor de burgers
Back to the basis............
andere zetting, locatie en dynamischer
Andere vorm
Andere toonzetting
andere toon, niet zo plechtig maar maak er eens een feest van
Andere setting, minder stijf, persoonlijker
Andere plek, niet steeds achter een tafel, kan ook zittend op een bankje in het park, onder de
kerstboom enz. enz..
Andere omgeving, wat losser en meer eigentijds
Andere locatie? Interactief?
Andere invulling.
Ander woordgebruik, toegankelijker.
Ander taalgebruik. Wat een ontspannende voordracht. Niet vanachter een tafeltje. Vanuit een
gemakkelijke stoel met de kerstboom op de achtergrond zou al een verbetering zijn.
Ander taalgebruik, nieuwerwetse presentatie middelen
Ander taal gebruik. meer vertellend dan oplepelend
Altijd hetzelfde verhaal, mag wel een keer wat anders worden verteld.
als er geen koning meer is is er ook geen kersttoespraak meer van de koning, maar van de
president
Alles is voorgekauwd" door de zittende premier / regering. Meningen van ALLE partijen mogen
hier ook wel in meegenomen worden als het zo zou blijven als het nu is. Voor mij mag echter
gewoon een "familiair getinte" speech gebracht worden meer gericht op en naar de "gewone
man " . GEEN rol voor de monarch... dan ook geen uitspraken op politiek gebied."
Alleen al de setting
aktueler
Afschaffing of een meer interactieve wijze, bijvoorbeeld door spreken voor een publiek, een
gesprek of gebruik makend van het Internet.
afschaffen; geen relatie meer tussen politiek, monarchie en relegie
afschaffen: ik heb geen enkele behoefte aan een moraliserende boodschap van het
staatshoofd; de laatste 20 jaar heb ik er nooit meer naar geluisterd.
afschaffen: gezien de achtergrond van de spreker/spreekster is de morele inhoud van de
toespraak niet echt geloofwaardig.
Afschaffen. We zijn toch geen christelijke staat.
Afschaffen. Speeches moeten gedaan worden door de minister president.
Afschaffen. Of maak er een eigentijdse rap van. Spreek in de jij-vorm: wat doe jij voor je land?
Niet dat mierzoete domineestoontje.
afschaffen. Ik wil een kersttoespraak van een gekozen staatshoofd.
Afschaffen. -4x
afschaffen, is toch altijd de mening van het kabinet dat er zit en geen mening van de koning zelf
ivm ministeriele verantwoordelijkheid.
afschaffen, is iets voor de minister president
Afschaffen, is geheel niet de taak van het staatshoofd
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Afschaffen, deze nietszeggende toespraken van elk conflict vermijdende niet gelegitimeerde
personen zijn al jaren van marginaal gewicht
Afschaffen, -2x
Afschaffen!!!
afschaffen! -3x
Afschaffen deze onzin, daar dit volgens mij niemand op te wachten op deze uitgesproken onzin.
afschaffen is helemaal uit de tijd
Afschaffen – 41x
Afhankelijk van het thema wat in de kersttoespraak wordt verwerkt.
Afgeschaft worden
actueler, zonder steriotiep uitspraken, opbeurend.
Actueler, interactief.
actueler, geen gemeenplaatsen, iets persoonlijks, minder zwaarwichtig.
Actueler op lopende zaken inspelen
actueler gesprek met journalisten langer en min prime time
Actief en motiverend niet opvoedkundig maar positiviteit uitstralen. Niet kijken wat beter kan ,
maar aangeven wat er goed gaat in Nederland
Achterwege laten!
Achterwege laten of tot een persoonlijke boodschap terugbrengen
achter wege laten
Aanpassen aan de huidige tijd en denkwijze
Aandacht armoede in Nederland Aandacht armoede in de wereld Werkgelegenheid, hoe komen
we uit de crisis en hoe komt het ten goede aan de jeugd
aanacht voor vraag 6-antwoorden
? – 4x
...
Minder wollig; zakelijker, meer nadruk op de dienende functie, en bekrachriging van het
democratische recht van het parlement om namens de bevolking desnoods monarchie- en
leden van het koningshuis onwelgevallige beslissingen te nemen.
Met meer reele problemen uit de samenleving
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7.3 Aan welk thema zou de koning (meer) aandacht moeten geven in zijn
kersttoespraak? (overig)






































Zou vooral een wenkend perspectief moeten zijn en een moreel
appel
zorg voor elkaar
Zorg voor elkaar
Zingeving
zijn eigen wens. laat het zijn eigen ruimte zijn/blijven
Zijn eigen mening!!
zijn eigen activiteiten verantwoording
Zie opm op bovenstaande vraag
zie 5.1
zelf met de minister president bepalen
Zelf bepalen
ze moet zich niet met politiek bemoeien
Xxx
Wereldburgerschap
Welzijn
welvaartsverlies
we hebben maar 1 wereld dus eerlijk delen levert uitei
Water als levensbron
Water – 4x
wat op dat moment actueel is -2x
Wat ons verbindt
wat kerst is
Wat ie zelf prefereert
wat hem zelf na aan het hart ligt!
wat de koning zelf van waarde acht
wat de Koning zelf bezighoudt
Wat bindt ons Nederlanders
Waarschuwen tegen secularisatie en allerlei wetgeving in dit
land d
waarom zijn wij nederlanders in deze wereld
waarom God mens werd
waarden en normen -4x
waarden
waar KERSTFEEST over gaat
waan van de dag
vrijwilligers -3x
Vrijheid van godsdienst – 2x
Vrijheid en respect
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vrijheid aan koning(in) om zorgpunten aan te snijden, nie
Vrede
vooral geen politieke thema´s
voedselproductie
Visie van de koning
vertrouwen in de politiek met name in de toekomst
Verspilling
verislamisering van NLD en de gevolgen die dit heeft op d
verdraagzaamheid, verschillen tussen arm en rijk,
Verdraagzaamheid -2x
Verbinding, grondwettelijke vrijheden en geloof
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
verantwoordelijkheid, de schaal
typische kerstgedachten als vrede ,verdraagzaamheid, oog voor
milieu
Toespraak laten vervallen
Toespraak afschaffen
Toekomst visie; duurzaamheid van de samenleving
Toekomst van Nederland
Toekomst -2x
Themas waar de politiek niet overgaat: menselijke warmte,
eenzaamhe
thema`s agenderen zonder ferme standpunten
thema dat relevant is in kader samenbinden van de inwoners
tevredenheid, dankbaarheid
Tevredenheid want het is hier geoon heel goed!
tevreden met wat we hebben
Ter beoordeling van Koning
Tekort aan water
stoppen met gelsdverspilling
sport en bewegen, een gezonde
Sport
Solidariteit -2x
sociale cohesie -2x
Social media
Sociaal kapitaal en verenigingsleven
samenwerking in europa
samenleving algemeen
Samenbindend, perspectief
Samen verantwoordelijk zijn voor alle thema`s
ruimte voor religie
rest laten zoals het is
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respect voor en van alle inwoners van nederland, dus niet
alleen van n
respect voor de medemens
respect en omzien naar elkaar
respect -2x
religieuze zaken
Religie -6x
relativeren van onze Nederlandse problemen t.o.v. andere la
relatie welzijn - wereld - environment
reflectie op maatschappelijke thema`s die in media vaa
rechten en plichten, je krijgt pas wat als je er wat voor doet
Rapportcijfer kabinet op basis van rechtvaardigheidsgevoel en criteria
raporteren uit eigen waarnemingen: wat vooral trof tijdens
werkbezo
publiek vertrouwen in de overheid
privacy
Praten in kansen voor Ned. E n niet over crisis
Prachtig moment, 1 x per jaar, voor de koning om in een speech
zijn
Positiviteit en waardering voor hoe goed de meeste
nederlanders wel
positiviteit
positief verhaal brengen
positief nieuws van het afgelopen jaar ook nadrukkelijk e
Politieke vernieuwing en lange termijn visie
Planet & People
Pesten discrimineren
PERSOONLIJKE NODEN / WENSEN
persoonlijk
participatie
Overlaten aan eigen inbreng van Koning of Koningin
overgang naar republiek
over-consumptie, we kunnen best met minder
Ouderenprobleem
ouderen/demografie
ouderen problematiek
Optimisme uitstralen
onze wijze van omgaan met de aarde
Onze positie in de wereld. Hoe rijk en bevoorrecht we zijn,
ontwikkelingshulp of water
Ondernemen
Omgangsvormen, de zeurmentaliteit" "
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Normen enn waarden
Normen en waarden, torts zijn op ons land en een positive
grondhoud
normen en waarden, omgaan met anderen
Normen en waarden
Niets is niet aan de koning
NIet zo zeuren, schouders er onder, maak er zelf en samen w
niet mijn zaak. het enige moment dat koning kan laten weten
wat hem
Nederlandse normen en waarden, vanuit historisch
continuiteitsbesef
Nederland in relaite tot de (3e) wereld
Nederland in de wereld en immateriële zaken
Nederland in de Wereld
Nederland in de wereld
Nederland en Europa
Natuur -4x
Natiegevoel
naastenliefde
naar inzicht en behoefte van koning
naar een volhoudbare samenleving
Moet samenbindend zijn. gebaseerd op wat leeft
moet helemaal niet plaatsvinden
Moet een persoonlijke boodschap blijven
Mentaliteit
meer waarden-gedreven dan inhoudelijk.
meer toekomst visie, Europa.
Meer ruimte voor burgers minder overheid.
Meer respect, en minder polarisatie
meer persoonlijke boodschap
meedelen dat ze belasting gaan betalen en onderzoek naar
praktijken
Mag koning zelf invulling aangeven, actualiteit van alledag
mag de koning zelf bepalen.
maatschappelijke ontwikkelingen, geen politieke onderwerpen
maatschappelijke cohesie
Lik op stuk.
Leven in vrede en harmonie
Leiderschap en burgerparticipatie
leefbaarheid / samenleving
Laten we hem het voordeel van de twijfel geven en hem de
ruimte bie
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Laat het staatshoofd een keer per jaar het staatshoofd, duszelf
bes
Laat hem dat zelfbepalen het is zijn kerstrede
kwaliteit ipv kwantiteit
kunst, natuur
Koning moet de samenleving aanvoelen en doen wat op dat
moment rele
kersttoespraak afschaffen
Kerstgedachten
Kerstgedachte
kerst gaat over bezinnen/hoop/nieuw leven
kerst als christelijk feest
kerst
Joods Christelijke waarden
jeugd
Is een toespraak van de Koningin, je mag gewoon luisteren.
Is afhankelijk van de situatie op dat moment. Moet geen
politiek on
Is aan het staatshoofd zelf
is aan de kroondrager
Interrelieuze verhoudingen.
Innovatie en groen
In zijn algemeenheid niet alleen de huidige situatie
beschrijvend,
Ik vind de kersttoespraak veel beter dan de inhoud van de
troonred
Ik heb niet de indruk dat veel mensen kijken of luisteren, laat ze
ijle Thea`s dienen aandacht te krijgen,
Ieder jaar een ander actueel thema
Identiteit en universele mensenrechten
Identiteit en Nationale trots
Humanisme
hufterig heid en zelfverrijking
HOOP
Hoe wij als Nederlanders kunnen bijdragen aan een beter m
hoe positieve eenvoud de wereld verandert
hoe maken we op een fatsoenlijke manier een eind aan de
monarchie
Hoe afscheid te nemen van het toch vrij achterhaalde erfelijke
staa
Historisch besef
Hij moet zich nergens mee bemoeien. Tegen de achtergrond
van het on
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Het wonder dat God zich door de geboorte van Jezus liefdevo
het volk bepaalt!!
het samenbinden van de Nederlandse, europese samenleving.
Het nut en de zin van dergelijke toespraken zijn twijfelachtig
het nederlander zijn
het moet een persoonlijke toespraak blijven
het moet een persoonlijke boodschap van de koning worden
Het is wel de tekst van de majesteit, niet van ons
Het is de kersttoespraak van de koning: dus zijn inbreng en
visie.
Het evangelie
Het bestrijden van de R.K. kerk
herstel van de Republiek der Nederlanden
hangt af van wat er dat jaar gespeeld heeft en wat komen gaat.
grote overkoepelde thema`s
Godsdienstvrijheid en respect voor religieuze opvattingen van
diver
Godsdienst
Gezelligheid
gevolgen van mondialisering en perspectieven
Geschiedenis
gemeenschapszin
gemeenschappelijk beleefde waarden
Geluk, innovatie , leiderschap/ eigenaarschap
Geloof,waarden,normen
Geloof -2x
geestelijke waarden en praktische normen, ontleent aan de
geen toespraak meer geven.
Geen toespraak -3x
geen speech en hartelijke kerstwens volstaat. bij alle andere
onder
Geen rede!!
Geen politieke thema`s, maar juist de verbinding zoeken tussen
al d
geen politieke thema`s
Geen politieke items
Geen kerttoespraak meer, maar een nieuwjaarstoespreek
geen kersttoespraak meer
geen kersttoespraak houden
geen kersttoespraak door de koning
Geen kersttoespraak
geen interesse
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geen corruptie van politiek
geen
Geen
Geboorte van Christus als Redder
fatsoen
familie
Export -2x
Europese integratie
Europa en vrede
Europa
Europa
Ethische thema`s
Ethiek, moraal
Ethiek
eruit halen
Energie neutral
emancipatie van vrouwen en mannen
Elkaar iets gunnen
Eigenlijk kijken naar de actuele situatie
eigen visie op samenleving temidden van de wereld rondom ne
eigen verantwoordelijkheid.
eigen keuze ZM
eigen keuze -2x
eigen initiatief en vindingrijkheid van burgers om samen pr
Eigen idee
Eerlijk delen, waarbij de koning zelf het goede kerstvoorbeeld
geef
eenheid als samenleving
een visie op de inrichting van onze samenleving
een verdraagzame samenleving, door iedereen!
Een ruimere wereldvisie vanuit de Nederlandse samneleving
bekeken
Een onderwerp database koning aan het hart gaat en ten
dienste van
duurzame energie
Duurzaamheid/Gezondheid
duurzaamheid in brede zin
duurzaamheid -5x
dus sociaal zijn t.o.v. elkaar
drugsbeleid
Deugden, waarden
Democratie
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democratie
de zin of onzin van de monarchie
De waarheid
De waanzin dat alles opgehangen wordt aan de economi
De veronperssonlijking van de overheid
de toestand van de wereld
de stand van het land
de republiek Nederland
De Nederlandse identiteit
de keuze is aan de koning
de kerstboodschap van de Bijbel
de Joods-Christelijke wortels van onze bes
De geboorte van de HEERE JEZUS, dat is toch kerst!!
De geboorte van Christus
de chr. betekenis van het kerstfeest
De betrekkelijkheid van het bestaan
De betekenis van Kerst
De algehele toestand van het land.
Dat wil ik graag aan de koning, in samenspraak met de premi
dat wij een heel klein landje zijn in een grote, veranderend
Dat we meer gaan beseffen wat we allemaal hebben dEUS
Dat wat samenbinding bevordert
Dat mort hij weten
Dat moet hij gewoon zelf weten
Dat mag de koning zelf weten -3x
dat is sterk afhankelijk van wat er plaatsvind in de samenleving
Dat een mens arm is, maar rijk kan worden in Christus
Dat de economie niet alles bepalend dient te
daar ga ik niet over
cultuur, internationalisering
Cultuur
cristendom
Cohesie
Christus` geboorte!
christelijke wortels van Nederland
Christelijke normen en waarden
christelijke natie
burgerparticipatie
Burgerchap
Burgerbetrokkenheid
Boeren in relatie tot landschap
bevorderen van samenhorigheid
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Betekenis van Kerst benadrukken
betekenis van Kerst
Bestuurlijke vernieuwing
Belang van waterveiligheid in Nederland, aandacht voor
belang van geloof
autochtone nederlanders een hart onder de riem gestoken
word
Anti-crisis
Altijd het posotieve wensen voor het volgend jaar
alleen als dat HEM gevraagd word
alle moet aan bod komen
algemene toespraak
algemene maatschappelijke ontwikkelingen in Europa, de
wereld en in
agrofoodsector
afstand doen van de troon
afschaffen toespraak
afschaffen monarchie
afschaffen
afhankelijk van wat er speelt, actualiteit
Afhankelijk van de thema`s die op dat moment actueel zijn. Dit
is o
Afhankelijk van de siuatie moet nadruk verschik
afhankelijk van de actuele situatie
Afhankelijk van de actualiteit
actuele thema`s
actueel thema is nu euro+EU crisis
Actueel thema
Actualiteit
acepteren van elkaar
aan de kerstboodschap
verbod op de jacht
Christendom
omdenken om de medemens
nederland in wereld zaken
Innovatie
respect van burgers voor het binnenlandsbestuur
one planet for all people (care)
Naastenliefde
Integratie en het belang van een multiculturele sam
Globalisering; naast de voordelen en nadelen , simpelwe
De mens in de samenleving
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Cultuur, ethiek, waarden en normen
zieken en gehandicapten
verbinding met evangelie
Maatschappelijke en sociale verantwoordelij
DiscriminatIe
De echte kerstboodschap.
Eigen Indentiteit.
Zelfkritiek
normen en waarden
toekomstperspectief vanuit alle facetten
samenhorigheid
Gemeentelijke herindelingen
Duurzaamheid
bedreiging toekomst door k limaatprobleem
plek van NL in de wereld
hoe fijn het is om in nederland te wonen
de geboorte van Christus
Actueel themas die de mensen bezighouden en raken.
actualiteiten
zelfredzaamheid
Sport
Samen doen, krachten bundelen.
Ouderen
Innovatie handel sport
Het inkomen van het staatshoofd
Godsdienstig besef
Europese samenwerking
christelijk gedachtegoed
God en godsdienst / Waaren en normen / Individ
Een digitaler wordend Nederland
de te hoge beloningen voor een bepaalde groep perso
Solidariteit
Overheids participatie ipv burger participatie
natuur als ultime kwaliteit leefmilieu
generatiekloven
solidariteit
duurzame oplossingen
Verdraagzaamheid en acceptatie
Natuur
Duurzaamheid
Economie
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7.4 Heeft u wel eens contact gehad met Willem Alexander en Maxima?































Zijn betrokkenheid bij natuurontwikkeling (EHS)
Zijn betrokken, hartelijke mensen met goede dossierkennis
Zij zijn betrokken bij het wel en wee van Nederland en houden zich goed op de hoogte van
hetgeen er speelt. Het past niet om anekdotes te vertellen.
Zie 3.1. Hij heeft een geweldige impuls gegeven aan een duurzaam en veilig waterbeheer, hier
en in de rest van de wereld. Voor de rest is het ook een gewoon mens, aardig, belangstellend
en hardwerkend.
zer betrokken en goed op de hoogte van wat er leeft in de samenleving
Zeer toegankelijke, integere en oprecht geïnteresseerde mensen...
zeer toegankelijk en geinteresseerd. daarnaast ook gewoon aardig.
Zeer positief. Open en ontspannen in gesprek met inwoners en bestuurders. Spontaan. Tussen
de mensen.
Zeer positief. Geinteresseerd en betrokken. Had betrekking op water. Water is niet alleen nat
maar ook van belang voor deze wereld. Was een opmerking van de prins.
Zeer positief, humor, ontspannen en to the point. W.A heeft humor die zeer ad rem is, ewes op
je hoede!
Zeer onder de indruk van Maxima toen zij een grote zorginstelling in mijn gemeente opende.
Informeel, buiten het protocol om, met kennis van zaken heeft zij alle harten gestolen.
Zeer onder de indruk van de kennis, het geïnteresseerd zijn, de warmte en de charme van het
paar.
Zeer meelevend tijdens topsportprestaties. Is dan echt zich zelf!
zeer goede indruk. weten zeer goed waar het om gaat. tijdens voor en na hun aanwezigheid is
er een focus op het onderwerp die partijen uit hun comfort zone haalt en de discussie en
aandacht super focused.
Zeer goed voorbereid op de situatie en de personen die bezocht worden
Zeer goed / betrokken / inspirerend
Zeer betrokken, goed op de hoogte en open. Onder de indruk van bezoek van Maxima aan
jeugdinrichting. Zij wist kwetsbare kinderen te laten vertellen over hun vaak moeilijke jeugd en
ging daar respectvol, vriendelijk en betrokken mee om. Ze voelden zich echt gehoord.
Zeer betrokken in het waterdomein (veiligheid, beschikbaarheid) en wat mensen daar van
merken in hun leefomgeving. Schonk tijdens een werkbezoek bij de de lunch een glaasje melk
voor mij in !
Zeer betrokken en spontaan. Wil geen anekdotes geven, het is toch anoniem.
Zeer betrokken en goed ingevoerd in de materie.
Zeer betrokken en geïnteresseerde man
Zeer betrokken en erg Geintresseerd bovendien veel kennis heeft hij.
zeer actief bezig bij de vele verenigingen tijdens koninginnedag
Ze zijn beiden zeer open en betrokken
Ze zijn beide erg los in de omgang, en stellen mensen op hun gemak.
Ze waren goed geïnformeerd over welke personen er waren en gaven de indruk je te kennen,
hetgeen natuurlijk niet echt zo is,
Xxx

63

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht



























Willen Alexander komt autentiek over, bereidt zich goed voor bij een bezoek en is betrokken, in
een gesprek heb je niet het gevoel van afstand.
willem-alexander kwam zeer ontspannen over
Willem-Alexander komt op mijn niet over als iemand die werkelijk is geinteresseerd de meeste
zaken waar hij over spreekt. Komt (logischerwijs) wereldvreemd en enigzins `nep` over.
Willem-Alexander is breed geïnformeerd en zeer ter zake kundig.
willem is erg openhartig
Willem Alexander was exact op de hoogte van de toekomst van vliegbasis Soesterberg. Hij
vroeg toen hoe het stond met de groep krakers die er sinds jaar en dag huisden. Ik moest het
antwoord schuldig blijven. Prinses Maxima was in kader van Oranjefonds bij een project in Zeist
waar ze kennismaakte met allerlei jongeren die een creatieve buddy hadden. Als toenmalig
gedeputeerde herinner ik me dat ze feilloos onthield wie waar van was en waar
verantwoordelijk voor was.
Willem Alexander professioneel en toegankelijk. zelf meegemaakt bij opening waterzuivering in
Midden Delfland. erg leuk om een beetje als vaders onder elkaar te babbelen. gewoon gezellig.
Willem Alexander ontmoet bij het project verbreding van de Waal en is een gewone
benaderbaar persoon.
willem alexander met water bij waterschappen. meer dan een symbool staat voor een positieve
en verantwoordelijke kijk op de wereld.
Willem Alexander heeft humor. Hij komt verstandig over en heeft snel een antwoord. Ik sprak
met hem over het fenomeen Bossche Bol. Hij zei dat deze lekkernij zeer waardeerde. Daarop
viel een ander raadslid (met Utrechts accent) in het gesprek, die zei: `hier in Den Bosch zeggen
wij anders `Chocoladebol`en geen Bossche Bol`. Waar op Willem Alexander zei: nou, u hoeft dat
niet, want u komt zelf ook niet uit Den Bosch.
Willem Alexander heeft bij ons een rioolzuivering geopend en hij was echt geinteresseerd in dat
onderwerp.Omdat het een wereldprimeur was, vroeg hij aan mij als financieel
verantwoordelijke Heemraad,hoe wij het risico hebben kunnen nemen. En met name hoe wij
het risico hadden afgedekt.
Werkbezoek. Ontspannen en geïnteresseerd
werkbezoek waar ik de werking van vistrappen aan hem mocht uitleggen. aardige en
geïnteresseerde man.
Werk bezoek Máxima. Zij was zeer betrokken op projecten van het Oranjefonds. Uiteraard
wordt zij afgeschermd. Naar mijn gevoel zou ze zeer benaderbaar zijn.
Weinig zinvol, saai en risicomijdend
We rookten allebei.
We mogen dankbaar zijn dat ons koningspaar gaat bestaan uit deze twee competente mensen.
Ze opereren zeer professioneel en betrokken. Met oprechte interesse voor de mens achter het
verhaal.
We hebben Willem Alexander ontmoet prima man tussen de bevolking
Wat een bekend gezicht zei ik tegen Willem Alexander toen ik hem ontmoette. Ken ik u ergens
van? Handenschuddend vertelde hij mij dat hij mij niet kende
was gezellig
was een kennismaking, bij een andere gelegenheid vroeg de adjudant of ik met de prins wilde
praten omdat er niet zo gauw iemand op hem afstapte
Was de prins over het openbaar vervoer hij wist wat je met een strippenkaart mee kon doen.
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Warme, vriendelijke mensen, zeer toegankelijk.
Warme mensen, met belangstelling voor uitvoeringskwesties.
Warm en betrokken.
WA spreekt gemakkelijk met andere mensen Ik eas zeer omdercde indruk van de beheersing
van onze taal door Maxima (zij was toen nog maar kort in functie) maar ook haar prettige
manier van omgang met mensen
WA onlangs ontmoet, de hand gedrukt en gesproken tijdens bezoek in het kader van Appeltjes
v Oranje. Zeer ontspannen.
WA kreeg Limburgse borrel Els la Vera aangeboden. Hij zei na geproefd te hebben: Als dit
verplicht wordt bij elk werkbezoek komt ik nooit meer in Limburg
WA is intelligente charmante man met veel inlevingsvermogen en verstand van zaken.
WA is een intelligent en kundig man met een relativerend gevoel voor humor.
WA doet erg zijn best, maar blijft toch de corpsbal uit Leiden en kan niet verhullen dat zijn
vrouw de broek aan heeft. zodra er geen camera`s in de buurt zijn verdwijnt haar stralende
glimlach. over een paar jaar zal blijken wie de baas is. in ieder geval lijkt zij een stuk slimmer te
zijn dan hem.
WA bezocht ons dorp, had een soort discussie met notabelen" over hoe het leven op het
platteland zich zou moeten ontwikkelen, en vroeg op zeker moment: wie van u komt hier
eigenlijk vandaan? Dat bleek een, ook nog vrij kleine, minderheid. Wierp wel een relativerend
licht op de daarvoor zo ferm geuite argumenten."
WA als student, als normale Hollandse knul die kan feesten als leeftijd genoten. a/b van de
Groene Draak heeft hij heerlijk gefeest.
WA = een persoon die oprecht geintesseerd is in mensen en tijdens een opening de tijd neemt
om een gesprek te voeren.
vrolijke informaliteit, krische deskundigheid (en betrokkenheid)
Vriendelijk, oprecht belangstellend en goed voorbereid dus terzake kundig
Vriendelijk en geïnteresseerd. De toekomstige koning heeft gevoel voor humor.
Voorbereidingen ontmoeting overdadig veel protocol, werkelijke ontmoeting met H M de
Koningin, prinses Maxima en prof mr Pieter van Vollenhoven spontaan en warm, betrokken en
hartelijk
Vond plaats tijdens een koninginnedag. Receptie was zeer geregisseerd. Gasten stonden aan
een tafletje, terwijl koninklijk paar zich toevoegde. Onmiddelijk namen ze de `lead` door te
vragen naar je naam en functie. Opvallend was dat er direct contact kon zijn over `welk
onderwerp dan ook`...
Vlotte man in omgang, goed voorbereid
Vertrouwelijk -2x
verliep vlekkeloos, professioneel
Uitstekend voorbereid, zeer toegankelijk.
Uitreiking blauwe vlag in Noordwijk. Goed om een boegbeeld te hebben waarin denklijnen van
in principe alle Nederlanders samenkomen.
Twee uur met WA mogen praten over Groene Hart in het kader van Ruimtelijke Ordening.
Schonk zelf de koffie in en was behoorlijk goed op de hoogte van RO. Stelde goede vragen.
Twee maal, met de prins. Kenmerk: wordt zeer afgeschermd door vips, beperkt zich tot het
handje geven, kom er dus niet mee in gesprek en kan ook geen goed antwoord geven op vraag
8
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Twee keer heb ik Prinses Máxima mogen ontvangen. De tweede keer was op de dag dat ze
aanwezig was op de herdenking in Lommel (België) van de slachtoffertjes van het busongeluk in
Zwitserland (2012). Na de herdenking heeft ze tijdens de Nationale Boomfeestdag een eerste
boom geplant ter nagedachtenis van de slachtoffers. Dat ze, ondanks deze droeve aanleiding,
toch haar eerdere afspraak een boom te planten nakwam heeft erg veel indruk gemaakt. Haar
betrokkenheid en waardige, koninklijke, uitstraling maakte grote indruk. Het leed van de
herdenking en de vreugde rond de Boomplantdag wist zij Koninklijk te verbinden.
Tsja, dat mag dus niet.ook al zo`n ding
Tijdens zijn studie tijd in Leiden kwam Willem A regelmatig een lekker broodje in mijn zaak
eten, en was altijd even vriendelijk. De klandizie van jonge dames nam enorm toe in die
periode. En ook de beveiliging zorgde voor extra omzet.
Tijdens werkbezoek prima indruk gekregen.
Tijdens hun kennismakingsbezoek aan Utrecht heb ik met ze aan tafel gezeten en een gesprek
gevoerd over integratie en kansen voor jonge allochtonen. Was mede door hun inzet een
prettig en open gesprek
tijdens hun introductie ronde na de verloving, Maxima sprak met een vrijwilliger op een
asielboot en dat had haar grote interesse zo bleek me
Tijdens een wereld waterforum sprak de Kroonprins ongeagendeerd in reactie op een inleider.
Hij sprak met gezag en overtuiging. In dit internationale gezelschap vond hij meer ruimte dan
kennelijk in het binnenland om kanttekeningen bij uitingen van andere te plaatsen.
Tijdens een bezoek van de familie op koninginnedag kwam ik in gesprek met Beatrix en dat
werd vol belangstelling gedeeld door Alexander en Máxima.Het was,volgens mij,het eerste
bezoek waar beiden aanwezig waren.
Tijdens de herdenking van de bevrijding van Eindhoven 50 jaar bevrijd was ook prins Alexander
aanwezig. Als wethouders werden wij aan hem voorgesteld, waarbij voor iedere wethouder 1
minuut was vastgesteld. Bij mij duurde dat enkele minuten wat verbazing opriep bij de andere
collega’s. Wat was er wel niet allemaal te vertellen en waarom werd er zo gelachen? Welnu ik
was pas enkele maanden wethouder namens de ouderen partij en vroeg aan de prins of hij zijn
grootvader de groeten wilde doen. Frits Philips was lid van onze partij en het zou leuk zijn als
prins Bernhard dit voorbeeld zou volgen. De prins zij lachend en mijn oma dan?
Terzake kundig. Aandacht gevend aan de mensen waar het om gaat en zich niet laten
`verblinden` door interessant-doende `officials`. Zeer geinteresseerd. Stellen nerveuze
`onderdanen` op hun gemak!
ter zake kundig. Allebei.
Te veel om op te sommen. Maar optredens van beiden zijn altijd zeer goed voorbereid,
deskundig en zeker in aanwezigheid van Maxima enthousiasmerend.
spontane jonge mensen die ruimte zoeken binnen het begrijpelijke protocol
spontaan, zeer geintresseerd
spontaan en gezellig
Sociaal zeer vaardig, normaal, belangstellend
Samen tijdens reis naar Abu Dhabi, heb het koningshuis als zeer open en toegankelijk ervaren.
rondleiding in duurzame woningen ( zonne-energie), Koninkrijksconcert in december, maar
als Kamerlid ooit nog handtekening mogen zetten op gips om het been van Máxima bij verlenen
toestemming voor huwelijk koninklijk paar door Staten-Generaal.
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Rond koninginnedag in Apeldoorn een paar jaar geleden. Aan de ene kant feestelijk (voorde
aanslag), en waardig en betrokken (tijdens de herdenking).
Reageert spontaan en oprecht op vragen en opmerkingen. Schroomt niet om spontaan en
welgemeend persoonlijke hulp aan te bieden bij streven van een organisatie (in dit geval
cultureel) om bepaalde doelstelling te bereiken.
Profs, geïnteresseerd, spontaan
professioneel, open
Professioneel en belangstellend. Prima uitstraling
Prinses Maxima meegemaakt bij een feestelijk opening. Ze heeft wat mij betreft een bijzonder
positieve indruk achter gelaten door haar manier van optreden, goed op de hoogte,
belangstellend en innemend.
Prima, voor de rest is dat persoonlijk.
Prima indruk.
Prettige open mensen, passend in deze tijd.
Prettig contact
presentatie gegeven bij Adviescommissie Water. De beveiligers gaven aan dat ik bij mijn
presentatie een droge mond zou krijgen. ik trok dat in twijfel, maar het gebeurde waar ik voor
gewaarschuwd was
Postief. Open en belangstellend.
Positieve, betrokken indruk
Positief.
Positief, enthousiast, belangstellend en goed op de hoogte!
Positief
plezierige ontmoeting, ontspannen sfeer.
plezierig contact, beetje medelijden met hun wijze van leven als gevangene van ons systeem.
Vrijheid is onbetaalbaar, hun bewaking vind ik beklemmend.
Persoonlijke ontmoeting en betrokken belangstelling bij opening van bedrijvencentrum
Persoonlijk, hartelijk, meelevend.
organisatie van synposium
oprecht geïnteresseerd, betrokken
Oprecht geinteresseerd en stelt inhoudelijk goede vragen.
oppervlakkige figuren
Open, inhoudelijk en betrokken
open benadering
Op werkbezoek was WA zeer geinteresseerd, serieus, maar ook inlevend. Dit betrof inburgering
van vluchtelingen.
ontspannen sfeer tijdens een werkbezoek, betrokkenen zijn opgewonden, blijft iets bijzonders
Ontmoet op Koninginnedag.
Ontbijt bijeenkomst met princes Maxima. Onder de indruk van haar scherpe analyse en durf om
zelf een standpunt te bepalen. Zij was daar in haar functie als voorzitter van een stichting om
alochtone vrouwen een betere kans te geven in Nederland.
Ongedwongen
Onafhankelijke inleiding op watergebied
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Officieel bezoek, strak protocol, Máxima meer uitstraling. Werkbezoek, informeel, WA goed
geïnformeerd, speelde zijn rol uitstekend, liet zich niet uit de tent lokken
Nvt – 7x
Niet van toepassing
niet gepast daar iets over te schrijven
Neen, dat kan ik wel maar doe ik niet
neen, dat is niet passend. in het algemeen: oprecht meelevend en professioneel.
Neen -4x
Nee.
nee,prive
Nee, niet echt...
Nee, dat hoort niet.
Nee, dat blijft conform afspraak besloten.
Nee, aardige man, verder geen opmerkingen
Nee is prive
nee doe ik niet
nee , onbehoorlijke vraag
Nee – 26x
n.v.t.
Mocht als wethouder samen een opening doen. Zeer ontspannen !
met willem alexander, deskundig over het onderwerp water
Mens onder de mensen.
Maxima`s eerste publieke optreden in slot Ewijk, prachtig meisje dat niets te vertellen had en
volledig werd afgeschermd door de hofhouding
Maxima was in Nijmegen bij het multiculturele project WHAA van Rien Groenwegen. Hij is de
grote organisator bij de Vierdaagse van een diversiteits multicultureel feest, maar nu geveld
door een hersenbloeding en deels verlamd. Ik heb zelden zo`n betrokken en lief meelevende
persoonlijkheid gezien. Echt een koningin om van te houden.Haar warmte geeft Rien weer
moed, om door te gaan ondanks zijn blijvende handicap.
Maxima voert het hoogste woord
Maxima ontmoet in Boekel bij het verzorgingshuis. De ouderen waren erg onder de indruk
maar ook spraakzaam tegen haar. Willem Alexander ontmoet in Istanbul tijdens de
Wereldwaterconferentie: een zeer betrokken man met kennis van zaken!
Maxima met name is erg toegankelijk, spreekt makkelijk, Maar is ook goed op de hoogte hoe
het in nederland gaat.
Maxima kwam tijdens werkbezoek in Oss bijzonder sterk voor de dag. Als republikein geef ik
toe dat ook ik als een blok voor haar viel.
Maxima is zeer toegankelijk en authentiek
Maxima is zeer ontspannen in de omgang, zeer kundig, Anecdote, Na een uitlopende
bijeenkomst zei ze : dat wordt een magnetronmaattijd voor Alex"."
Maxima is natuurlijk en charmant en praat over `gewone` vrouwenonderwerpen (als
`zomerpanties`) net zo gemakkelijk als over belangrijkere onderwerpen. Zij en Beatrix houden
hun glas wijn erg fout vast, dat vond ik opvallend èn leuk. Alexander eet vies en heeft niet door
dat er dan etensresten in zijn mondhoeken zitten. Het kunnen gewoon je buren zijn.
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Maxima is een zeer betrokken vrouw, lijkt mij.
Maxima gesproken tijdens viering 125 jaar bestaan. Museum Broekerveiling.
mag ik niks over zeggen
Maar toen was Willem Alexander nog maar een klein ventje. Ik heb als Marechaussee gediend
op Drakenstein en tijdens een ochtend wandeling van Beatrix heb ik hen getroffen en
gesproken.
maakte een sympathieke indruk. hield een korte inleiding waarin hij een opmerking maakte die
hij zich eigenlijk niet kon/mocht permitteren. En nadien alcoholvrije ,,champagne: brrr.
m
Leuk en ontspannen WA was erg open en humoristisch toen zijn auto eerder op de plek was
dan mijn vervoer en hij mij als bgm in mijn gemeente welkom heette ilv andersom
Lekker anoniem. Kom op zeg. Dit is iets voor Hekking.
kwaliteit mensen
Kundig en geinteresseerd
Korte kennismaking in de marge van een congres, niet bilateraal maar als groep bestuurders.
Koninginnedag is in onze gemeente gevierd. Was een gezellige dag, maar heeft wel erg veel
geld gekost. Van de veel genoemde `spin-off` is weinig terecht gekomen.
Koninginnedag in Veenendaal. Handen geschud en kort gesproken.
kkk
Keurige mensen, voeren netjes hun rol uit. Koningin toont humor in prive-gesprekken, Maxima
weet professioneel hartelijkheid uit te stralen
Ja, meerdere keren. Toegankelijk en ontwapenend
Introductie van Maxima in de provincie.i
Interesse, warm en hartelijk
Informeel en open. Zeiden dat ze nu echt voor de kinderen naar huis moesten, hoe leuk het ook
was.
In het kader van Micro-finance resp. Water. Beide zeer goed ingevoerd, inhoudelijk
georiënteerd. In de conversatie niet droog maar als het past humorvol. Belangstellend en de
gesprekspartners op hun gemak stellend.
In elkaars aanwezigheid verkeerd, niet gespoken
In 1998 opende de prins het gemaal Prins WA in de Schermer. Ik was destijds dijkgraaf van
waterschap Het Lange Rond en op weg naar de opening brak er een verschrikkelijk noodweer
los, zodat we druipnat bij het gemaal arriveerden.
ik werk in de watersector en heb toespraken gehoord en een Waterbijeenkomst meemaakt.
Positieve en informele uitstraling en kent zijn zaken.
Ik was mee naar de millenniumtop in new york en heb hen daar persoonlijk ontmoet
Ik was er slechts bij als wethouder. Geen actieve rol dus. Positieve indruk.
Ik was er bij op 2-2-2002 in de Arena. Het was een traditioneel familiefeest maar dan HEEL
groot.
Ik sprak WA toe sept 2000 in de Ridderzaal, hij werd voorzitter van de Commissie integraal
Waterbeheer. Vooraf kennismaken , daarna achter hem aan naar binnen. Vlak voor het
binnengaan maakte hij rare grimassen. Om ons op het gemak te stellen?
Ik kreeg een goede indruk, heel professioneel.
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Ik heb Willem Alexander 2 keer ontmoet, de eerste keer woonde hij als onderdeel van zijn
opleiding de vergadering van de F.N.V. Federatieraad bij na afloop konden wij even informeel
met hem praten, hij maakte toen niet veel indruk. De tweede keer ontmoete ik hem als
voorzitter van de St. Vakopleidingen van de horeca ter gelegenheid van het 50jarig bestaan. Wij
hebben toen wat langer met elkaar gesproken, het viel mij op dat hij zich goed op de hoogte
had laten stellen, hij was duidelijk gegroeid in zijn rol, en maakte een sympathieke indruk op
mij.
Ik heb WA gesproken over het watermanagement tijdens een borrel op Noordeinde. Hij kwam
op mij zeer kundig, betrokken en enthousiast over.
Ik heb mogen lunchen met Prins Willem-Alexander. en hij maakte op mij een zeer prettige
indruk.
Ik heb Maxima en Willem-Alexander ontmoet tijdens de kennismakingsronde met de
provincies in 2001. Met mijn echtgenote ben ik aanwezig geweest bij het huwelijk in de Beurs
van Berlage .
Ik heb Maxima (als portefeuillhouder) ontmoet bij de opening van de Mode Biennale in 2009 te
Arnhem. Ze was zeer betrokken en nam ruim de tijd om met iedereen te praten. Onze
mannelijke raadsleden eisten wel een plekje voor hun partner op bij de opening.Dat leverde op
dat een aantal mensen die zich jaren hadden ingespannen om de Mode Biennale te organiseren
er niet bij konden zijn . Een minpuntje maar het geeft wel aan hoe populair Maxima ook toen al
was.
Ik heb in 2004 als locoburgemeester WA mogen begeleiden bij zijn bezoek aan het KNMI ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Hij was daar samen met Melanie Schultz van Haegen, de
toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Op een moment moest WA een net
met ballonnen openknippen om die ballonnen in de lucht te laten. Dat ging niet helemaal goed:
het net kwam vast te zitten in een boom. Melanie stormde naar voren om aan het net te
schudden en WA ging spontaan mee staan schudden. Op dat moment is leuke foto genomen,
waarop goed te zien is hoe intens spontaan WA kan zijn. Dat zie ik zijn moeder niet doen. Ik heb
daar overigens ook filmbeelden van in een matige kwaliteit. U kunt daar ongetwijfeld een beter
exemplaar bij het KNMI van krijgen.
Ik heb het voorrecht gehad om bij de opening van de nieuw waterfabriek in emmen aanwezig
te zijn. Deze werd geopend door Willem Alexander. Hij wordt wel geleefd en alles is
geregisseerd wat hij moet doen vond het een beetje zaai.
ik heb hen de Zeeuwse vlag overhandigt, ze waren toen op de dijk bij de Oosterschelde op
Schouwen-Duiveland, in het kader van een bezoek aan Zeeland
Ik heb gezien hoe mateloos populair prins Willem Alexander is bij de jeugd tijdens de opening
van de AF school in Hoofddorp. Ik heb gezien hoe goed hij het deed bij de opening van de
nieuwe bedrijfsschool van de luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht. Het eerste staatsbezoek
van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima was aan de Baltische Staten. In Estland
bezochten zij het Baltic Defence College. Ik ka u verzekeren dat prinses Maxima ongekunseld
charmant is.
Ik heb er geen bijzondere indrukken aan over gehouden. Maar dat ligt misschien ook aan mijn
nuchtere instelling. Als je er goed naar kijkt zie je dat alles planmatig volgens een draaiboek
verloopt.
Ik heb een jaar of acht geleden WA ontmoet toen ik bestuurder was van een waterschap. Wat
mij opviel was zijn grote passie voor water.
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Ik heb dhr. van Amsberg een keer de hand geschud bij de opening van onze energieneutrale
wijk
ik heb de prins mogen ontmoeten bij de onthulling van het standbeeld van Cornelis Ley, als
nazaat van de familie. Hij was meteen bereid om met ons op de foto te gaan.
Ik heb de koningin, prins WA en pinses Maxima een keer ontmoet, bij het Koninkrijkconcert in
Zoetermeer. Na afloop was ik aanwezig bij een gesprek dat de koningin met Antilliaanse
vrijwilligers had. De koningin sprak vrijuit over tolerantie ed, net zoals zij dat eerder in een
kersttoespraak had gedaan.
Ik heb bestuurlijk met kwaliteit en veikigheid op gebied van waterhuishouden te maken. Ik heb
daarin ook veel van Willem- Alexander gezien en gehoord en vind dat hij zich daar bijzonder
goed in heeft verdiept en in het geheel van alles wat water is op de hoogte is. Hij kan ons land
als waterbouwers goed vertegenwoordigen en daar zouden wij internationaal nog heel veel
mee kunnen.
Ik ben 2 keer voorgesteld aan de kroonprins, de tweede keer dacht ik dat hij vast niet meer wist
wie ik was. Ik was zeer verbaasd toen bleek dat hij wel degelijk wist wie ik was. Er zat bijna een
jaar tussen!!!
Iedereen was onder de indruk van de spontaniteit van met name Maxima, terwijl ook prins
Edward bv. aanwezig was.
Houdt van een jolige sfeer.
houd ik voor me
Hij was te gast bij ons waterschap in Flevoland. Hij was degelijk en had een goede speech. Hij
gaf geen aanleiding om in z`n komst een anekdote te ontdekken.
Hij was op werkbezoek en heeft na afloop een borrel geschonken voor de mensen die
meegewerkt hadden aan het bezoek.
Hij was hier om een sporthal te open. Ik vond hem heel ontspannen, maar ook geïnteresseerd.
Hij vroeg door toen een Turk hem vertelde dat er een ontmoetingsplek was gemaakt in de
moskee die heel belangrijk was voor de mensen, volgens de Turk. Willem Alexander vroeg toen
voor wie die ontmoetingsplek nu eigenlijk bedoeld was.
Het zijn beiden (sociaal) intelligente mensen, belangstellend en met gevoel voor humor.
Het was een ontvangst van prinses Maxima op een ROC, geen anekdotr voorhanden, wel een
heel spontaan gebeuren!
Het was een kort gesprek in een groep. Opvallend how gowd zij zich hadden voorbereid en op
de hoogte waren van wat er in de Gemeente speelde. Het zijn warme geïnteresseerde en
intelligente mensen
Het was bij de nieuwjaarsreceptie vanwege een andere functie en bij een werkbezoek.
Het waren zeer belangrijke en geïnteresseerd gasten.
Het viel op dat Maxima het voortouw nam. Ze stelde betrokken en intelligente vragen. Willem
Alexander was minder geinteresseerd.
Het viel me op dat zij bij de uitreiking van een belangrijke wetenschapsprijs in een redelijk
ontspannen sfeer na afloop nog even bleef napraten, overigens wel een beetje afgeschermd
van de gewone" aanwezigen. Gaf een plezierige indruk."
het contact was zakelijk, ceremonieel
Het contact was slechts in formele zin (handdruk) met de nieuwjarsreceptie in het paleis op de
Dam.
Het contact was het geven van een hand en het elkaar toewensen van alle goeds voor 2013.
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helaas, wij Mogen niet uit de school klappen. Ik mag hooguit zeggen dat ik onder de indruk was
van de ingewerktheid van Maxima en genoot van het ietwat luchthartige van Willem Alexander.
Heel positief!! Ze gingen in die 15 minuten heel lief met elkaar om. Willem-Alexander kon niet
van Máxima afblijven. Ik zag echte liefde tussen die twee en dat doet me goed. Juliana heeft
toch echt pech gehad met Bernard. WA heeft echt humor!
Heel plezierig contact. Veel belangstelling voor de inhoud .
heel open en doen er alles aan om mensen op hun gemak te stellen. WA heeft veel humor.
Heb bij de luchtmacht nieuw milligen Prinses Maxima een hand mogen geven en ik heb het glas
waar ze jus d orange uit dronk ongewassen bewaard
Heb als bestuurder geen contact gehad, maar in mijn vorige baan 3 keer. Zeer ongedwongen.
Maxima en Willem-Alexander in de Beslotenheid van de Koninklijke bus uitgelegd wat in
Drenthe de term brommers kieken" betekent."
Heb 2 keer inhoudelijk met Prins WA gesproken. Een keer tgv zijn landelijke inhoudelijke
introductieprogramma 2 uur. Mijn indruk: goed op de hoogte, leergierig, in staat verschillende
ontwikkelingen aan elkaar te koppelen.
Hartelijke, spontane mensen die goed weten waar ze mee bezig zijn.
Hartelijke, betrokken mensen. Direct en toegankelijk. Echt onderdeel van nieuwe generatie.
goede professionals
Goede indruk; zeer professioneel optreden tijdens een handelsmissie. Ze openen deuren voor
NL in het buitenland.
Goed volk, geen benijdenswaardige positie overigens.
Goed op de hoogte, werkelijk geïnteresseerd
goed ingevoerd
Gezellige mensen
gezellige kennismaking bij het bezoek aan de provincie.
gezellig met Alexander een borrel gedronken
gewoon positief.open.betrokken enz enz
gewoon met bezoek op dertig april en zelf heb ik persoonlijk veel contact gehad door mijn werk
bij TNO
Gewoon een aimabele kerel.
Gevoelsmatig een verbindende factor
Gevaren op de Eendracht.
Geen opmerking
Geen oordeel
geen commentaar
geen commentaar
Geen behoefte aan
Geboren koning en koningin!
Erg geïnteresseerd en goed voorbereid.
Eerdere contacten werden herkend.
Eenmaal met hem gesproken, dit was een aangenaam gesprek. Voor mijn gevoel gaf dit de
indruk van een bevlogen en goed geinformeerde man die waist waar hij mee bezig was.
Een zeer toegankelijk persoon, geinteresseerd en in het geheel niet afstandelijk
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Een vaartocht over de Zaan Met Willem- Alexander. Honderden deelnemers. Toen Willem op
de achterplecht een bierje ging drinken dromden steeds meer mensen om hem heen. De
voorsteven van het schip kwam omhoog. De kapitein verzocht de mensen naar voren te komen.
Dat lukte pas toen Willem naar voren liep. De voorsteven zakte snel en het schip kreeg weer de
juiste ligging. Eeen bijzonder komisch gezicht.
Een positieve geinteresserde indruk
een leuk spontaan contact.
Een kroket met hen gegeten
Een kort contact tijdens de informele bijeenkomst in Middelburg aan het eind van het bezoek
op koninginnedag 2011.
Een informeel contact na de werkzaamheden op de Koninginnedag. Dit zijn ook normale
mensen waar ook normaal mee omgegaan kan worden. Was een normaal gesprek wat ook
gevoerd had kunnen worden met de tuinman bijv. Zij kunnen goed omgaan met de normale
man/vrouw, belangstellend, goede inlevings- vermogens.
Een grote poppenkast
echt geinteresseerd
Echt een bijdrage aan belangen NL. Voorbeeld: grote rol van WA en Maxima aan programma
Henry Hudson 400 in 2009 in New York. Zij hebben die week gedragen!
Diverse bezoeken in de provincie en doop van schepen.
Degelijk voorbereid Stelt goede vragen Gefocust op het doel Iets onhandig voor een grote
groep, zit wat vast n het protocol
deden hun best gewoon te zijn en slaagden daar goed in
De PvO: positief, betrokken, goeie vragen stellend. En aan het einde van een bijeenkomst van
vier uur wist hij nog exact dat onze zoon die avond zijn VWO diploma zou krijgen. Iets wat ik
terloops tijdens de koffie vóór de vergadering had verteld. Het laat zien hoe sociaal `handig` hij
is.
De Prins was precies op de hoogte van alle achtergronden en was een zeer geanimeerd
conversator.
De prins was piloot en had voor mij een patiënt opgehaald binnen een kopje koffie aan het
drinken kwam er een staatsbezoek aan de prins keek er naar en glimlachte om de vertoning een
week later zag ik hem op tv in een wit uniform in een staatsbezoek
De Prins van Oranje was regelmatig te gast bij het helicoptersquadron 7 van de KM. Hij bezocht
als luchtvarende frequent het informele samenzijn binnen het suadron; vloog regelmatig actual
en in de simulator.
De prins is open, serieus belangstellend, stimulerend en niet arrogant.
De prins is gemoedelijk, heeft gevoel voor humor en kan goed met mensen omgaan. Hij is niet
bovenmatig intelligent en zal goed naar zijn (hopelijk deskundige) adviseurs moeten luisteren.
De kroonprins is hartelijk, belangstellend en zeer goed op de hoogte zowel in de breedte als
diepte van het onderwerp. Aandacht altijd voor de werkers en niet alleen voor de officials
De Kroonprins is aimabel, benaderbaar en staat open voor normale contacten met inwoners.
Dat kan ik wel maar dat doe ik niet. Geheimhouding
dat is niet gebruikelijk
Contacten zijn heel plezierig en informeel. Als er geen pers bij is, gaat het er wel gemoedelijker
aan toe.
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Contacten waren altijd plezierig en het is een intelligente en sociale persoon. Veel meer dan
soms in de beeldvorming naar voren komt. Ik kies er voor dit niet te illustreren dmv een
anekdote.
Contact met WA bevestigde mijn beeld van zijn grote betrokkenheid bij het waterdossier
Contact met Maxima gehad bij 40-jarig bestaan RvK. De bijeenkomst was in een kerk met een
beperkt aantal toiletten. Als organisatie dienden wij (ondanks 500 aanwezigen) 1 van de 4
toiletten voor haar geheel vrij te houden, ook al was ze maar een beperkt deel van de dag
aanwezig. We hebben toen nog een fraaie handdoek gekocht en een bloemtje neer gezet. Ze
heeft dit schoons niet aanschouwd.
Contact met Maxima bij openingshandeling: warm en betrokken. Contact met Maxima bij
nat.boomfeestdag 2012, net na afscheidsdienst in Lommel. Ze toonde emotie en zei: ik ben
geen machine.
Contact is veel gezegd voor een gelegenheid in een groep.
Charmant
Charmant
Ccc
buitengewoon professioneel en goed voorbereid; groot vermogen om betrokkenen op hun
gemak te stellen
Buitengewoon geïnteresseerd en betrokken. Bindend!
blijft privé
Bij opening Kulturhus en aanwezig in Arena op 01-02-2002.
Bij en opening van en kultuurhus heb ik Maxima ontmoet. En vrouw die duidelijk laat merken
dat ze in de samenleving staat en belangstelling heeft voor het geen er om haar heen gebeurd.
Bij de opening van de Prinses Amalia school. Prinses Maxima vond d ekinderen veeeeeel leuker
dan ieder van het gemeentebestuur!
Bij de opening van de Prins Willem Alexanderhal heb ik hem kort gesproken.
Bij de opening van de Noordwaard met W.A. bijzonder ontspannen en zeer geinteresseerd.
Bij de kennismakingsronde van Maxima in de provincie, in het prov.huis `s Hertogenbosch.
Opvallend hoe goed toen al haar Nederlands was en de interesse in de mensen.
Bij bezoek aan de stad Weert in het kader van Koninginnendag gaf men mij op straat een hand.
Ik kuste die van Maxima en de koningin. Maxima riep: Jaaaaaa" toen ik de kus begeleidde met
de opmerking: "Op zijn Zuid-Amerikaans!!!" Ik was net gedecoreerd."
Betrokken, deskundig, belangstellend. Heb gemerkt dat het voorgeschreven protocol ook door
hen als te gekunsteld wordt ervaren zodat ze zich daar regelmatig niet veel aan gelegen laten
liggen.
Betrokken mensen met kennis van zaken.
Betrokken en geïnteresseerd
Ben op de nieuwjaarsreceptie van de koningin geweest. In het paleis op de dam.
Beiden waren echt en natuurlijk, wel een beetje op de rem getrapt toen ik vertelde dat geert
wilders Nederland niet echt goed doet. &#304;k merkte dat hij mee eens was maar probeerde
politiek correct antwoord te geven! Maxima is zoals je haar ziet, puur natuur!
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Beiden Ontmoet in 2002 tijdens de Start van het VOC jaar .ze toonden veel belangstelling voor
de onderwaterarcheologie gekoppeld aan de geschiedenis . WA was overigens heel goed op de
hoogte. Hij kreeg een onderwaterschat aangeboden , mAar besefte dat hij dat niet moest en
kon accepteren. Eerder had ik WA al eens ontmoet als tafeldame tijdens een lunch. De
tafelschikking was zodanig dat de adjudant tamelijk ver uit de buurt was geschikt en daardoor
was de goede man nogal onrustig......... Want WA vertelde over zijn vakantie in Argentinië ....
Achteraf geconcludeerd was dat het voorspel van de komende verloving.
Beide zijn steeds zeer goed geïnformeerd en inhoudelijk voorbereid. Tegelijkertijd is het geen
toneelstukje maar zijn ze oprecht belangstellend en komen daarmee erg authentiek en
natuurlijk over. Anekdotes bewaar ik voor mezelf.
Anekdote nog wel! Het kroonprinselijk paar stelde zich kort na hun intrek in Wassenaar voor
aan de gemeenteraad, lachend en tamelijk informeel. Verder: doopplechtigheid van een van de
dochters, heerlijk stijfjes! En, als ik me goed herinner, de onthulling van het beeld `tango`.
Als voorzitter van een OR heb ik 19 jaar geleden gesproken met Prins Willem Alexander. Mij viel
op dat hij wat zenuwachtig was, maar ook dat hij gerichte vragen wist te stellen. M.a.w. Hij was
goed voorbereid.
als voorzitter mkb regio Amsterdam met Maxima
Alleen met Willem Alexander. Intellligente man zonder kapsones. Uiterst benaderbaar.
Alleen met Maxima toen ze pas in Nederland was: ontspannen en ze sprak al heel goed
Nederlands.
Alexander is een geinteresseerde gesprekspartner die goed kan luisteren
Aardige stel
aardige mensen
aantrekkelijke mensen
`toegankelijker` dan zijn moeder; als oud-militair ook meer mogelijkheden om letterlijk ergens
overheen te springen
...
!!!
-
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zou het niet weten
zonder kinderachtige spelletjes
zoals nu
Zoals het nu al jaren zo gaat niet veel aan veranderen.
Zoals bij Juliana.
Zie mijn artikel: http://www.xvideos.com/video3308260/best_friends_forever
zie boven
Zakelijker, moderner
Willem Alexander en Maxima moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier in te
vullen.
wil ik dus niet
Wellicht iets moderner, kosmopolitischer. Bijvoorbeeld combinatie bezoek aan klein dorp met
zaklopen en een grote stad met een divers publiek.
Wel een feestdag, maar zonder de `verplichte` bezoekjes met kinderspelen en demo`s!
Wel contact met mensen, niet die traditionele spelletjes. Meer van deze tijd maken.
Wel bezoek aan een plek, maar geen spelen meer. Maak naast een korte rondleiding een
workshop-achtig iets. Contact en gesprek met mensen, dat moet centraal staan.
Wel bezoeken blijven doen in het land, maar dat bezoek b.v een theam geven waarmee de dag
wordt in gevuld op een modernere wijze. B.v een theam als cultuur of sport en dat uitwerken in
een feestelijk programma
Weg met klompendans en spelletjes. Wel bijzonderheden van streek en bevolking onder de
aandacht brengen. Modernere presentatie.
weet niet – 3x
Weet ik niet
Weet ik eigenlijk niet, maar wel door middel van direct contact.
weer traditioneel defilé bij Huis ten Bosch en geen oubollige bezoekjes aan plaatsen in het land
Weer terug naar systeem van gewoon feest , bezoeken op gewone dagen
We zetten de zon aan, we zetten de global warming thermostaat op comfort, we schakelen de
windmolens uit en we nemen vooral een vrije dag zonder klompendans, koekhappen, en
andere flauwekul!
We kunnen een koningsweek organiseren, waarbij de koning verschillende highlights in
Nederland bezoekt. Goed voor de handel, het toerisme en goed voor de eigen bevolking, want
die zien de koning meer in levende lijve.
WC pot werpen e.d. is wel erg onnozel
Wat minder van die folkloristische dingen
Wat minder van dat folkloristische gedoe. W.c.potten werpen, past niet bij de statuur van een
kroonprins/toekomstige koning
Wat minder truttig, geen koekhappen, zaklopen of wc pot werpen.
Wat minder oubollig. Op een manier die ook jongeren aanspreekt.
Wat minder oubollig. -2x
Wat mij betreft geen oubollige bezoeken aan twee gemeenten met allerlei pseudo traditionele
opvoeringen.
Wat meer eigentijds!
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Waarom zou een koningsdag zijn. Wat mij betreft mag 5 mei i.p.v koningsdag als nationale
feestdag gevierd worden.
Waarom het is toch goed zo
W.A. moet eigen tradities vestigen die horen bij zijn tijd.
Vraagstelling klopt niet! Ik wil geen verandering!
vraag sluit niet aan op antwoord 9 !!!
Vraag klopt niet. Zelfde houden als voorheen, een volksfeest met de monarchie centraal.
Vooral niet te veel koekhappen enzo. Maar bv kleintje pop, minivoetbalwedstrijd oud
internationals,
Volksdansen, spelletje en zo is wel over de datum. Maar als andere mensen dat graag willen, zit
het me ook niet dwars.
Verrassingsbezoeken om de werkelijkheid te zien van onze maatschappij.
Vernieuwender meer van deze tijd
Vernieuwender en moderners. Stoppen met die genante dingen als wc pot gooien en
koekhappen..
verbod op klompendansen, zakhappen en koeklopen, t is 2013
Veel meer kunst en cultuur. Die vrijmarkt hebben we nu wel gehand.
Twitter en andere sociale media
Twee plaatsen bezoeken, maar met minder clubs en groepen die zich presenteren.
Totale Bevolking meer betrekken bij de viering van deze dag en niet alleen een bezoek aan een
enkele plaats.
thuis blijven
Thematische dagen !
Thematisch, dus elk jaar wisselend
Thematisch invullen
Themagericht waarbij een relevante plaats voor het thema het middelpunt vormt. Ook
kinderen kunnen daarbij een rol spelen. Zo kan ook de geschiedenis van het voor Nederland
relevante thema belicht worden.
Themadagen zoals b.v. armoedebestrijding, gezamenlijke activiteiten allochtonen/autochtonen
etc.
Thema dat heel het volraakt.uitgebreid in de aandacht brengen.
Thema aanpak op onderwerpen die leven in de samenleving in plaats van alleen feestvieren
(koekhappen) en vrijmarkten.
Terug naar het defilé voor het paleis. Dan hoeven er geen 2 plaatsen op zijn kop gezet worden
en kan iedereen die dat wil langs het koningspaar lopen.
Symposium Toespraak van de koning Feestelijkheden
Suggestie Oranjebond volgen. Concert in Provinciehoofdplaats, gevolgd door viering dag daarna
Stoppen met oud Hollandse spelen. Bezoeken aan wijken en in gesprek met mensen
Stoppen met die tradionele spelletjes. Meer muziek, cultuur e.d.
Stoppen met die oubolligheid. Veel eigentijdse feestjes in steden en dorpen
Stoppen met die onzin folklore en de koning gewoon op verschillende plekken de feesten in zijn
naam laten openen.
stoppen met al die oud hollandse spelletjes en verbindingsdag van maken, zowel in de wijk als
economie en handel

77

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht

































Stoppen met `zaklopen en koekhappen` en meer de feestelijke maatschappelijke thema`s
belichten. Meer eigentijdse muziek, cultuur en sport betrekken.
stoppen
Steeds op een vaste locatie
Sportdag mooi initiatief. Belangstelling wordt zeer op prijs gesteld. Bezoeken kunnen mogelijk
andere vorm krijgen, maar de verscheidenheid van juist wat elk dorp stad naar voren wil laten
komen is charmant. Daar gaat het toch om.
Sport en muziek meer van deze tijd
Soberder -2x
Sober en minder betuttelend
Samenvoegen met bevrijdingsdag tot een nationale feestdag waarin vrijheid, democratie
binding en verbinding centraal staan
Samenbindend vermogen van de koning gebruiken.
Saamhorigheid voorop!
rondom een inhoudelijk thema, ipv een stad centraal stellen en suffe spelletjes spelen
Rommelmarktdag is een betere naam.
Richten op een bepaald thema zodat de afdeling zaklopen en hoepelen tot het verleden
behoort
Prima zoals nu georganiseerd wordt
Precies als nu. We hebben behoefte aan tradities
Prachtige traditie, houden zo
Overdag minder poespas en in de avond concerten.
Opzetten rondom een bepaald thema met inhoudelijke inbreng van de Koning
Ophouden met pimpampetten in de open lucht, maar serieuze maatschappelijke activiteiten
bezoeken en daarmee deze ondersteunen.
ophouden met koekhappen
ophouden met al die stomme spelletjes ik neem aan dat de koninklijke familie daar al lang
genoeg van heeft van mij mag de koningsdag worden afgeschaft
Opheffen
opheffen
Open lucht festivals e.d. met vrije entree
op meer plaatsen gezamenlijke programma`s, bijv. zoals nu ook gedaan gaat worden met de
basisscholen
op de Koninsdag vooral aandacht voor inhoudelijke/culturele zaken en minder voor de
volksspelen.
op 30 april! Verder niks veranderen
op 30 april blijven houden en meer aandacht voor de wijze waarop we samen leven
op 26 juli dient als vervanging Nederlandse Onafhankelijkheidsdag gevierd te worden Plakkaat
van Verlatinghe Den Haag 26 juli 1581
Ook voor volwassenen. Nooit meer koekhappen. Meer gericht op de natie en minder op het
staatshoofd zelf. Grotere evenementen.
ook vieringop zondag
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Ook hier weer aandacht voor de multiculturele samenleving. Laat alle bevolkingsgroepen iets
organiseren, dus niet alleen oudhollandse spelletjes. Wel moet duidelijk blijven dat we in
Nederland wonen en dat Nederland nu ons thuisland is.
Ook aandacht besteden aan hoe we met elkaar de samenleving willen inrichten. Elkaar dit als
punt, maar telkens anders uitgewerkt.
Ontvangst van een grote groep Nederlanders, willekeurig gekozen, bijv. prikken in
telefoonboek. De gehele dag, bijv. in de RAI op/in een soort kermis, met eten en drank het
feest vieren.
Ontdaan van oubolligheid
Onaangekondigde verrassingsbezoeken van koningspaar zonder poespas met bobo`s.
Omdat 5 mei als vaste bevrijdingsdag, niet meer als zodanig wordt gebruikt (slechts 1X in de 5
jaar een officiële vrije dag) Kan koningsdag daarvoor fungeren. Dus een echte vrije dag voor
geheel NL.
Nvt – 16x
Nu betaalt de stad/provincie (steden) het hele feest uit eigen zak, let wel het bezoek duurt een
uur en de helft gaat naar veiligheid/politie. Dat is belachelijk en past niet in deze tijd. Dus een
hele nieuwe goedkope invulling.
normaal geen clowneske rituelen meer gesprekken met jongeren en ouderen over hun
dagelijkse sores
nog niet over nagedacht
Nog meer naar het volk toegaan (meerdere plekken bezoeken in Nederland
Nog geen idee!!!!!
Nieuwe, frisse opzet
Nieuwe vormgeving.
Niet, wat mij betreft is het prima zoals het gaat, de koning staat die dag op een informele wijze
in contact met het volk, dat voldoet aan een behoefte die bij veel mensen leeft
Niet, vind. Het prima zo!
Niet zo oud Hollands . Misschien een belangwekkend bezoek. iets met hedendaagse kunst en
cultuur.
niet zo kosten opjagend voor de gemeenten die bezocht worden, tenzij het koningspaar er zelf
aan mee betaald. Gemeenschapsgelden kunnen verantwoorder gebruikt worden.
niet zij als middelpunt maar versterken lokale feesten
Niet vieren.
niet vieren, in plaats daarvan 5 mei vrij
niet vieren
Niet veranderen. -3x
Niet van die oranjefeestjes met koekhappen.
niet van die duffe spelen. een leuke cabaretvoorstelling voor de koning
Niet van bovenaf georganiseerd, maar juist een invitatie vanuit de samenleving zou leidend
kunnen zijn. Laat men maar kiezen of loten uit het aantal verzoeken.
Niet steeds een rondje langs de overbekende clubjes uit een stad of dorp, zoals de
volksdansvereniging, de scouting, de harmonie e.d. Zo lijkt iedere gemeente op elkaar. Laat
eens wat onderscheidends zien, zoals bijzondere bedrijven.
Niet prima zo
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niet meer zo truttig en moderner ; geen suffige spelletjes meer!
Niet meer vieren.
Niet meer vieren mar daarvoor in de plaats 5 mei.
Niet meer van die spelletjes waar de familie aan mee moet doen. Doe iets cultureels.
niet meer van die oubollige spelletjes
Niet meer organiseren
Niet meer koekhappen door de leden van het Koninklijk Huis, maar verrichten van
maatschappelijke klussen. Laat de bevolking wel gewoon feestvieren.
Niet meer in het teken van het koningshuis stellen, maar in het teken van een thema of
bevolkingsgroep die/dat dreigt te worden gediscrimineerd of in de vergetelheid dreigt te
komen en daarmee niet wordt vergeten in het wij"-Nederlandergevoel."
Niet meer houden -2x
Niet meer het land in, maar een goed doel centraal stellen die dag.
niet meer dat ordinaire gedoe met zaklopen, wc-potten werpen etc. maar gewoon een defilé
van diverse groeperingen die echt iets voor de samenleving betekenen
Niet meer dat eeuwige getuttel van Oranjecomité`s, maar gewoon een rustige werkdag.
Niet meer al die oud-hollandse dorpstaferelen.
Niet koningsdag noemen maar Oranjedag Geen kinderzangkoortjes en obollige , oud hollandse
spelen, geen opgeprikte ontvangsten meer bezoek aan kunst, cultuur, muziek, sport in een
plaats, hou het ongedwongen en informeel, meer moderne cultuuruitingen.
niet houden
Niet het oudbollige dus wat moderner en gevarieerder.
Niet dus.
niet dus
Niet de verplichte bezoekjes met spelletjes. Gewoon met een groep uitgekozen burgers op de
dag wat leuks doen. B.v met lintjesregen op diverse plaatsen aanwezig zijn.Een koninklijke
onderscheiding is toch iets van het koningshuis. Kortom meer bewegen onder de samenleving
Niet anders.Lees vorige vraag.
Niet anders.
niet anders.
niet anders invullen
niet anders dus!!
niet anders
Niet alleenkiezen voor leuk, meer voor zinvol
Niet alleen oudhollandse spelletjes etc, maar meer eigentijds. Zie eerdere opmerkingen.
Niet - 13x
Netels bij de Beatrix naar de mensen toe
Net zie mijn antwoord
Net als zijn oma, een defilé langs een bordes.
Net als vroeger. Mensen gaan op bezoek.
Net als met koningin Juliana.
nauwelijks anders
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Naast koekhappen en allerlei andere Hollands spelletjes (oudbollig) wat meer aandacht voor
moderner vrijwilligerswerk en instellingen / verenigingen t.a.v. lokale en culturele organisaties
en andere maatschappelijke betrokkenheid
Moeten we aan hen zelf overlaten.
Moet het zelfde blijven.
Moderniseren.
Moderner, verlost van koekhappen en volksdansjes
Moderner, minder oubollig.
Moderner, minder koekhappen en oude ambachten, meer innovatie
Moderner, minder koekhappen en andere oubollige zaken. Meer presentaties van zaken die er
echt toe doen.
Moderner, met de nadruk op een bepaald deel of een bepaalde doelgroep binnen Nederland;
dat kan op de Eikenhorst zijn waar ze bv vertegenwoordigers van een bepaalde groep
ontvangen, of op bezoek bv bij de Marine.
Moderner, Met aandacht voor hedendaagse kunst en muziek.
Moderner, meer inhoud.
moderner, meer in kader van de samenleving. Ik zou zo`n dag als NL Doet een prima invulling
van koningsdag vinden en dan `s avonds lekker feest vieren!
Moderner, meer aansluitend bij de wensen en ideeen van deze tijd. De troonswisseling is het
natuurlijk moment om de opzet te moderniseren.
Moderner, koekhappen en pleegooien, zo 1972""
Moderner, geen volksdansjes en domme liedjes
Moderner, eigentijdser: niet mer die volksspelen"."
Moderner!
moderner versies van koekhappen, oubolligheid vermijden (zaklopen etc)
Moderner en minder spelletjes
Moderner en minder folklore
moderner misschien meer thematisch
Misschien minder traditioneel
minder zaklopen""
Minder volksvermask, meer cultureel
Minder volksfeest, meer thema gericht
Minder volkse" onbenulligheden."
Minder tuttig.
Minder truttig, meer om onze democratie te vieren.
Minder traditioneel, zoals koekhappen etc.
Minder traditioneel, minder oubollig
Minder traditioneel, meer tijd voor gesprekken met de mensen langs de straat" "
Minder traditioneel, meer allerdaags. Ik kan mij niet voorstellen dat het koninklijkhuis met
plezier jaarlijks langs soortgelijke brood en spelen loopt en participeerd en hier enige vreugde
uit put. De huidige situatie is ook geen weerspiegeling van wat mensen dagelijks bezighoud.
Hoe het wel moet zal ik over moeten nadenken, die vraag is niet binnen enkele minuten
beantwoord.
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Minder traditie als `koekhappen en zak lopen`. Meer samen dingen doen. Combinatie NLDoet
en Koningsdag zou wellicht een idee zijn. Er mag echter ook wel aan bestuurlijke zaken
aandacht worden gegeven.
Minder spelletjes , dansjes en ambachten Meer aandacht voor maatschappelijke onderwerpen
Minder outbollig
Minder oud ned spelen etc.
Minder oubolligheid
minder oubollige activiteiten
Minder oubollig. Meer organiseren rondom een specifiek (actueel) thema.
minder oubollig. meer aansluitend bij de tijd. misschien naar de middag en/of avond
Minder oubollig. Het bezoeken van een oord in Nl is op zich een goed en blijvend ding, maar
zaken als wc-gooien mogen verbannen.
Minder oubollig. Geen mens doet aan koekhappen en zaklopen. Daarom activiteiten die
hedendaags en goede PR zijn.
minder oubollig en lokaal meer thematisch en samenbindend
Minder oubollig -8x
minder opgedoft
minder onnozele spelletjes
minder koekhappen en zaklopen, meer inhoud, cultuur. wel nog in het land,
Minder koekhappen en meer serieuze sportbeoefening/ stimulering
Minder koek en zopie
Minder klassiek
Minder kinderspelen. WC-pot gooien is wel een historisch dieptepunt. Dat moet echt anders!
Minder kinderfeestje meer thema en bezinning binden gehele volk
Minder kinderachtig. -3x
minder grootschalg
Minder gedoe, geen opgepepte bezoeken, gewoon feest.
Minder folkloristisch, meer van deze tijd
minder folkloristisch
Minder folkloristiche spelletjes; meer zinvolle activiteiten (naast het feestvieren) Bijv.
activiteten in kader duurzaamheid/sanitatie/drinkwater etc etc
Minder folklore. Lokale gesprekken over wat er leeft en speelt in de gemeenschap. Meer
nationale uitstraling (cultuur, etc).
minder folklore, serieuze bezoeken
Minder folklore, meer inhoud, bijvoorbeeld deels op thema`s zoals genoemd bij vraag 6
minder folklore, meer de koning bezoekt interessante locaties/bedrijven/ontwikkelingen ed en
de Nederlanders kijken over zijn schouder mee, kunnen hem digitaal vragen stellen. Hij kiest
het onderwerp en Nederland zorgt voor de invulling door met suggesties te komen.
Minder folklore
minder folklore
Minder drankgebruik
Minder bombarie en minder familie (gebeurt al neem ik aan)
mi9nder oubollig, meer discussie over actuele zaken
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Met mensen dieper ingaan op wat werkelijke drijfveren in het leven zijn.
Mensen weer naar het paleis laten komen
meer zakelijk inhoudelijk, meet interactie tussen koninklijk huis en bevolking. thematische
aanpak
Meer voor het gewone volk
Meer van deze tijd! Geen koekhappen of zaklopen.
meer van deze tijd maken
Meer van deze tijd dus geen stedenbezoek
Meer sportieve activiteiten.
Meer sociale projecten, niet alleen sport.
Meer sober
Meer ruimte voor eigen inbreng van inwoners en meer festiviteiten zoals concerten
Meer richten op de wereld buiten Nederland, door ontvangst internationale gasten en minder
nadruk op folklore.
meer passend bij de andere persoonlijkheden en ffeftijd die WA en Maxima zijn
meer op moderne leest meer op het moderne nederland gericht nu teveel cultuur-historie en
oudHolland` "
Meer moderne spelletjes.
Meer met een culturele invulling, of met sportactiviteiten.
Meer kunst dus voor heel Nederland een soort Oerol Festival
meer interactie met burgers
meer inhoudelijk op een thema
Meer inhoudelijk en vooral het koekhappen en dat soort zaken, nooit meer doen.
meer inhoudelijk ,niet zoveel koekhappen
Meer inhoud, decorum en minder koekspelletjes
Meer inhoud
meer in gesprek met mensen over wezenlijke onderwerpen (niet allen uit actualiteit/waan van
de dag, maar ook over lange termijn ontwikkelingen) meer cultuur dan koekhappen
meer in beeld brengen van het/de sterk(e) punten van een provincie of stad.
Meer hoop.
Meer gericht op de vrijheden"die de burgers in de loop van de jaren hebben geworven. minder
accent op oranje"."
meer folklore, minder hotemetoten
Meer feest nooit in het weekend!
meer een volksfeest als 14 juillet; minder poppenkast
Meer diverse culturele activiteiten ipv oud-Hollandse spelen.
Meer cultuur,minder folklore.
Meer cultureel.
Meer betrokkenheid sport
Meer aansluiten bij actuele thema` s ipv koekhappen. Meer echte zaken dan deze poppenkast.
Meer aandacht voor wat er maatschappelijk speelt in te bezoeken gemeenten. MInder folklore
en zaklopen
Meer aandacht voor verschillen en verbindende activiteiten.
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meer aandacht voor sportevenementen en wateractiviteiten
Meer aandacht voor respectvolle samenleving zijn.
Meer aandacht voor cultuur en moderne uitingen van cultuur
mag hetzelfde blijven
Maakt niet uit. Maar een andere Koning, een ander persoon, maakt een andere viering van
Koningsdag gerechtvaardigd.
Maakt niet uit, maar het moet geen kopie van zijn van hoe het onder Beatrix was.
Maak vooraf niet bekend wat er gaat gebeuren (dus geef het verrassingselement ruimte).
Maak er een sportdag van ipv de oud Hollandse spelletjes.
maak er een nationale verdraagzaamheidsdag van.
maak er een dag van waarin we de Nederlandse onafhankelijkheid vieren
maak er dag van democratie en vrijheid van, te vieren op 1 mei
Leuker
Laten Willem-Alexander en Maxima daar zelf een invulling aan geven. Daar zijn ze goed toe in
staat. Het mag best wat moderner.
Laten wij aub tradities in stand houden!!!!
laten vervallen
landelijk themagericht en minde oubollig
Laat zien waar Nederlanders goed in zijn in deze moderne tijd, blik vooruit. Minder tradities van
Oranjeverenigingen die zichzelf blijven herhalen.
Laat vooral de lokale verenigingen het zelf invullen. Het bezoek van het koningshuis aan enkele
plaatsen in het land is prima. Wordt zeer gewaardeerd. Ook zichtbaar.
Laat ik aan de inspiratie van het Koninklijk paar over
Laat hij het zelf maar zeggen
Laat het een feestdag zijn voor alle Nederlanders waarin we vieren dat we het land zijn dat we
zijn. Daarbij komen de koning en koningin, zonder aankondiging vooraf, ergens in het land hun
opwachting maken en meedelen in de feestvreugde. In ieder geval mag het nooit meer zo zijn
dat gemeentes in belangrijke mate de kosten voor een bezoek van de koning met gevolg voor
eigen rekening moeten nemen, alleen omdat het zo`n eer zou zijn dat ze komen. Gemeentes
moeten allemaal bezuinigen op collectieve voorzieningen! Deze festiviteiten moeten betaald
worden uit het landelijk beschikbaar budget voor het koningshuis c.q. hun eigen middelen die
juist ook onder de noemer van verplichte representatiekosten er niet om liegen.....!
Laat dat aan Willem Alexander over
Kunnen we het koekhappen eens afschaffen
kortere sessie van een halve dag bezoek aan plaats of streek.
Koningshuis moet minder belachelijk worden gemaakt met evenementen als koekhappen en
wc-potgooien.
Koningsdag zou Oranjedag kunnen heten, zonder koninklijk bezoek....
Koningsdag op 30 april blijven houden (30 april is al jarenlang een soort nationale feestdag).
Idee: `s ochtends ontvangst bij Willem Alexander en Maxima (vertegenwoordigers
doelgroepen); `s middags maken WA en M een rondrit door een provincie + bezoek aan
provinciehoofdstad.
koningsdag moet dezelfde strekking hebben als koninginnedag

84

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht


























Koningsdag is niet nodig, geen behoefte aan. Hij/Zij die wel behoefte hebben nemen een vrije
dag
Koningsdag hoeft niet anders ingevuld te worden. Dus oneens met stelling
Koningsdag gewoon afschaffen
Koningsdag Afschaffen
Koninginnedag op 30 april wel handhaven; Koningsdag....., wat een gotspe. IJdeltuiterij door de
naam en invulling te veranderen. Dan maar liever Koningsdag afschaffen!
Koninginnedag is nu een soort sleur waarbij de spelletjes misschien veranderen maar de opzet
eender is. Wel belangrijk dat de mensen contact kunnen hebben en zien, dus wel een publiek
optreden maar meer inhoud aan de bezoeken geven. Rn dan niet alleen achtertandswijken en
allochtonen projecten. Koning van doorsnee nederland.
koekhappen etc afschaffen, serieuze kennismaking met een regio
Kleinschaliger
kleiner
Kan vervallen in een gewoon feest voor de bevolking. Bijv in de Dag van de Nederlandse Jeugd?
Juist wel op 30 april houden maar in de vorm van een groot festival en deel festivals in het land.
Koning tijdens een helikopter tour langs ene paar plaatsen maar een eindfeest in Amsterdam.
Elk jaar.
Jaarlijks wisselend thematisch element dat landelijk gevierd" wordt waarin de koning (en
familie) ook participeert. "
is prima zo
is niet aan mij
inwoners gewoon zelf laten inrichten, vieren hoe zij het willen. Geen enkele rol hierbij van
overheid
Inhoudelijk seminar/congres over relevant thema, met internat.en nat.sprekers, rechtstreeks
uitzenden op tv, en receptie met elk jaar vertegenw. uit andere provincie (burgers en bobo`s)
en afsluitend interview met koningspaar op tv (balans vd dag).
In plaats van te kiezen voor 2 plaatsen die in het Koninkrijk worden bezocht; enkel en alleen
nog kiezen voor de hoofdsteden van de provincies en 1 keer in de 5 jaar een officieel bezoek
aan de gemeenten/zelfstandige landen binnen het Koninkrijk in het Caraïbisch gebied.
in ieder geval stoppen met die kneuterigheid, meer bezoeken aan instellingen, bedrijven,
onderwijs enz.
In ieder geval geen oud Hollandse spelletjes meer. Bezoek aan een provincie is goed. Of het
contact met burgers erin moet blijven, betwijfel ik. Het ongedwongene is al weg.
In ieder geval geen oubollige vermakelijkheden. Wie verzint zoiets als wc-pot gooien!
In grote lijnen hetzelfd als nu, een nationaal feest.
In elk geval niet meer koek happen en dorpen en steden bezoeken. Als we dat wel doen, dan
zonder de Nederlandse spelen. Bezoek een culturele activiteit die ergens wordt georganiseerd.
Ga er spontaan, of bijna spontaan naar toe en niet zoals nu met een zeer ver van te voren
ingelezen programma waar geenrek" meer inzit. "
In een iets moderner jasje. Niet traditioneel met alleen maar spelen die we al lang kennen.
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Ik had graag de mogelijkheid AFSCHAFFEN aangemerkt.
ik denk gezien het belang van stabiliteit en continuïteit op korte termijn juist geen
veranderingen. Samenleving en politiek te veel verdeeld. Koning moet stabiliteit en eenheid
brengen.
Iets moderner.
Iets meer van deze tijd, stoppen met traditionele dag zoals de laatste 50 jaar
Iets inhoudelijker. Congres over bepaald maatschappij thema. Maar ook afsluiting met groot
popconcert en vuurwerk waar koning bij aanwezig is.
Iedere gemeente weet goed hoe men zelf zo`n dag vorm wil geven. Gezien de grote mate van
particitpatie voldoet deze kennelijk aan de behoefte
IDat laat ik graag aan het nieuwe staatshoofd over.
hoeft niet, moeten WA en Maxima zelf invullen met de oranje verenigingen
Hij geeft nu al aan dat er landelijk voor schoolkinderen een ontbijt en sportprogramma
georganiseerd kan worden. Daarmee bindt hij een deel van de bevolking. Dat zou natuurlijk ook
voor andere groepen mensen kunnen. Bezoek aan een stad of dorp is natuurlijk altijd prima,
maar dan zonder koekhappen en zo. Ik denk meer aan (inter)culturele programma`s, waar de
bindende factor een doel kan zijn.
Het zou wat mij betreft kunnen volstaan met een bezoek aan instellingen die zich inzetten op
het maatschappelijk terrein. Het spelletjes doen, zoals het koekhappen", zou wat mij betreft
achterwege kunnen blijven."
het zou op het eind van de dag een positief maatschappelijk resultaat moeten opleveren.
Bijvoorbeeld koppelen aan de kroonappeltjes of zo iets.
Het spelletjeskarakter paste meer bij een Koningin; het mag wel wat meer het karakter van een
maatschappelijke en sociaal georiënteerd werkbezoek krijgen, waarbij uiteraard het feest niet
hoeft te ontbreken.
het oudbollig gedoe van spelletjes met een grote familie.
Het moet vooral een feest voor de inwoners van de lokale gemeenschappen blijven
Het moet vernieuwender!
Het moet ook vooral gaan om waarden van de democratie en burgerschap....niet alleen voor
kinderen
Het moet niet meer plaatsgebonden zijn. Koning en koningin kunnen een landelijk gehouden
feest met een thema organiseren voor een goed doel. Dus elke gemeente hou haar oranjefeest,
waarbij je zelf je creativiteit er op los kan laten hoe je dat invult en probeert geld op te halen
voor een doel dat het paar aandraagt. Zij kunnen dan die dag in een helicoptertje rondvliegen
en een aantal feesten aandoen met een verrassingseffect.
Het moet meer feestelijk zijn
Het moet een volksfeest van verbroedering blijven.
Het moet een dag zijn waar iedere burger een leuke dag heeft. Dus iets organiseren waar
iedere burger aan mee kan doen.
Het kost de maatschappij nu veel te veel geld!
Het koninklijke bezoek aan koninginnedagfeesten is niet nodig, of zou kleinschaliger kunnen.
Daarvoor in de plaats zou je leden van de koninklijke familie in diverse gemeenten kunnen laten
deelnemen aan debatten over maatschappelijk relevante onderwerpen. (Zie voor suggesties uw
lijst van onderwerpen voor de kersttoespraak.)
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Het koninklijk huis zou een 50 tal schrijnende gevallen een bedrag uit eigen portemonnee
moeten aanbieden, om vooruit te komen. Dat zou een mooi gebaar zijn naar de bevolking i.p.v.
alleen maar te innen.
Het koekhappen"etc. hoeft voor mij niet... muzikale of culturele invulling lijkt me boeiender
voor een groter deel van de bevolking."
Het is toch nu elke keer ook anders dan de keer er voor! Bovendien het publiek en het Oranje
gezin bepalen de sfeer en die is op (incidenten na) altijd uitstekend
Het is nu veel van hetzelfde. Meer aandacht voor cultuur in het land.
Het is nu een rommelmarktdag geworden
Het is een mooie traditie die niet veranderd hoeft te worden.
het hoeft helemaal niet anders
Het defilé met Koningin Juliana had ook wel wat. Laat Alexander en Maxima er zelf maar iets
van maken.
Het bezoeken van steden en belangstelling voorde samenleving in die plaatsen is goed en moet
behouden blijven
het bezoek aan stad of dorp (of andere leefgemeenschap) moet blijven, maar verlos ons van die
oubollige spellen
Heeft niet mijn voorkeur. Als het verandert, verandert het wel door de tijd.
Graag hetzelfde. Is absoluut niet nodig om dat te veranderen.
ggg
Gewoon weer net als z`n oma blijven staan op een bordes en iedereen die wil zwaaien naar
hem, de gelegenheid bieden dat te doen. Geen bezoekjes meer aan steden en dorpen met alle
onrust van dien.
Gewoon vast houden aan de traditie kon.dag
Gewoon nationale feestdag zonder de hele koninklijke familie erbij. Meer maatschappelijke
betrokkenheid uitstralen ipv koekhappen..
Gewoon en familiefeestje voor de koninklijke familie
gewoon een vrije dag voor iedereen met lokale inkleuring
Gewoon een vrije dag op 1 mei
Gewoon een nationale feestdag
Gewoon een defile, zoals Kon. Juliana dat onderging op Soestdijk. Ik was toen kabouter en
mocht de bloemen aanpakken en op die bordestreden neerleggen. Het scheelt heel veel werk
en kosten voor de gemeenten waaraan nu een bezoek wordtgebracht. Het is toch niet meer
van deze tijd al die kinderspelletjes te moeten aanzien. Het toppunt van gebrek aan inzicht van
de as. Koning is toch het werpen van oranje wc potten.!! Als je dat niet zelf inziet, dan had toch
een van de adviseurs moeten ingrijpen. De beveiliging is dan ook makkelijker, en goedkoper te
regelen
gewoon een bezoek
gerichter bezoeken aan organisaties, regio waar het koningspaar aandacht voor wil vragen. Bv.
meer jonge mensen in lbo onderwijs: laat zien hoe leuk dat is. Maak een wandeling tussen alle
mogelijkheden. Niet wandelen langs het koekhappen of wcpot gooien
Gekoppeld aan een `goed doel` project
Geen vrije dag meer, maak in plaats daarvan 5 mei vrije dag
Geen voorstel
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Geen verkoop van troep. Culturele dag.
Geen truttige volksspelen meer
geen suffe spelletje maar een hedendaagse koningsdag
Geen stomme verplichtingen meer, maar iets statigs
Geen spelletjes. En zeker niet in de categorie wc-gooien
geen spelletjes meer laten zien/ doen maar voorlichting en in gesprek gaan met bewoners en
dan niet de vaste sprekers maar juist de handen die het werk moeten doen en ook doen
Geen rondgang langs 1 of 2 gemeenten, maar actieve betrokkenheid bij festivals, activiteiten
etc rondom boodschap/jaarthema. Doel: vergroten verbondenheid. Koningshuis zet dan meer
zelf de toon (`trekkers` van een thema/boodschap) ipv laten `vermaken`.
Geen ouderwetse spelletjes meer, dit is niet meer van deze tijd!
Geen ouderwets volksdansen, ambachten van vroeger etc. maar innovatie, sportwedstrijden,
uitvindingen, bezoek aan ziekenhuizen etc.
Geen oud Hollandse spelen meer. Als het paar ergens op bezoek gaat op Koningsdag, moet het
vooral een inhoudelijk programma zijn.
geen oubollige spelletjes meer
Geen oubollige Hollandse spelletjes meer; met de tijd meegaan. De huidige invulling is weinig
inspirerend en eigenlijk heel erg saai.
Geen Oranjecomite die iets voor de kinderen organiseert. Dit is te oubollig. Laat een ider de
koningsdag op zijn/haar manier zelf invullen met een oranjetint zoals men dat individueel wil.
Zoek het meer in de aktiviteiten van deze tijd, een beleving van saamhorigheid in de vorm van
concert o.i.d. op een buitenlokatie.
Geen mening. Het hoeft niet anders.
Geen mening
Geen koningsdag.
geen koningsdag
Geen koekhapspelletjes" meer. Laat de koning zich met zijn familie meer tonen bij een normaal
bezoek aan stad of streek. "
Geen koekhapfeesten meer . Meer cultuur in brede zin en originelers contacten met de
bevolking
Geen infantiele bezoekjes meer
Geen idee...
Geen idee. -2x
geen idee, moeten anderen maar bedenken, maar zakkenlopen is uit de tijd.
Geen idee, maar nooit meer wc pot werpen.
Geen idee maar het koekhappen spreekt me niet zo aan.
geen idee -7x
geen ide. in ieder geval feest voor iedereen.
geen folklore maar inspiratie voor het volk
Geen feest meer
Geen dorp of stad centraal. Een meer thematische invulling van de dag gericht op
maatschappelijke thema`s. De koning kan op meerdere plaatsen aanwezig zijn d.m.v. video
conferencing of andere technieken
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Geen bezoek aan gemeenten, maar rond actueel maatschappelijk onderwerp programma
opzetten met als centraal thema verbinden van tegengestelde opvattingen.
Geen
Gaat prima, volksfeest laten zijn.
gaat goed zo, als mensen geen behoefte aan verandering hebben..
Foute vraagstelling. Ik wil zaken bij het oude laten.
Forumdiscussies over maatschappelijke zaken, zoals eerder aangegeven.
Fff
Feestelijk. Op vaste dag in het weekeinde.
elke verandering is geen verbetering. laat de traditie in ere.
Elke maand een andere provincie. Meer lokale initiatieven. Geen opgetuigde poppenkast voor
een bezoek van een uur. Misschien moet de Koning in de gemeente wel op een podium en mag
de stoet langs trekken om hem van dichtbij te kunnen zien.
elk jaar een vaartocht over een kanaal, rivier, stuk zee, bij aanlandingsplaats,bij scholen dan
plaatselijke watergeschiedenis evenement en daarna feest met regionale vrijwilligers.
Elk jaar een bepaald motto kiezen!!
Eigentijdser Interessant voor ook jongeren van 14 tot 20 Cultuur en muziek
Eigenlijk vond ik het defilé een feest om naar te kijken
Eenvoudiger, geen koekhappende prinsen en prinsessen, gênant
Een volksfeest voor iedereen, maar niet zo oubolllig
een volksfeest als tot nu, misschien iets minder oubollig
een theatervoorstelling of concert. In de ochtend voor kinderen en in de middag voor
volwassenen. 2 x 1,5 uur is voldoende
Een plaats bezoeken en met de inwoners aan tafel gaan
Een persoonlijke invulling door Willem Alexander en Máxima.
Een nationale rommelmarkt, wat het nu is heeft niets met de monarchie te maken. Wellicht
moet de nadruk komen te liggen op de democratie
Een inhoudelijker thema. Geen onzinnige activiteiten en laat het niet meer ontaarden in
feesten waarbij vooral horeca uitbaters $tekens in de ogen hebben.
Een dag met veel sport voor jong en oud en ook muziek.
een burgerdag, vergelijkbaar met NL-doet `smorgens en `s middags een biertje drinken
-een bezoek door het koninklijk huis aan een gemeente is nu voor veel gemeenten
onbetaalbaar. Daar zou een modus voor gevonden moeten worden.
Een bezoek aan gemeenten. Geen oubollige spelletjes meer.
Een beperktere schaal. Niet gehele familie. Iets minder. Evenementenbezoek. Aandachtvragend
onderwerp centaal.
een (maatschappelijk) thema kiezen en daar activiteiten omheen organiseren
dus niiet anders als koninginnedag!!
Door vooraf thema`s te benoemen, daar de gemeenten op in laten schrijven.
door het niet te doen
Door hem af te schaffen, en het geld dat dat oplevert inzetten voor versterking van de
buurtsamenleving in Nederland. De jaarlijkse buurtdag ipv Koningsdag.
Door hem af te schaffen!
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Door geen koningsdag meer te noemen maar algemene feestdag in het kader van verbinden en
sociale contacten
Door geen Koninginnedag meer te houden!
door contact te zoeken met vrijwilligers in Nederland
Doe mij het defilé maar weer.
Dit moet zo blijven, echt Nederlands cultureel erfgoed.
Dit is aan de Koning zelf om dit te bepalen. Hierin moeten andere zich niet mee bemoeien.
die poppenkast kost gemeenten veel te veel. Of zelf betalen, of een korte versie, of beveiliging
anders/minder
Democratie centraal ipv koning
defile
DE SPELLETJES DAG IN EEN STAD KAN WEG
De oudhollandse" spelletjes mogen eruit."
De oranjecommite`s vullen dit al sinds jaar en dag in en vernieuwen steeds.
De opzet lijkt prima. Bevolking enthousiast. Voor gemeenten onbetaalbaar geworden vanwege
extreme veiligheidseisen (60% van de totale kosten).
De koning zou meerdere plaatsen moeten aandoen met een sober activiteiten programma,
zodat hij veel indrukken kan opdoen.
De koning kan wat mij betreft thuisblijven.
De inwoners van Nederland vullen deze dag toch hoofdzakelijk zelf in.
De huidige poppenkast van oud Hollandse spelen is beslist niet meer van deze tijd
De eigen leefomgeving moet centraler komen te staan om die dag de onderlinge sociale binding
te bevorderen op een informele wijze
de dag mannelijker" aankleden en wellicht een klassieke activiteit voor de dag introduceren"
Dat zou de koning Zelf mogen bepalen. Dan blijkt hoe hij graag in contact wil staan met het volk
Dat laat ik graag aan WA en Maxima over!
Dat laat ik graag aan de koning over.
Dat laat ik aan het Staatshoofd.
Dat is aan het Koningspaar.
Dan verandert er dus niets.
Dag van de nederlander
Dag van bewegen, koningsspelen? Bezoek aan een plaats zonder dat er koekhappen wordt
georganiseerd. Wel gewoon feest vieren.
Daar zal de koning en koningin wel ideeen over hebben. Laat ze dat met de MP maar
bespreken. Het mag best iets van heden en iets van hun worden. Andere generatie.
cultureler, geen ouderwetse volkse folklore spelletjes, maar theater, muziek, sport. Gezamelijk
eten streekproducten aan lange tafels op de markt
breder ingesprek met de bewoners van de te bezoekn gemeenten en niet die spelletjes
Bezoeken in het land zijn prima, maar alsjeblieft niet meer van die onbenullige spelletjes en
optredens!
Bezoek aan twee gemeenten en daar het bijwonen van een concert of voorstelling of
sportgebeuren en niet die kermnisachtige spelletjes onderweg. Dat kan echt niet meer in 2013.
Bezoek aan steden ok, maar oud-Hollandse karakter mag weggelaten worden.
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Bezoek aan provincies maar ook weer een defilé.
Besteed aandacht aan een bepaald (goed)doel en organiseer daar iets mee en zet die in de
schijnwerpers. Vooral het vrijwilligerswerk en instellingen die zich inzetten met gevaar voor
eigen leven voor mensen met vrijwilligers(Brandweer, KNRM etc)
Bestaat niet meer, dus nvt.
Bescheidener
ben erg tevreden
Beatrix deed het weer anders dan haar moeder (defilé op Soestdijk). Ik denk dat men zelf zo
creatief moet zijn hier een totaal andere invulling aan te geven.
anders dan de traditionele koekhapfestijnen, misschien meer laten zijn van positieve
ontwikkelingen in de maatschappij in actie. Nederland heeft behoefte aan positief nieuws en
meer aandacht voor positieve ontwikkelingen, wat aandacht krijgt groeit immers!
anders
Andere vorm
Andere naam: Dag der Republiek
andere datum
Alleen een actviteit bij Soesdijk waar de Koninklijke familie aanwezig is. Alle gemeentes vieren
op hun manier koningdag.
Alleen ceremonieel anders opheffen
afstappen van koekhappen e.d.
afstappen van het folkloristisch gedoe - investeren in culturele/maatschappelijke kernpunten:
elk jaar een andere daaruit kiezen en dan per regio, bijv. N.Ned/Z.Ned/Midden/Westen o.i.d.
afschaffen?
Afschaffen. Prietpraterig prutvermaak voor peuters behoeft geen vervolg met prins pils/water.
Afschaffen. Kost de gemeente handenvol geld.
Afschaffen. Feestvieren op 5 mei.
Afschaffen. Dag der Republiek invoeren
afschaffen.
afschaffen, zo`n onzin.
Afschaffen, maak er een nationale feestdag van, waarin wij vieren dat wij bereid zijn voor elkaar
te zorgen in een democratische samenleving, waarin elk individu dezelfderechten en plichten
heeft, waarbij afkomst geen verschil mag maken.
afschaffen van al dat oubollige gedoe.
Afschaffen en op 1 mei de dag van de arbeid vieren.
afschaffen en dag van de arbeid vieren dan worden de mensen geeerd die het land op de been
houden en het geld verdienen voor al die coupon knippers gokkers managers bonus patienten
enz die op de zak van de werkmensen teren
Afschaffen en 1mei invoeren als nationale feestdag.
Afschaffen en 1mei gaan vieren net als in de meeste landen.
Afschaffen bezoek aan twee gemeenten. Beter is een nationaal thema toevoegen aan
Koningsdag waar in het hele land iets mee gedaan wordt.
Afschaffen -23x
Af van die spelletjes. Formeler. Wel regelmatig bezoek aan provincies en gemeenten.
Ach , laat het maar zo, het volk amuseert zich er mee.
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Aangezien ik vind dat de monarchie afgeschaft moet worden, geld dat ook voor koningsdag
Aandacht voor sport
Aandacht besteden aan werkers in een sector
1mei viering
???
?...
?
?
!!!
Meer gericht op alle inwoners van Nederland. Met de activiteiten b.v een keer koningsdag op
een AZC of in een verzorgingshuis. En zoals nu op straat, met sport en spel en muziek, toneel.
Niet van die rare spelletjes als WCpot gooien.
Geen bezoek van koninklijke familie in het land,. Soort defile in ere herstellen.
Dat de rijken meer investeren voor de kinderen van arme gezinnen. Dat de kinderen van de
Bijstandouders kunnen gratis reizen in Nederland Deelnemen aan een culturele activiteit die
zij niet kunnen betalen. Ik zie in mijn eigen omgeving dat veel kinderen niet mee kunnen doen
door de lage inkomen van hun ouders.
bezoek aan kleine bedrijven en ziekenhuizen,achterbuurten en niet alleen op Koningsdag.
Koninsdag afschaffen onverwachte bezoeken h4et hele jaar door!
-----
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7.6 Welke competenties maken dat Willem-Alexander het beter doet dan zijn moeder,
koningin Beatrix? (overig)









































zou het niet weten, moet zich nog bewijzen
Zou het niet weten
zo goed ken ik ze niet
Zijn vrouw Maxima
zijn moeder doet het erg goed
Zijn keuze voor Maxima
zijn kennis van watermanegement
zijn jeugdigheid""
zijn echtgenote
Zij was uniek
zie vorige vraag
Zichzelf zijn
zal niet veel verschil zijn
zal allemaal moeten blijken. misschien moet het niet beter, maar wordt het vooral anders
z`n vrouw
Xxx
wordt hele klus om Beatrix te evenaren, ondanks de talenten van WA
wil ik geen antwoord op geven!
wie heeft hier weet van het lijkt wel een voetballerts interview
wetenschappelijk geschoold
werkelijk geen idee
weet niet – 2x
Weet men nog niet
weet ik nog niet
Weet ik niet -2x
we wachten af
We moeten nog afwachten hoe hij het doet
We moeten afwachten is nu nog niet veel over te vertellen.
Waterwerken
waterproblematiek
watermanagement, sportambassadeur
watermanagement en sport
Watermanagement -9x
Waterbouwkundig/offshore
water,IOC/NSF
water, natuur, techniek
Water en sport
Water -2x
wat minder formeel, wat meer lachend.
Wat lichtvoetigheid, wat ontspannener
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wat een stomme vraag, dat kan ik nog niet beoordelen!
Wat een onzinvraag, dat valt niet vooraf te beoordelen
Warmte
WA moet zijn competenties als koning nog tonen. Beatrix had een goede uitstraling, kennis etc.
Vrijer, liberaler
vraag niet helder
vraag is niet relevant want wat weten wij nu precies van wat er gaat komen de komende tijd
en welke betere of slechter competentie wie waar voor heeft.
Vooronderstelling bij deze vraaag m.i. Onjuist
volkser
voeling met maatschappij gezien leeftijd
visie omtrent water
vertegenwoordiger nieuwe generatie
verjonging
vergelijkbaar qua ontwikkeling als Beatrix met eigen accenten bv op waterbeheer en sport
veel minder formeel maar bij de tijd
Van deze tijd
uitdragen zondagsrust
u suggereert dat WA het beter doet. Maar dat weten we nog helemaal niet.
transparantie
toegankelijkheid -2x
Toegankelijker -2x
terughoudend, beperek tot een ceremonieel koningschap
tendentieuze vraag.lijkt af te steven op afkraken
technische economie
team samen met Maxima
Te simpele vraag. De rol van Maxima wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Daarbij gaat
het niet om beter/slechter, maar zal de Koning zijn taak anders benaderen en invullen. We
leven in 2013, niet in de jaren `70.
supporter van alle sporters, zoals Eric TErpstra
Stomme vraag!
sportiviteit
sportieve relaties
sportief
sportaffiniteit
Sport, water, een nieuwe tijd voor een nieuwe generatie
sport wedstrijden bezoeken
sport verbindt
sport en watermanagement
sport -2x
spontaniteit; houden dus
Spontaniteit
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spontaner
spontaan bij mensen binnenlopen
sluit beter aan kwa leeftijd
slecht geformuleerde vraag. Geen mening
Sexier pr uitstraling
Schaatsen
Rekening houden met mijn generatie van 40-plussers
pr over zijn inzet , de grenzen , de resultaten
politiek keihard aanpaaken die misbruik maken van positie
ortodox cristelijk
op sportief vlak
Op natuurlijke wijze hartelijk zijn
Onzinnige vraag. WA heeft zeker competenties. Welke en of ze anders zijn dan bij zijn moeder
blijken als hij aan het werk gaat.
onzinnig sturende vraag alleen richting `beter` ; kan ook `slechter`
Onzin vraag de tijd veranderd zo snel is niet te meten wie het beter doet ik heb gewoon
vertrouwen dat hij zijn capaciteiten gaat gebruiken
ontvankelijk voor adviezen vanuit een andere dan de huidige kring adviseurs. Je ziet het overal.
Adviseurs zijn zij die de geadviseerde vertellen wat deze graag hoort.
Onmogelijke vraag -2x
on-line koningschap
onjuiste vraagstelling. WA doet nog niets
Om Bea te vervangen is onmogelijk. Zij heeft het prima gedaan, denk wel dat WA iets dichterbij
de mensen staat.
Of Willem-Alexander de juiste competenties heeft zal nog moeten blijken
obekend
Nvt -2x
Nu niet te beoordelen
nog te weinig van bekend
Nog onbekend. De vergelijking gaat mank
nog onbekend, praktijk zal het uitwijzen
nog geen mening
nieuwe generatie. Overigens, beter doen dat zal moeten blijken.
nieuwe generatie
Nieuwe generatie
niet zozeer een competentie, maar WA wordt onderschat dus kan hij makkelijker dan Beatrix
mensen positief verrassen
Niet te zeggen, moet zich op alles nog bewijzen
niet te zeggen
niet te beoordelen
Niet relevant
niet gericht op perfectionisme
niet beter/ niet minder
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natuurlijke bescheidenheid
Mogelijk nog meer en beter op de hoogte van sociale media
moeten we nog afwachten.
moet zich nog uitwijzen
moet zich nog uitwijzen
Moet nog blijken.
Moet nog blijken, maar hij is wel een groeidiamant
moet nog blijken
Moet nog bewijzen, wel positief
Moet alles nog waarmaken.
moeilijk in te schatten
Moderner
Moderner
Minder vormelijk en daardoor toegankelijker
minder plechtstatig/ minder air
minder koninklijk
Minder formeel
minder afstandelijk -2x
Militaire achtergrond
mijn kennis over hem is indirect en die is goed maar dus geen beoordeling
Menselijker
Menselijker
meer van deze tijd
meer van deze tijd
Meer openheid, transparantie, minder afstandelijke communicatie
meer kennis van hedendaags bedrijfsleven , water.
meer gevoel voor de jongere gerneratie
meer draagvlak
Meer aansprekend voor jongeren
Meer aandacht voor sport
Máxima!
Maxima -8x
Mannelijke zakelijkheid
man, jong vader, gezinshoofd
Man
maatschappelijke beschaving
lijkt waterkennis
Lijkt wat minder traditioneel,
liefde voor sport
Leven vanuit het Christelijk geloof
leeftijd
Leeftij; generatie
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Laat onze nieuwe koning zelf inhoud geven aan zijn functie
Koning onder de mensen
komt gewoner over
kind van zijn tijd
Kennis van water
kennis van sport en watermanagement
Kennis van bedrijfsleven
kennis op het gebied van het watermanagement.
Kennis Bedrijfsleven
Kan ik nu nog niet aangeven. het is moeilijk het beter te doen dan Beatrix.
Kan ik nu niet inschatten
kan ik niet beoordelen, insinuerende vraag
kan ik niet beoordelen -2x
jongeren aanspreken
Jongere generatie aanspreken
jonger en partner
jonger en meer in het normale leven gefunctioneerd.
Jonger -3x
Jonge man en toekomstgeriichteid
jonge generatie ps dit is een rare vraag hij is nog geen koning
Jong, modern, kind van deze tijd
Jong en is een verfrissende factor binnen de samenleving
Jeugdigheid
is op dit moment nog niet te beoordelen
Is nu nog niet te zeggen
Is nog niet te zeggen
Is nog niet te beoordelen -2x
is meer van deze tijd
is iets informeler-> nog dichter bij de burger
is gewoner" dan Koningin Beatrix"
inzetten voor specifieke onderwerpen, bijv water.
invoelen van de veranderende tijdgeest
internationale oriëntatie
Internationale kijk
internationale betrekkingen -2x
internationaal netwerken
Inleven in jongere generatie
Ineternationale connecties
ik zou het niet weten -2x
ik wil deze vraag niet beantwoorden. Moet allemaal nog blijken.
Ik vind het niet passend daarop vooruit te lopen.
Ik m oet eerst zien, dan geloven.
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iK KEN ZIJN KOMP.NIET
ik ken hem nu onvoldoeden om dit in te schatten
Ik kan niets met deze vraagstelling. WA doet immers nog niets!
ik kan hier geen oordeel over geven
Ik kan deze vraag niet beoordelen
ik heb echt geen idee
Ik heb daar geen idee van. Hij is goed voorbereid in ieder geval en mag het anders doen dan
zijn. moeder. Op een manier die bij hem en Máxima past.
Ik denk dat hij voor het versterken van onze economie waardevol kan zijn
Ik denk dat hij in een heel aantal zaken beter wetenschappelijk onderlegd is.
Ik denk dat BEatrix op dit moment op alle competenties beter scoort. WA moet de kans krijgen
zich een eigen positie te verwerven
ietsepietsie gewoner
Iedere vorst heeft zijn eigen kwaliteiten
ieder vult het op zijn wijze in
Humor -4x
hoe kunnen we dat nu goed inschatten?
Historisch besef/ defensie
Hij zal zich vooral eerst moeten bewijzen
Hij zal zich eerst moeten bewijzen,dat hij het beter gaat doen dan zijn moeder.
hij zal het wellicht anders doen ,maar beter?
hij zal het op zn eigen wijze moeten doen
Hij zal het eigentijdser" doen, maar voorlopig moet hij nog waarmaken dat hij de competenties
van zijn moeder op dezelfde manier bezit."
hij zal het anders doen. Je kunt niet spreken van beter of slechter
Hij zal eerst moeten laten zien wat ie kan
Hij moet zich zelf zijn en blijven!
hij moet zich nog bewijzen
Hij moet zich eerst nog bewijzen
Hij moet zich eerst maar eens profileren. Zijn moeder heeft haar competenties meer dan waar
gemaakt.
hij moet zich eerst maar bewijzen.
Hij moet de tweede rijkstaal, het Fries nu eindelijk wel eens beheersen
Hij kan het niet beter doen . Evenaren is ook prima.
hij is volkser
Hij is van mijn generatie
hij is van een nieuwe generatie
Hij is van een andere generatie. Hij zal jongeren beter begrijpen.
Hij is meer van deze tijd / modern gezin
Hij is jonger en spreekt daardoor eengroter deel van de bevolking aan
hij is een stuk gezelliger en straalt meer positiviteit uit.
Hij heeft Máxima, dat is zijn redding
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hij heeft Maxima
Hij heeft ervaring in het leger en met waterwerken dus is nuttig voor Rijkswaterstaat. Dat moet
echt eens hervormd worden.
Hij heeft een vrouw met veel competenties en leuke dochters.
Hij heeft een competente vrouw geteouwd
Hij gedraagt zich vaak als een volkjongen (sportevenementen!) maar dat maakt hem nog niet
tot een man voor het hele volk!
het zijn 2 verschillende individuen. Alexander zal waarschijnlijk beter weten wat er leeft onder
de jongere generatie
Het Nieuwe Werken, digitale samenleving, aansluiting met jongeren etc
het lijkt mij onwenselijk dat in te vullen. Hij doet het op zijn manier en terecht!
Het is toch geen wedstrijd? Hij zal het anders doen, als hij het maar GOED doet!
het is nog allerminst bewezen dat hij het beter zal doen, lijkt mij.Eigenlijk dus een verkeerde
vraag.
het is een vent!
Het hebben van een echtgenote als Máxima, die ons trots maakt een koningshuis te hebben..
Het beter doen dan moet nog maar blijken!
Het aanspreken van de jeugd
HEEL gewoon blijven zoals Maxima ook is/doet.
heeft veel van zijn vader en moeder , maar leeft in een andere tijd
heeft nog niks laten zien/immers nog geen koning
Heeft een goede koningin aan zijn zijde
Handelsgeest hebben zoals zijn opa bernard
gezelligheidsdier
Gezellige uitstraling
Gewoonheid
Gewoon van een andere geberatie zijn
Gewoon het feit dat de Prins jonger is en dus (ook) andere bevolkingsgroepen aanspreekt...
gewoner in de omgang
getrouwd met maxima ;-)
getrouwd met geweldige vrouw
gemakkelijker benaderbaar
gelijkwaardig aan zijn moeder, maar moderner
Gelijk aan zijn moeder is al knap.
gehuwd met Maxima
geen zicht op
geen reeele vraag weet ik nu niet
geen passende vraag
Geen oordeel over
geen monarchie meer
GEEN MENING OVER DEZE VRAAG!
Geen mening -2x
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geen kwestie van beter maar anders
Geen inzicht in
geen interesse
GEEN IDEE! moet blijken!
geen idee zeg!
geen idee -5x
geen enkele
geen
Geef hem volledig de kans maar het zal niet meevallen zijn moeder te verbeteren
Geef hem gewoon een faire kans en oordeel overr 10 jaar
Geef hem de kans dat te laten zien, zonder daar op voorhand een claim op te leggen
Fouten kunnen maken en vergeven
flexibiliteit
flexibeler over komend
fantastische wederhelft
eruit halen
Er is geen vergelijking mogelijk
enthousiasme voor sport
eigentijdse polsslag wellicht
Eerst maar eens kijken. Nutteloze vraag
Een zekere informaliteit (die ook averechts kan werken, overigens).
Een wijze en enthousiasmerende echtgenote
een nieuw gezicht
een juiste vrouw kiezen
Een en ander moet nog blijken
economie en handel
Echtgenoot van Maxima
dus heel veel
Door Willem-Alexander te zijn
domme uitspraken en wereldvreemdheid
Doet voor mij niet ter zake
doet het samen met Maxima
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-gek-genoeg
Dit zal moeten blijken, de vraagstelling gaat uit van zijn toekomstig functioneren .
Dit kun je op dit moment absoluut nog niet zeggen, wacht een paar jaar.
Dit kan ik niet beoordelen
dit is een waardeloze vraag ieder mens is anders.
dit is een rare vraag, heeft zich nog niet bewezen
Dit is een onzinvraag -2x
discriminatie
dichter bij de gewone Nederlander
dicht hem dezelfde comp. toe als zijn meoder

100

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die
leven binnen alle lagen in Nederland.

Persbericht








































de tijd zal het uitwijzen
De tijd zal dit uitwijzen en wij moeten hem de gelegenheid geven zich in de nieuwe rol te
ontwikkelen met elk zijn eigen stijl.
De tijd zal dat moeten leren
de juiste vrouw achter zich
dat zal nog moeten blijken zijn moeder doet het prima
Dat zal de tijd leren
Dat weet ik nu nog niet.
dat weet ik nog niet!
dat wachten wij af
dat moet allemaal nog blijken.
dat is van afstand niet te beoordelen
Dat is op ditt moment noet te beoordelen!!!
Dat is nu moeilijk ie stellen
dat is nog niet tevergelijken. Dat kan pas naafloop van zijn regeerperiode
daar is nu nopg niets van te zeggen
compleet ongeschikt
biertje
Bier drinken
betrokken bij sport
Betrokken bij inhoudelijk onderwerp (water)
Betrokken bij christelijk bijbels geloof
betewr doen, zal moeten blijken
Bescheidenheid -2x
Benaderbaar
Beiden doen het prima en volgens hun eigen kwaliteiten
bedrijfsleven begrijpen
Beatrix is zo`n goed voorbeeld geweest, dat het al een hele prestatie zal zijn haar te evenaren,
maar de spontaniteit en meer van deze tijd zal hem de NIEUWE KONING maken
beatrix had Claus, Alexander heeft Maxima
Andere generatie aanspreken
andere competenties betekent niet bij voorbaat beter. ieder hheft zijn of har talenten
Ambitieus zijn
als z,n grootmoeder.minder afstandelijk
Als je nog niet in functie ben, kan je hem daarop niet beoordelen.
afwachten
afscheid nemen
Affiniteit met sport
aasnluiting moderne samenlevingm
aandacht voor de sport
Is meer open en spontaan
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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl
TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te
zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van
alle gekozen en benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de
gemeenten en de Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen
deelpopulaties bij het onderzoek worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders
van alle onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.OverheidinNederland.nl
info@OverheidinNederland.nl
KvK-nummer 54213975
077-3987246

Social media:
http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/OverheidinNederland
https://twitter.com/OverheidinNL
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