Inventarisatieonderzoek voor “Het Nationale Kabinet”
door Drs. Maurice de Hond (www.peil.nl)
Ter voorbereiding van het televisieprogramma “Het Nationale Kabinet” is er op 19 november
een inventarisatieonderzoek uitgevoerd over de mening van de Nederlanders over de
belangrijkste facetten van de recente problemen in de Nederlandse samenleving. Het
onderzoek is uitgevoerd onder 750 Nederlanders, die een representatieve steekproef vormen
via www.peil.nl

Spanning in de samenleving
83% Is van mening dat de spanning in de samenleving de laatste weken is toegenomen, 15%
vindt van niet.
35% Geeft aan dat men zelf in de dagelijkse praktijk merkt dat er sprake is van een toename
van spanning tussen groepen in de samenleving. Met name is dat dan op straat en in de
winkel.
De aanhang van Groep Wilders geeft dat voor meer dan 50% aan en aanhangers van CDA,
PvdA en SP melden het voor minder dan een derde.
64% Verwacht dat de spanning in de samenleving de komende jaren zal toenemen.
14% Verwacht dat het af zal nemen. Aanhangers van partijen aan de rechterkant van het
politieke spectrum zijn wat pessimistischer dan de aanhangers van partijen aan de linkerkant
van het politieke spectrum.
Ten aanzien van een aantal gebeurtenissen verwacht men dat de komende jaren de volgende
gebeurtenissen zich zullen voordoen:
Aanslagen van terroristen (72%), Aanslagen op politici (59%), Met enige regelmaat
gevechten tussen bepaalde bevolkingsgroepen (51%), Aanslagen van radicaal rechts (45%),
Sterke gettovorming (40%), Aanslagen op opinieleiders (31%), een vorm van burgeroorlog
(12%).

Oplossingsrichting
58% Denkt dat de verschillen tussen groepen in de samenleving in de toekomst groter zullen
worden, 18% denkt dat we dichter bij elkaar komen. Aanhangers van Wilders, VVD en LPF
zijn duidelijk pessimistischer dan aanhangers van de overige partijen. Maar ook onder
aanhangers van linkse partijen zijn er beduidend meer mensen die denken dat deze verschillen
groter worden dan hetzelfde blijven of kleiner worden.
De cruciale vraag was welke samenleving men wil. Ėén met complete integratie, waarbij de
buitenlanders zicht aanpassen aan de Nederlandse zeden en gewoonten. Of één met een
menging, maar met behoudt van eigen identiteit, of wens met een totale scheiding van
bevolkingsgroepen van verschillende afkomt. Dit zijn de resultaten:
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Een meerderheid wenst een complete integratie, waarbij de allochtonen zich aanpassen aan de
Nederlandse zeden en gewoonten. Een derde deel is voorstander van een menging, maar met
behoudt van identiteit.
Er zijn duidelijke verschillen naar de politieke voorkeur van de ondervraagden. Aanhangers
van Groep Wilders, LPF en VVD zijn voor het overgrote deel voor “complete integratie”. Bij
CDA en D66 zien we meer voorstanders voor “menging, met behoudt van identiteit”, maar
toch nog steeds een duidelijke meerderheid voor “complete integratie”. Onder PvdA en SP
kiezers is de verhouding ongeveer 50-50. Alleen bij Groen Links kiezers is er een duidelijke
meerderheid voor “menging, maar met behoudt van eigen identiteit”.
30% Heeft er vertrouwen in dat de verschillende betrokkenen binnen de Nederlandse politiek
met een aanpak komen waardoor de situatie in Nederland de komende jaren verbeterd.
Onder CDA kiezers uit 2003 is die groep het grootste (42%). VVD-kiezers vinden dat voor
29%. Bij PvdA kiezers is dat 25%. Bij aanhangers van Geert Wilders, LPF, Groen Links en
SP en D66 is de score 20% of lager.
61% Vindt het een goede gedachte als een groep “wijze mannen” met een plan van aanpak
komt waarmee de politiek aan de slag kan.

Burgerinitiatieven
42% Vindt het een goed initiatief dat er rode/oranje armbandjes gedragen gaan worden om
daarmee te proberen de samenleving weer dichter bij elkaar te brengen. 47% Geeft een
negatief oordeel. Vooral door kiezers aan de linkerkant van het politieke spectrum wordt dit
positief beoordeeld. (14% Geeft aan van plan te zijn die armbandjes ook te gaan dragen).
De actie in Rotterdam om elkaar een hand te geven op straat wordt door 37% positief
beoordeeld en 51% negatief.
25% Denkt dat deze acties een bijdrage zal leveren om de spanningen in de samenleving te
doen verminderen, 65% denkt van niet. Ook hier zien we duidelijke verschillen tussen
aanhangers van de rechterkant van het politieke spectrum en aan de linkerkant. Zo denkt
slechts 3% van de kiezers van de LPF uit 2003 dat het een bijdrage zal leveren en 39% van de
kiezers van de SP.
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Acties in de richting voor de jeugd
74% Is er voor dat er beduidend meer geld wordt uitgegeven aan het vmbo om zo de jeugd op
die scholen meer kans te geven in de samenleving. 62% Wil zwarte scholen verbieden en de
jeugd over diverse scholen verdelen. 53% Is er voor dat Islamitische scholen worden
verboden en 41% wil dat alle bijzondere scholen op basis van religie of levensbeschouwing
verboden worden.
Een voorstel om de kinderen eerst op een type school te zetten en pas na groep 6 bijzondere
scholen toe te laten wordt door 20% positief beoordeeld.
Ten aanzien van de eerste twee punten – meer geld naar vmbo en zwarte scholen – is er
weinig verschil naar politieke voorkeur. Het verbieden van “islamitische scholen” wordt door
aanhangers van de partijen aan de rechterkant voor het overgrote deel gewenst. Bij de andere
partijen is ongeveer de helft ervoor (alleen bij de Groen Links kiezers is dat minder).
Alle bijzondere scholen verbieden wordt bij de meeste partijen door de meerderheid van de
kiezers gewenst (onder VVD-kiezers is dat 62%). Alleen bij de CDA-aanhang is dat maar
15%.
49% Denkt vooraf dat “Het Nationaal Kabinet” tot een 10-punten plan kan komen, waar de
overheid echt wat aan heeft. 37% Denkt vooraf van niet. Kiezers van de PvdA zijn het meest
optimistisch (62%), aanhangers van de LPF het minst (20%).

3

