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DE UITSPRAAK VAN RUTTE
over raddraaiers oud en nieuw

Samenvatting

Rutte ging te ver met stoere taal over
'raddraaiers' oud en nieuw
Acht op de tien (84 procent) mensen snappen dat Rutte zei raddraaiers die
hulpverleners hebben belaagd met oud en nieuw "het liefst persoonlijk in elkaar te
slaan". Toch vindt 61 procent het niet kunnen dat een premier dit zegt.
EenVandaag ondervroeg 23.000 mensen en velen vinden dat de premier niet met
stoere taal moet komen, maar juist met maatregelen. Iemand zegt: "Als je weigert de
oorzaken van dit geweld aan te pakken, is zo'n uitspraak hypocriet en kan je beter je
mond houden." Deelnemers doelen bijvoorbeeld op het instellen van een
vuurwerkverbod met oud en nieuw, waar de VVD niet aan wil.
'Rutte wil vooral scoren bij kiezers'
De helft (56 procent) denkt ook dat Rutte deze uitspraak vooral deed om te scoren bij
kiezers. "Er komen immers verkiezingen aan", schrijven een aantal deelnemers. Vier op
de tien (38 procent) denken wel dat Rutte het echt meende. Dit zijn vooral kiezers van
de VVD.
Ook andere partijleiders doen uitspraken vooral om te scoren
Negen op de tien (90 procent) deelnemers vinden dat niet alleen Rutte, maar alle
politiek leiders in Nederland te veel uitspraken doen alleen om mee te scoren bij
kiezers. Opvallend genoeg vinden ondervraagden dat het vooral leiders zijn vanÂ
andere partijen zijn die zich hier schuldig aan maken, en niet de partijleider waar ze bij
de laatste verkiezingen op gestemd hebben.
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Uitspraak Rutte

VVD-kiezers over uitspraak Rutte

'Dergelijke uitspraak moet hij niet doen'

'Rutte wil hiermee vooral scoren'

Premier Rutte zei vorige week dat hij mensen die tijdens oud en nieuw hulpverleners
(zoals ambulancepersoneel) belaagden, 'het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou
slaan. Maar dat gaat natuurlijk niet'. Rutte gaf toe dat de aanpak van het kabinet rond
de nieuwjaarsnacht niet genoeg heeft gewerkt en hij vindt het frustrerend dat het niet
lukt om mensen te weerhouden van wangedrag. Later zei Rutte dat hij de uitspraken
deed uit emotie. Hij nam z’n uitspraken niet terug.
Vind je dat Mark Rutte in zijn rol als minister-president zo'n uitspraak wel of niet
zou moeten doen?
Zulke uitspraken zou Rutte wel moeten doen: 35%
Zulke uitspraken zou Rutte niet moeten doen: 61%
Weet niet / geen mening: 4%

Ben je positiever of negatiever over premier Rutte gaan denken na deze uitspraak,
of is dat hetzelfde gebleven?
Positiever: 6%
Ongeveer hetzelfde: 67%
Negatiever: 24%
Weet niet / geen mening: 3%
Met welke stelling ben je 't het meeste eens?
Rutte zegt dit vooral omdat hij het meent: 38%
Rutte zegt dit vooral omdat hij denkt dat het scoort: 56%
Weet niet / geen mening: 6%

Met welke stelling ben je het ’t meeste eens?
Ik snap het gevoel dat Rutte verwoordt, maar hij kan dit beter niet zo zeggen als
premier: 55%
Ik snap het gevoel dat Rutte verwoordt, en het is goed dat hij dit ook zo uitspreekt als
premier: 29%
Ik snap het gevoel dat Rutte verwoordt als premier niet: 11%
Weet niet / geen mening: 5%

'Alleen als hij
maatregelen neemt,
b.v. een
vuurwerkverbod,
dan kan hij zulke
uitspraken doen.’

''Niet premier waardig en
ongepast voor een man
die vooral praatjes maakt
en ieder probleem
weglacht.'
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Over Mark Rutte als minister-president

Vertrouwen in Rutte
De uitspraken hebben het vertrouwen dat kiezers in premier Rutte hebben niet
aangetast: dit is nu ongeveer op het niveau van de start van het kabinet.

4

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden van 16t tot en met 17 januari 2019, deden 23.035 leden
van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor
zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet:
lisette.van.vliet@eenvandaag.nl
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1)
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