Onderzoek: Inhuldiging koning WillemAlexander
Over het onderzoek
Aan de vooravond van de inhuldiging van Beatrix in 1980 hield het
Algemeen Dagblad een opiniepeiling waarin mensen de aanstaande
koningin vergeleken met haar moeder Juliana.
EenVandaag stelde 33 jaar later precies dezelfde vragen over de
aanstaande koning Willem-Alexander aan 22.000 leden van het
EenVandaag Opiniepanel.
Scoort Willem-Alexander anders dan zijn moeder toen zij begon?

Over het EenVandaag Opniepanel

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 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
2012. 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.

Samenvatting: Willem-Alexander anno 2013 versus de jonge
Beatrix 1980
Als het gaat om vertrouwen wint Willem-Alexander het van de jonge Beatrix. Zij
kreeg bij haar aantreden volgens het AD ‘het vertrouwen van 67 procent van de
Nederlanders’. EenVandaag peilde 75 procent vertrouwen voor de nieuwe koning.
Op dit moment steunt 70 procent van de mensen de monarchie. Een keurig
resultaat, maar in 1980 was die steun nóg breder aanwezig: 89 procent stond
achter de Oranjes en slechts 5 procent wilde liever een republiek. Nu is dat 21
procent.
Net zoals in 1980 verwachten mensen een andere regeerstijl van de nieuwe
vorst. 33 jaar geleden verwachtten mensen dat Beatrix ‘resoluter en koeler’ zou
zijn dan haar moeder, en dat ze verder weg van het volk zou staan.
Nu haar zoon Willem-Alexander op zijn beurt de troon bestijgt verwachten
mensen precies het omgekeerde. Ze vinden de koning dichter bij het volk staan
dan zijn moeder, en minstens even hartelijk als zij. Het zijn eigenschappen die
meer passen bij de regeerstijl van zijn oma Juliana.

Vragen opiniepeilingen 1980 en 2013 vergeleken
Dichter bij het volk
1980: Als u Beatrix vergelijkt met koningin Juliana, denkt u dan dat
Beatrix dichter of minder dicht bij het volk zal staan of maakt dat volgens
u geen verschil?
Dichter: 8%
Minder dicht: 42%
Geen verschil: 46%
Geen mening: 5%
2013: Staat Willem-Alexander volgens u dichter of minder dicht bij het
volk dan Beatrix?
Willem-Alexander staat dichter bij het volk: 42%
Willem-Alexander staat even dicht bij het volk: 39%
Willem-Alexander staat minder dicht bij het volk: 6%
Weet niet /geen mening: 13%
Hartelijker
1980: Als u nogmaals beiden vergelijkt, denkt u dan dat Beatrix
hartelijker of minder hartelijk zal zijn of maakt dat volgens u geen
verschil?
Hartelijker: 9%
Minder hartelijk: 45%
Geen verschil: 39%
Weet niet / geen mening: 6%
2013: Vindt u Willem-Alexander hartelijker of minder hartelijk dan
Beatrix?
Hartelijker dan Beatrix: 28%
Ongeveer even hartelijk als Beatrix: 54%
Minder hartelijk dan Beatrix: 6%
Weet niet / geen mening: 12%

Resoluut
1980: En als u beiden vergelijkt, denkt u dan dat Beatrix resoluter of minder
resoluut zal zijn of maakt het geen verschil?
Resoluter: 67%
Minder resoluut: 4%
Geen verschil: 24%
Geen mening: 5%
2013: Vindt u Willem-Alexander resoluter of minder resoluut dan Beatrix?
Resoluter dan Beatrix: 7%
Minder resoluut dan Beatrix: 31%
Ongeveer even resoluut als Beatrix: 38%
Weet niet / geen mening: 24%
Monarchie
1980: Vindt u dat de Nederlandse monarchie moet blijven of bent u van
mening dat na het aftreden van koningin Juliana Nederland een republiek
moet worden?
Monarchie: 89%
Republiek: 5%
Geen voorkeur: 6%
2013: Moet Nederland een monarchie blijven of een republiek worden?
Monarchie blijven: 70%
Republiek worden: 21%
Weet niet / geen mening: 9%
2013: Verwacht u dat de monarchie over 50 jaar nog wel bestaat, of niet
meer?
De monarchie bestaat over 50 jaar nog wel: 58%
De monarchie bestaat over 50 jaar niet meer: 25%
Weet niet / geen mening: 17%
Vertrouwen
1980: ‘Veel vertrouwen in Beatrix als koningin heeft 67% van de Nederlanders.’
2013: Hoeveel vertrouwen heeft u in Willem-Alexander als koning?
Veel vertrouwen: 75%
Weinig vertrouwen: 18%
Weet niet / geen mening: 7%

