BIJNA 70% VAN NEDERLANDERS WIL ARABISCHE ERKENNING VAN ISRAEL ALS STAAT VOOR HET JOODSE VOLK
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel
en het afscheid op 11 november van voormalig directeur Ronny Naftaniel, liet CIDI door Peil.nl een
uitgebreide enquête uitvoeren over de mening van de Nederlander over Israel en de beeldvorming
over Joden. De ruim 4200 respondenten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking. Er
werden hun negen vragen voorgelegd. Daarnaast lieten wij de antwoorden van de respondenten
uitsplitsen naar stemgedrag, opleiding, sekse en leeftijd.
Ronny Naftaniel was 33 jaar directeur van CIDI. In de 40 jaar dat het CIDI bestaat, is er veel
veranderd in de opvattingen over Israel en over Joden in Nederland. Deze peiling toont de huidige
stand van zaken.
Markante punten:
- 68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat
voor het Joodse volk.
- Van de zes grote partijen zijn CDA-stemmers het meest positief over Israel. Zo vindt 89% van
de CDA-stemmers dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse
volk.
- Ongeveer de helft van de respondenten acht beide partijen even verantwoordelijk voor het
conflict. Minder dan een kwart vindt vooral Israel verantwoordelijk, 15% vooral de Palestijnen.
- Een derde vindt dat Nederland beide partijen gelijk moet behandelen. 16% vindt dat
Nederland Israel meer moet steunen dan de Palestijnen, 9% vindt dat de Palestijnen meer
steun verdienen.
- 59% vindt het tweestaten-model de beste oplossing voor het conflict.
- 62% van de ondervraagden zegt dat het conflict in het Midden-Oosten niet van invloed is op
hun mening over Joden.
- 6% denkt negatief tot zeer negatief over Joden.
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Voordat er specifiek naar verschillende meningen over Israel werd gevraagd, vroegen wij de
respondenten naar hun eerste associatie met Israel. 48% associeert Israel het meest met het
conflict. 30% vindt Israel in de eerste plaats een thuishaven voor Joden. 3% ziet Israel allereerst als
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een vakantieland en 2% als land van moderne technologie. De associatie met de Tweede
Wereldoorlog speelt nauwelijks nog een rol (3%).
Als we kijken naar politieke voorkeur, gemeten naar de partij waar men bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 2012 op stemde, valt op dat 69% van de mensen die D66 stemden, Israel
vooral associëren met het conflict (tegen gemiddeld 48%). Daarna kwamen PvdA-stemmers, van wie
56% Israel het meest associeert met het conflict, en SP-aanhangers met 54%.
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Op de vraag “Vindt u dat Israel als staat voor het Joodse volk moet worden erkend door de Arabische
landen?” antwoordde 68% met ‘ja’ en 11% met ‘nee’. Het percentage ja-zeggers was het hoogst
onder personen die in 2012 CDA of VVD stemden.

Verantwoordelijkheid voor het conflict
Op de vraag welk van de twee partijen het meest verantwoordelijk is voor het conflict antwoordde
43% dat Israel en de Palestijnen evenveel verantwoordelijkheid dragen. 23% beschouwt Israel als de
grootste boosdoener en 15% de Palestijnen. 7% antwoordde dat niet Israel of de Palestijnen, maar
anderen het meest verantwoordelijk zijn. Deze vraag werd al eerder gesteld en de uitslag schommelt
ietwat, waarschijnlijk afhankelijk van de actuele situatie.
CDA-stemmers en SP-stemmers verschillen hier opvallend van mening. Van de CDA-stemmers acht
24% de Palestijnen meer verantwoordelijk, tegenover 15% die Israel verantwoordelijker houdt. Bij
de SP is dat respectievelijk 6% en 34%. Van de PVV-stemmers vindt 30% de Palestijnen het meest
verantwoordelijk.
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De rol van Nederland
Gevraagd hoe Nederland zich zou moeten opstellen in het conflict tussen de Israel en de Palestijnen,
antwoordde 33% dat Nederland beide partijen gelijk zou moeten behandelen. 16% vindt dat
Nederland meer steun moet geven aan Israel dan aan de Palestijnen, 9% vindt dat Nederland de
Palestijnen meer moet steunen. 36% vindt dat Nederland zich afzijdig zou moeten houden
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Ook hier weer grote fluctuaties tussen CDA-stemmers en SP-stemmers. Van de CDA-kiezers vindt
24% dat Nederland meer steun moet geven aan Israel dan aan de Palestijnen; van de SP-stemmers
vindt 6% dit. Daarentegen vindt 6% van de CDA-kiezers dat de Palestijnen meer gesteund moeten
worden dan Israel; onder SP-kiezers is dat 21%.
Een ander opvallend resultaat is dat 66% van de PVV-stemmers vindt dat Nederland zich afzijdig zou
moeten houden, tegen een gemiddelde van 36%.
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Meningen over de oplossing van het conflict
Ook is op verschillende momenten gevraagd wat de Nederlander ziet als de beste oplossing voor het
conflict. Ook hierbij zou de actualiteit tijdens het meetmoment van invloed kunnen zijn op
schommelingen. Een aantal eerdere metingen vond plaats op belangrijke momenten, zoals de
Israelische terugtrekking uit de Gazastrook in 2005.
De nu verrichte peiling vond plaats tijdens Amerikaanse pogingen het vredesproces weer vlot te
trekken. 59% vindt een tweestaten-oplossing de beste optie. Het aantal mensen dat niet wist wat de
beste oplossing zou zijn van het conflict, 15%, was hoger dan bij alle vorige metingen. Voor 14% is
een gezamenlijk land voor Joden en Palestijnen de beste oplossing.
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8% wil het conflict oplossen door Joden uit het gebied weg te sturen, ‘terug naar hun landen van
herkomst’.
Dit percentage verschilt sterk onder de aanhangers van verschillende partijen. Van de mensen die in
2012 CDA stemden, vond slechts 1% dat de Joden het gebied moeten verlaten. Van de PVVstemmers vond 14% dat de Joden terug moeten naar hun ‘land van herkomst’. 13% van de SPkiezers is dezelfde mening toegedaan. 4% van de ondervraagden wil de situatie laten zoals zij is.

Arabische lente
Op de vraag Ziet u de Arabische lente als een goede stap richting democratisering in het MiddenOosten? antwoordde 39% met Nee. 31% antwoordde Ja, en 31% wist het niet of gaf geen antwoord.

Opvattingen over Joden
Op de vraag Hoe is uw algemene mening over Joden, antwoordde 52% Neutraal. 30% antwoordde
Positief, 8% Zeer positief. 6% uitte een negatieve (5%) of zeer negatieve mening (1%). Dit aantal was
hoger dan gemiddeld onder mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen PvdA hadden gestemd;
van hen antwoordde 8% Negatief en 1% Zeer negatief.
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De kans dat respondenten op deze vraag een ‘sociaal wenselijk’ antwoord geven, is hier overigens
hoger dan bij minder gevoelige vragen.
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Weinig invloed van het conflict
Op de vraag In welke mate bepaalt het conflict in het Midden-Oosten uw mening over Joden?
antwoordde iets minder dan tweederde van de respondenten (62%) dat het conflict hun mening
over Joden niet beïnvloedde. 23% zei dat het conflict hun mening over Joden ‘in beperkte mate’
beïnvloedde en 10% stelde dat dit ‘in grote mate’ het geval was.
Op de vraag Ziet u een verband tussen het conflict in het Midden-Oosten en antisemitisme in
Nederland? antwoordde 54% hiertussen geen verband te zien, 30% zag dat verband wel en 15% wist
dit niet of gaf geen antwoord.
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