
 

Burgerperspectieven
 2014 | 3

→ Haagse politiek meer gewaardeerd na de vliegramp
→ Gezondheids- en ouderenzorg blijven hét thema
→ ‘Samenleven’ wordt vaker een bron van trots
→ Groeiende opleidingskloof in houding tegenover de eu
→ vvd’ers meest optimistisch en pvv’ers meest pessimistisch over 
 Nederland
→ Toekomstige generaties krijgen het naar verwachting zwaarder
→ Essay: Van stemming naar bestemming

Paul Dekker en Josje den Ridder 
met een bijdrage van René Gude

isbn 978 90 377 0653 6
issn 1876 8598

9 7 8 9 0 3 7 7 0 6 5 3 6

ISBN 978-90-377-0653-6

continu onder zoek burgerperspectievencontinu onder zoek burgerperspectieven

BCO
continu onderzoek burgerperspectieven

BCO
continu onderzoek burgerperspectieven



   Burgerperspectieven 2014 | 3

BBCO
continu onderzoek burgerperspectieven



           burgerperspec tieven 2014 |  3

De positievere stemming 
blijft tot augustus
De verbetering van de economische 
stemming, die eind 2013 inzette, 
blijkt ook in juli 2014 nog aanwe-
zig. Het aandeel dat voldoende 
tevreden is met de economie loopt 
verder op van 62% naar 67%. In 
het derde kwartaal van 2013 was 
dit nog 47%, een dieptepunt sinds 
de start van onze metingen begin 
2008. Het aandeel dat voor de 
toekomst een gelijke of betere 
economie verwacht blijft nagenoeg 
gelijk (77%). 

→ p. 6

Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2014
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vindt het eerder de goede dan verkeerde kant op gaan met Nederland

Gezondheids- en ouderen-
zorg hét thema van dit 
moment

De ontwikkelingen in de gezond-
heids- en ouderenzorg zijn een 
urgent thema in het publieke 
debat over de stand van zaken in 
Nederland. De zorg staat (gedeeld) 
bovenaan de lijst met belangrijkste 
maatschappelijke problemen en 

Politiek vertrouwen stijgt na 
vliegramp
Het politiek vertrouwen stijgt na 
de vliegramp in Oekraïne op 
17 juli. Kort daarvoor heeft respec-
tievelijk 51% en 46% vertrouwen in 
de Tweede Kamer en de regering 
(cijfers die nauwelijks afwijken van 
vorig kwartaal); kort erna stijgt het 
vertrouwen naar respectievelijk 
62% en 61%.

→ p. 7-11 
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‘Samenleven’ minder vaak 
een probleem en vaker een 
bron van trots

De manier waarop we samenleven 
wordt nog steeds als een groot 
probleem gezien, maar minder dan 
voorheen. Als sterk punt van Neder-
land, als iets om trots op te zijn, 

worden onderwerpen rond samen-
leven juist vaker genoemd. Op de 
agenda voor politiek Den Haag nam 
dit thema nooit een grote plaats in.

→ p. 16-17

Grote verschillen in maat-
schappelijk optimisme 
tussen partijaanhangen
In de eerste drie kwartalen 2014 
denkt 54% dat het meer de ver-
keerde kant en 35% meer de goede 
kant op gaat met Nederland. Van 
de mensen met een voorkeur voor 
de pvv denkt slechts 9% dat het de 
goede kant op gaat, van de niet-
stemmers 14% en van de mensen 
met een sp-voorkeur 18%. Bij de 
vvd-aanhang is dat maar liefst 67%, 
bij d66 57% en bij de PvdA 53%.

→ p. 26-27

Vrees dat het voor toekom-
stige generaties zwaarder 
wordt
63% zegt bang te zijn dat toekom-
stige generaties het slechter krijgen 
dan wij. In dat toekomstpessimisme 
zijn Nederlanders niet uniek. Ook 
in de ons omringende landen vindt 
men dat het nu relatief goed gaat 
en verwacht men dat nu opgroei-
ende generaties het minder zullen 
krijgen. Gevraagd naar de gebieden 
waarop het minder wordt, noemen 
veel mensen de economie en de 
verzorgingsstaat. Ze maken zich 
zorgen over de welvaart, werk-
gelegenheid, flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en de toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van de 
gezondheids- en ouderenzorg. 

→ p. 31 e.v.

Essay van de Denker des 
Vaderlands
Dit kwartaalbericht bevat als 
hoofdstuk 3 een essay van René 
Gude. Hij sluit aan op het onbe-
hagen over ‘doorgeschoten 
individualisme’ dat we veelvuldig 
tegenkomen in het cob. René Gude 
zoekt manieren om minder afhan-
kelijk te zijn van stemmingswisse-
lingen en meer ruimte te maken 
voor het streven naar gemeen-
schappelijke doelen: van stemming 
naar bestemming. 

→ p. 39 e.v.
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Ten geleide

Dit zevenentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven (cob) betreft het derde kwartaal van 2014. In 
hoofdstuk 1 behandelen we ontwikkelingen in de publieke opinie en in 
hoofdstuk 2 gaan we dieper in op hoe mensen het al met al vinden gaan 
in Nederland en wat hun verwachtingen zijn voor toekomstige genera-
ties. Daarop volgt dit keer een essay van René Gude, Denker des Vader-
lands. Opiniërende externe bijdragen over onze empirische bevindingen 
plaatsten we eerder in verdiepende cob-publicaties (achterin vermeld 
in de verantwoording van dit kwartaalbericht), maar aangezien die er 
op korte termijn niet komen, maken we er in deze aflevering plaats 
voor. Wat vrijere beschouwingen kunnen bij uitstek zinvol zijn om ‘een 
bijdrage [te] leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en 
politieke problemen en doeleinden’, zoals een van de doelstellingen van 
het cob luidt (zie de Verantwoording achterin). Het essay van René Gude 
sluit mooi aan op hoofdstuk 2 en kan de publieke discussie verrijken. 
Maar, waarschijnlijk ten overvloede: het essay geeft niet de mening van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). We overwegen om voortaan 
jaarlijks in een van de niet-thematische kwartaalberichten een of meer 
korte opiniërende externe bijdragen op te nemen in aansluiting op 
analyses.

De enquêtegegevens voor het derde kwartaal zijn tussen 1 juli en 
11 augustus 2014 verzameld. Toen waren belangrijke nieuwsonderwer-
pen het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië (waar Nederland op 
9 juli de halve finale verloor van Argentinië en op 12 juli door winst op 
Brazilië de derde plaats bereikte) en het neerstorten van het Maleisische 
vliegtuig mh17 op Oekraïens grondgebied op 17 juli. De vliegramp leidde 
tot veel berichten over de Nederlandse slachtoffers en de reacties in de 
Nederlandse samenleving en politiek, en over het conflict in Oekraïne 
en de relaties met Rusland. Er was ook veel ander internationaal nieuws: 
de oorlog in Gaza, terreuracties van is(is) in Irak en het ebolavirus in 
West-Afrika. Gaza en is hadden ook binnenlandse repercussies: discus-
sies over antisemitisme en over werving en terugkeer van jihadisten, 
en geruchtmakende demonstraties van jihadisten, pro-Gaza-mensen, 
is-aanhangers en -tegenstanders.
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Positievere stemming houdt ook in juli aan

Na grote somberheid over de economische situatie in 2012 en begin 2013 
verbeterde de stemming vanaf eind 2013, een verbetering die ook in juli 
2014 aanhoudt.1 Het aandeel dat voldoende tevreden is met de Nederlandse 
economie is dit kwartaal verder gestegen van 62% naar 67%. In het derde 
kwartaal van 2013 was dit nog 47%, een dieptepunt sinds de start van onze 
metingen begin 2008. Het aandeel dat voor de toekomst een gelijke of 
betere economie verwacht blijft nagenoeg gelijk (77%), net als het aandeel 
dat tevreden is met de eigen financiële situatie (81% geeft een voldoende) 
en de eigen financiële toekomstverwachting (82% verwacht geen verslech-
tering de komende twaalf maanden).
 Over de richting die Nederland op gaat blijft het merendeel van 
de bevolking somber: 54% vindt dat het land zich al met al meer in de 
verkeerde dan in de goede richting beweegt; 34% vindt het omgekeerde. 
Het aandeel positief gestemden ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau 
als de afgelopen twee kwartalen (37% in het eerste, 35% in het tweede 
kwartaal) en aanzienlijk hoger dan eind 2013. Dat men nu iets positie-
ver is, hangt vooral samen met de verbeterde economische stemming 
(zie cob 2014|2: 6-7), al stemt de economie niet iedereen positiever over 
Nederland als geheel. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de redenen 
die mensen aanvoeren waarom het de goede of verkeerde kant op gaat 
met Nederland.

Hoe gaat het met Nederland? 1

1 Er lijkt op korte termijn geen grote 
invloed te zijn van de vliegramp op de 
economische stemming (zie tabel 1.1). 
Wel blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) dat 
consumenten in augustus iets nega-
tiever worden. Vooral het vertrouwen 
in de economische toekomst daalt ten 
opzichte van juli. Volgens het cbs heeft 
deze daling mogelijk te maken met ‘de 
gespannen internationale politieke 
situatie’ (cbs conjunctuurbericht, 20 
augustus 2014, via www.cbs.nl).

Kernpunten 
→ De betere economische stemming, die eind 2013 inzette, zet in ieder geval in juli nog door. Het aandeel 

dat voldoende tevreden is met de economie loopt verder op van 62% naar 67%. 
→ Het politiek vertrouwen stijgt onder invloed van (reacties op) de vliegramp in Oekraïne van 17 juli. In de 

weken daarvoor had 51% vertrouwen in de Tweede Kamer en 46% in de regering (cijfers die nauwelijks 
afwijken van vorig kwartaal); in de weken erna is dat 62% respectievelijk 60%.

→ De ontwikkelingen in de gezondheids- en ouderenzorg zijn een urgent thema in het publieke debat over 
de stand van zaken in Nederland. De zorg staat (gedeeld) bovenaan de lijst met belangrijkste maatschap-
pelijke problemen én is het meest genoemde agendapunt voor de Haagse politiek. Mensen zijn vooral 
ongerust over de toegankelijkheid en betaalbaarheid.

→ De manier waarop we samenleven blijft een grote bron van zorg voor Nederlanders, maar er worden 
spontaan minder kwesties als belangrijkste problemen genoemd (begin 2008 door 42%, nu 32%). Als 
bron van trots of sterk punt van Nederland dragen nu meer mensen onderwerpen op dit gebied aan 
(begin 2008 16%, nu 23%). 

→ Sinds begin 2008 verschillen hoger- en lageropgeleiden voortdurend sterk in opvattingen over het eu-
lidmaatschap, de multiculturele samenleving en sterke leiders. Bij het eu-lidmaatschap wordt het verschil 
ook groter.
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Vertrouwen in instituties: politiek versus de rest 
Sinds de grote schommelingen in vertrouwen in grote ondernemingen 
in het begin van de crisis zijn verdwenen, doet zich steeds meer een 
tweedeling voor in het vertrouwen in instituties: enerzijds is er een klu-
wen van maatschappelijke organisaties inclusief de rechtsspraak waarin 
veel mensen voldoende vertrouwen hebben en waarbij dat vertrouwen 
weinig fluctueert, anderzijds zijn er de twee politieke instituties waarin 
het vertrouwen aanzienlijk minder is en veranderlijker. Vrijwel voortdu-
rend heeft meer dan 60% voldoende vertrouwen in de rechtspraak (dit 
kwartaal 69%), de televisie (69%), de kranten (67%), grote ondernemin-
gen (65%) en vakbonden (64%).2 Het voldoende vertrouwen in de Kamer 
en de regering fluctueert tussen 40 en 60% en toont na dieptepunten in 
de tweede helft van 2013 nu stijgende lijnen. Dit kwartaal komen we uit 
op 54% voldoende vertrouwen in de Kamer en 51% in de regering, maar 
wel dankzij een bredere opwaardering van de politiek in de enquête-
periode in juli. Daar gaan we zo uitgebreid op in. We kijken eerst wat 
uitvoeriger naar het vertrouwen in de rechtspraak.

Internationaal hoog en iets stijgend vertrouwen in de rechtspraak
Figuur 1.3 toont voor de periode van 2002 tot 2013 rapportcijfers voor 
vertrouwen in het rechtsstelsel (the legal system) in Europese landen. Het 
rechtstelsel en de rechtspraak zijn niet hetzelfde, maar verwacht kan 
worden dat beide begrippen bij een lekenpubliek toch ongeveer dezelfde 
associaties oproepen. De gemiddelde rapportcijfers in Nederland ver-
tonen een stijgende lijn, van een 5,4 naar een 6,0.3 Het zit daarmee op 
hetzelfde niveau als Duitsland, Zwitserland en Zweden, maar onder dat 
van de andere noordse landen. België, Frankrijk, Spanje en Portugal en 
de Centraal-Europese landen Polen, Hongarije en Slovenië zitten de hele 
periode lager en vertonen vaak grote fluctuaties. 
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Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingen,a bevolking van 18+, 2008-2014/3 (in procenten)

a  De verwachtingen betreffen de komende twaalf maanden; de voldoendes zijn het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor 
 tevredenheid. 

Bron: cob 2008/1-2014/3

 2 De grafiek suggereert wel een heel 
licht dalende tendens in het institu-
tionele vertrouwen en die blijkt er 
statistisch inderdaad te zijn. Behalve 
bij de grote ondernemingen (dank 
zij hun dieptepunten in vertrou-wen 
eind 2008, begin 2009) is er over de 
27 metingen lineair sprake van een 
significante daling van de kans op een 
voldoende. Dat de daling in vertrou-
wen klein is, laat zich het best met 
gemiddelde rapportcijfers illustre-
ren: die dalen bij de niet-politieke 
instituties met 0,005 (tv) tot 0,012 per 
kwartaal (vakbonden), dus met een 
punt per 50 respectievelijk 21 jaar. Voor 
de Tweede Kamer en regering is het 
een punt per 23 respectievelijk 19 jaar, 
maar zoals figuur 1.2 laat zien wordt 
hier de trend geheel overschaduwd 
door de fluctuaties.

3 In termen van het aandeel Nederlan-
ders dat een voldoende geeft is er een 
stijging van 52% naar 67%. Zo presen-
teren we vertrouwen in figuur 1.2 en 
daar komt voor de afgelopen jaren ook 
zo’n twee derde van de bevolking met 
vertrouwen in de rechtspraak uit. Dat 
zijn op zich geen indrukwekkend mooie 
cijfers en op basis van andere bronnen 
mag worden vermoed dat ze in de jaren 
tachtig en negentig ook wel wat hoger 
hebben gelegen (zie P. Dekker en T. van 
der Meer, Vertrouwen in de rechtspraak 
nader onderzocht, Den Haag: scp, 2007, 
p. 12-24). De positie van Nederland ten 
opzichte van andere Europese landen 
was toen niet anders. In noordse lan-
den, Denemarken voorop, is er vrijwel 
altijd meer vertrouwen. 

Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.2 Voldoende vertrouwen in zeven instituties,a bevolking van 18+, 2008-2014/3 (in procenten)

Figuur 1.3 Ontwikkeling van vertrouwen in het nationale rechtsstelsel in Europese landen,a bevolking van 18+, 2002-2013

a  Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag  
‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/1-2014/3

a  Vraagstelling: ‘Gebruik deze kaart. Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instel-
lingen die ik oplees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 dat u volledig vertrouwen heeft. … het rechts-
stelsel’.

Bron: ess 1-6

Hoe gaat het met Nederland?
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Om te achterhalen waarom mensen wel of geen vertrouwen hebben in 
de rechtspraak, vroegen we een toelichting op hun rapportcijfer. Dat 
deden we eerder in 2008 en 2012 (cob 2008|1: 23-27; 2012|1: 9-10). Net 
als toen beargumenteert men lage cijfers met te lage straffen (te soft, 
te weinig oog voor slachtoffers, vervroegde vrijlating), onrechtvaar-
digheid (twee maten, klassenjustitie) en kritiek op het proces (niet te 
volgen, te traag). Hoge cijfers worden beargumenteerd met geloof in 
gelijke behandeling, grote toegankelijkheid en deskundigheid en onaf-
hankelijkheid van rechters. Uitersten in beoordeling en argumentatie 
zijn een man (51 jaar, hogeropgeleid, pvv) die de rechtspraak een 1 geeft 
met als toelichting:

 “d66-rechters”
en een vrouw (40 jaar, hogeropgeleid, d66) die een 9 geeft met als toe-
lichting:

“Ik ben werkzaam bij de reclassering, mijn partner is advocaat. Doordat 
ik iets meer ingevoerd ben weet ik dat het systeem goed werkt, en 
door mij als eerlijk wordt ervaren, al sluit dat gerechtelijke dwalingen 
niet uit.”

Maar daartussen zitten ook een man (71 jaar, hogeropgeleid, d66) die 
een 5 geeft met als overweging: 

“Omdat, als ik bijvoorbeeld naar de rijdende rechter kijk, ik dan denk 
die man heeft geen echt inzicht in de problemen”

en een vrouw (61 jaar, middelbaar opgeleid, pvv) die een 7 geeft met de 
toelichting:

“Ik heb enkele rechtszaken nauwlettend gevolgd.”

Positiever over de politiek door de reacties op de vliegramp?
Het aandeel met voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer stijgt van 
49% in het vorige kwartaal naar 54% nu; het aandeel met voldoende ver-
trouwen in de regering van 44% naar 51%. In figuur 1.1 zagen we ook het 
aandeel dat voldoende tevreden is met de politiek in Den Haag stijgen, 
van 43% vorig kwartaal naar 51% nu. Deze stijgingen zijn niet slechts een 
vervolg van de positieve trend sinds eind vorig jaar, maar lijken verband 
te houden met de vliegramp in Oekraïne op 17 juli 2014. Vóór die datum 
had respectievelijk 51% en 46% vertrouwen in de Tweede Kamer en de 
regering (een fractie hoger dan vorig kwartaal); na 17 juli stijgt het ver-
trouwen naar respectievelijk 62% en 61% (zie tabel 1.2). In antwoorden 
op open enquêtevragen komen we dan ook enkele positieve verwijzin-
gen tegen naar het optreden van de regering (‘speech Timmermans’, 
‘handelwijze rondom mh17’) en zien enkelen het zelfs beter gaan met de 
samenleving:

“Zeker naar aanleiding van de afgelopen weken na de ramp in Oekra-
ine merk ik dat we toch een heel saamhorig land kunnen zijn met ook 
een aantal krachtige politici. Dat stemt mij hoopvol.” (man, 23 jaar, 
hogeropgeleid)

Hoe gaat het met Nederland?



 burgerperspec tieven 2014 |  3 9

“Ik vond het minder goed gaan met Nederland maar die situatie rond 
de vliegtuigramp heeft me laten zien dat Nederlanders wel saamhorig 
kunnen zijn en eerbiedig waar het nodig is. De Nederlander is asoci-
aler aan het worden, meer ‘ik wil dit, dus ik krijg dit’ in plaats van de 
medemens helpen. Toch was dit na de ramp anders.” (vrouw, 28 jaar, 
hogeropgeleid)

“De mensen staan meer stil voor elkaar. Door de ramp met de mh17 is 
dit wel heel erg duidelijk geworden. Vooral na de reactie van minister 
Frans Timmermans. Hij heeft aangetoond dat we weer mens mogen 
zijn met al onze gevoelens.” (vrouw, 47 jaar, lageropgeleid)

De vliegtuigramp in Oekraïne vond plaats midden in de veldwerkperiode 
van dit onderzoek. Een ramp van deze omvang die het nieuws zo in zijn 
greep houdt, kan van invloed zijn op de maatschappelijke stemming. Een 
extreem voorbeeld zagen we na de aanslag op het World Trade Center in 
New York op 11 september 2001, toen in de Verenigde Staten het vertrou-
wen in de politiek scherp steeg.  Er werd toen ook een vergroting van 
maatschappelijke betrokkenheid en sociaal vertrouwen gesignaleerd.5 
Om na te gaan of de vliegramp dergelijke effecten in de publieke opinie 
in Nederland had, hebben we sociale en politieke opvattingen van 
respondenten van de cob-enquête vóór de ramp vergeleken met die van 
respondenten van na de ramp.6 Tabel 1.1 toont de resultaten.
 Bij het toetsen van verschillen houden we er in de laatste kolom reke-
ning mee dat respondenten die in het begin van de enquêteperiode de 
vragen beantwoordden ook om andere redenen kunnen verschillen van 
respondenten die dat later doen.7

 Tabel 1.1 suggereert dat de ramp uitsluitend politieke effecten heeft 
gehad. Naast de al vermelde toename van vertrouwen in de Kamer en 
de regering, is ook de tevredenheid met de politiek in Den Haag en de 
politiek in Europa duidelijk gestegen en deze veranderingen houden 
bij een toets op andere verschillen tussen voor en na de ramp (laatste 
kolom tabel 1.1) goed stand. Specifieke oordelen over politici zijn na de 
ramp ook positiever, maar hier zijn de statistische effecten al minder 
groot en minder robuust. Over de eu wordt ook positiever gedacht. Dat 
kan met de nasleep van de ramp en het conflict in Oekraïne te maken 
hebben (bv. hoge eu-druk op Rusland), maar ook verband houden met 
factoren waarop we geen zicht hebben. Dat geldt ook voor de positievere 
waardering van de economie (die echter geen verklaring vormt voor de 
positievere waardering van de politiek). We vinden – anders dan in de 
vs na 9/11, waar het een binnenlandse ramp was die meer praktische 
solidariteit teweeg kon brengen – in ieder geval geen aanwijzingen voor 
een positievere houding tegenover de samenleving: na de ramp is er niet 
meer tevredenheid met de samenleving of meer sociaal vertrouwen.

 4 Volgens bepaalde onderzoeken 
van 29% vertrouwen in de federale 
regering in maart 2001 naar 64% eind 
september (V.A. Chanley, Trust in 
government in the aftermath of 9/11, 
Political Psychology 23 (2002)/2: 469).

5 M. Traugott et al., How Americans res-
ponded, PS: Political Science & Politics 35 
(2002)/3: 511-516; Th.H. Sander en R.D. 
Putnam, Still bowling alone?, Journal of 
Democracy 21 (2010)/1: 9-16.

6 Met weglating van 27 respondenten 
van wie de invuldatum onzeker was, 
hebben we 732 geënquêteerden tot 
en met 17 juli en 315 vanaf 21 juli.

 7 Mensen die meteen op het verzoek 
reageren, oordelen misschien anders 
dan mensen die dat na een remin-
der doen. Financieel en economisch 
nieuws kan de oordelen ook hebben 
veranderd. 
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Tabel 1.1 Opvattingen over maatschappij en politiek vóór en na de vliegramp van 17 juli 2014, bevolking van 18+, 
 derde kwartaal van 2014 (in procenten en verschiltekens)

 percentages verschila

 1-17 juli 21 juli - 8 aug ongecorrigeerd gecorrigeerd

vindt dat het meer de goede kant op gaat met Nederland 33 36

is het (zeer) eens met ‘Over het algemeen zijn de meeste 
 mensen wel te vertrouwen’ 61 58

geeft qua tevredenheid een voldoende aan:

•  de Nederlandse samenleving 77 80

•  de Nederlandse economie 65 72 + * + **

• het bestuur van de eigen gemeente 1 71 

• de politiek in Den Haag 46 61 + *** + ***

• de Europese politiek 36 49 + *** + **

geeft qua vertrouwen een voldoende aan:   

• de kranten 67 68  

• de televisie 68 71   

• de Tweede Kamer 51 62 + *** + **

• de regering 46 61 + *** + ***

is het (zeer) eens met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de 
 eu is een goede zaak’ 39 45   + *

is het (zeer) eens met ‘De meeste politici zijn bekwame mensen 
 die weten wat ze doen’ 26 37 + *** + ***

Is het (zeer) oneens met ‘Kamerleden en ministers geven niet veel
 om wat mensen zoals ik denken’ 19 24 + * 

is het (zeer) oneens met ‘Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om’ 17 23 + ** + *

a  Vermeld zijn significante verschillen tussen de percentages in de twee kolommen, als zodanig (ongecorrigeerd) en als rekening wordt 
 gehouden met verschillen tussen respondenten van vóór en na de ramp qua samenstelling naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau en qua 

persoonlijke tevredenheid, tevredenheid met de economie (behalve natuurlijk bij het effect van de economische tevredenheid zelf) en finan-
ciële en economische vooruitzichten.

Bron: cob 2014/3

Ook uit een nabelronde in augustus onder mensen die vóór de ramp 
werden geënquêteerd (zie kader 1.1) kwam veel waardering voor het 
optreden van de politiek naar voren. Enkelen gaven aan dat ze na de 
ramp waarschijnlijk wel een hoger cijfer voor tevredenheid of ver-
trouwen hadden gegeven, maar betwijfelen of de waardering lang zal 
doorwerken. Hun eigen oordelen zullen afhangen van wat de politiek 
op een breder terrein doet, waarmee het kabinet met Prinsjesdag komt 
enzovoort.
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Kader 1.1 Een maand na de vliegramp met de mh17

Op 20 augustus, ruim een maand na de ramp met de mh17, hebben we telefonisch korte gesprekken gevoerd met 
30 respondenten die de enquête voorafgaande aan de ramp invulden. Onze vragen waren hoe ze de ramp per-
soonlijk hadden beleefd, wat ze vonden van de reacties erop in de Nederlandse samenleving en door de politiek, 
en ook of ze zich voor Nederland zorgen maakten over het vele nieuws in de afgelopen weken over internationale 
conflicten en dreigende situaties.
 Op een paar uitzonderingen na (vooral mensen die omstreeks 17 juli niet in Nederland waren) had de ramp een 
diepe indruk gemaakt. ‘Geschokt’ en ‘verschrikkelijk’ waren de meest gebruikte woorden, gecombineerd met 
gevoelens van boosheid of verslagenheid. Niemand hoefde in zijn geheugen te graven; de ramp leefde nog zeer 
en werd ook levendig gehouden, doordat het schooljaar weer begon en leerkrachten aandacht gingen besteden 
aan omgekomen kinderen.
 Over de reacties in de samenleving (stilstaan bij de rouwstoet, bloemen en beertjes, stille tochten en andere 
blijken van betrokkenheid) was men op een enkele uitzondering na heel positief, ‘ook al zou ik daar zelf niet zo 
snel aan deelnemen’. Sommige uitingen van respect en medeleven vond men wel wat vreemd. De voortdu-
rende aandacht in nieuwsprogramma’s vond men soms wat te veel. ‘Indrukwekkend’ en ‘ontroerend’ waren 
veel gebruikte woorden. Men was positief getroffen of gerustgesteld door de saamhorigheid: ‘Eindelijk weer één 
Nederland, zonder geouwehoer.’ Men vond het goed om te merken dat mensen, als het echt nodig is, zo kunnen 
reageren, maar vrijwel niemand verwacht een omslag in hoe we met elkaar omgaan. Het was iets van na de ramp 
en er gebeurt zoveel.
 Over de politiek zijn een paar mensen niet tevreden. Die hadden zich geërgerd aan al het gepraat en hadden 
liever harder, eventueel ook militair, optreden gezien. Maar de meesten waren heel positief, waarbij vooral minister 
Timmermans en ook minister-president Rutte vaak werden genoemd. De argumenten verschillen. Belangrijk was 
dat in de politiek goed werd verwoord wat de bevolking voelde en ‘ze hebben laten zien dat ze toch ook mensen 
zijn’. Daarnaast zorgde de politiek voor rust en werd er diplomatiek, zorgvuldig en met gelijk respect voor alle 
slachtoffers opgetreden. Zaken waren snel en goed georganiseerd, de politiek was eensgezind (binnen het kabinet, 
coalitiepartijen onderling, steun van de oppositie), men was helder over de prioriteiten en had goed gecom-
municeerd wat men wilde doen en waarom. Sommigen zeggen dat ze na de ramp in de enquête waarschijnlijk 
positievere waarderingen en meer vertrouwen tot uitdrukking hadden gebracht, maar dat ook dat niet beklijft. Het 
optreden van de politiek na de ramp was goed maar stond op zich en nu gaat het weer om andere dingen.

“Ja, nu zitten ze op de hei en dan moeten we maar even kijken hoe de derde dinsdag van september 
eruit komt en of ze nog iets aan de werkloosheid kunnen doen.”

Onze vragen naar de impact van het vele negatieve en bedreigende internationale nieuws en naar de mogelijke 
gevolgen van wat er elders gebeurt voor Nederland riepen uiteenlopende reacties op. Het nieuws raakt  
mensen vaak sterk en is soms zelfs niet meer te verdragen:

“Mijn vrouw kijkt al geen journaal meer en die pakt de krant ’s morgens al niet meer, want die zegt: 
als ik het journaal vijf minuten bekijk dan heb ik al 300 doden over me heen, en ik moet zeggen, ik heb 
het journaal laatst ook uitgezet, want dan was het in Syrië en het was in het Oostblok en dan was daar 
weer wat en ik word er helemaal niet goed van.”

De geraaktheid door ellende elders staat los van mogelijke gevolgen van internationale bedreigingen en conflicten 
voor Nederland. Daar ligt men zelden wakker van. Er wordt wel gewezen op het risico dat het ebolavirus deze kant 
op komt of dat in Nederland de kansen toenemen op terreuracties en polarisatie vanwege de conflicten in het 
Midden-Oosten, maar echt bang daarvoor lijkt men toch niet. Het meest tastbaar worden economische nadelen 
van boycotacties tegen Rusland en die roepen soms ook de vraag op of die acties wel verstandig waren. 
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  nationale trots c

  2008- 2010- 2012-   + / - en
  2009 2011 2013 2014/1-2 2014/3 top vijf e

  14 16 18 19 21 1

  9 11 10 9 9 3

  8 8 7 7 8 5 

  4 3 3 3 3

  6 6 5 4 6  +

  2 1 1 1 1 

  2 2 2 2 2

  4 2 2 2 2  

  6 6 7 8 8 

  10 10 9 7 8 4

  4 5 7 9 7  -

  1 1 0 0 0 

  5 5 4 4 3

  16 12 12 12 11 2

  9 11 12 12 12 

  100 100 100 100 100 

   63 65 62 63 62 

  1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

Publieksagenda’s: problemen, agenda, sterke punten

Wat zijn volgens Nederlanders de belangrijkste thema’s van dit moment? 
Waarover maken ze zich zorgen, wat zou er hoog op de agenda van de 
regering moeten staan en wat gaat er goed? We vroegen mensen om in 
hun eigen (tref)woorden de belangrijkste thema’s aan te geven. Tabel 1.2 
biedt een overzicht van het nationale probleembesef, de nationale trots 
en de nationale agenda in dit kwartaal en de jaren ervoor.8

 Mensen noemen steevast meer problemen dan agendapunten. 88% 
weet één of meer problemen van Nederland te noemen, 80% noemt 
één of meer punten voor de agenda van de regering. Sterke punten van 
Nederland noemen blijkt steevast het moeilijkst: slechts 62% noemt er 
één of meer.

8 Mensen kunnen in hun eigen woorden 
maximaal vijf onderwerpen aangeven 
als grootste problemen in ons land, 
als sterke punten en als agendapun-
ten voor de nationale politiek. De 
antwoorden worden gewo-gen zodat 
iedereen die minstens een onderwerp 
noemt even zwaar meetelt. Zo ‘ver-
delen’ we een constan-te hoeveelheid 
nationaal probleembesef, nationale 
trots en Haagse agendaruimte eerlijk 
over alle mensen die er gebruik van 
willen maken. Hiermee voorkomen 
we dat mensen die veel problemen 
noemen de lijsten domineren.

Tabel 1.2 Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten,a bevolking van 18+, 2008-2014/3 (in procenten)

  nationaal probleembesef b

  2008- 2010- 2012-   + / - en
  2009 2011 2013 2014/1-2 2014/3 top vijf e

samenleven, normen en waarden 21 21 19 18 16 1

gezondheids- en ouderenzorg 7 8 10 12 16 2 +

inkomen en economie  15 12 17 16 13 3 -

immigratie en integratie  10 10 7 9 11 4 +

politiek en bestuur  13 13 12 11 8 5 -

werkgelegenheid  3 3 6 8 8 

criminaliteit en veiligheid 10 11 8 7 5  -

internationaal / Nederland in de wereld 1 3 4 3 5  +

onderwijs, innovatie, kunst en cultuur 2 3 3 3 4  + 

sociaal stelsel  1 2 3 3 3

verkeer en fysieke leefomgeving 5 4 4 2 3

jeugd en gezin  4 3 2 2 2 

natuur en milieu  3 2 1 2 1  -

vrijheden  1 1 0 1 0  -

overig  4 4 4 4 6 

totaal  100 100 100 100 100 

percentage met minstens één onderwerp  87 87 90 89 88 

gemiddeld aantal onderwerpen bij respondenten
die iets noemen  3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 

a  Voor elk van deze drie vragen konden respondenten maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onderwerpen ingedeeld in vijftien
 categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee: het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde 
 onderwerpen. De volgorde van de categorieën is die van de grootste problemen in het derde kwartaal van 2014.
b  ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het 
 om de Nederlandse samenleving gaat?’ 
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  de Haagse publieksagenda d

  2008- 2010- 2012-   + / - en
  2009 2011 2013 2014/1-2 2014/3 top vijf e

  6 5 4 4 3  -

  14 17 16 17 22 1 +

  14 13 18 16 14 2

  10 9 6 6 9 5 +

  9 7 7 9 6  -

  3 4 7 10 9 4

  12 12 8 8 6  - 

  2 4 5 6 5 

  8 8 8 6 9 3 +

  3 4 5 5 4

  7 6 5 3 4

  4 3 2 2 2

  5 5 4 4 3

  1 1 1 1 1

  3 4 3 3 3

  100 100 100 100 100

  78 78 78 81 80

  2,4 2,5 2,5 2,6 2,4

c  ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat?’
d  ‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel meer aandacht moeten 
 krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’
e  Voor het derde kwartaal van 2014 zijn de top vijf vermeld en significante (p < 0,05) veranderingen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. 

Bron: cob 2008/1-2014/3

  nationale trots c

  2008- 2010- 2012-   + / - en
  2009 2011 2013 2014/1-2 2014/3 top vijf e

  14 16 18 19 21 1

  9 11 10 9 9 3

  8 8 7 7 8 5 

  4 3 3 3 3

  6 6 5 4 6  +

  2 1 1 1 1 

  2 2 2 2 2

  4 2 2 2 2  

  6 6 7 8 8 

  10 10 9 7 8 4

  4 5 7 9 7  -

  1 1 0 0 0 

  5 5 4 4 3

  16 12 12 12 11 2

  9 11 12 12 12 

  100 100 100 100 100 

   63 65 62 63 62 

  1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

Gezondheidszorg is hét thema van dit moment
Vorig kwartaal zagen we al een stijging van de ongerustheid over de 
gezondheidszorg en ouderenzorg en die stijging zet dit kwartaal door. 
Daardoor komt dit thema nu, samen met de manier waarop we samen-
leven, bovenaan de lijst met belangrijke maatschappelijke problemen. 
De zorg staat op de eerste plaats op de lijst met agendapunten voor de 
regering.
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Mensen zijn ongerust over de kosten, toegankelijkheid en kwaliteit van 
de gezondheidszorg en de ouderenzorg in Nederland. Men vraagt zich af 
wat de gevolgen zullen zijn van veranderingen in de zorg. Ter illustratie 
enkele citaten van mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan met 
Nederland en daarbij de zorg als een van de voorbeelden noemen:

“De hervorming van o.a. het zorgstelsel gaat voor veel problemen 
zorgen, verwacht ik.” (man, 32 jaar, lageropgeleid)

“Dat de ouderenzorg bar is: het sluiten van bejaardenhuizen en ver-
pleeghuizen is waanzinnig.” (vrouw, 48 jaar, lageropgeleid)

“De afbraak van de zorg vind ik zorgelijk.” (man, 56 jaar, hogeropgeleid)
“Alles wat onze ouders hebben opgebouwd wordt gewoon weer 
afgebroken. De [kosten van de] gezondheidszorg stijgt de pan uit. We 
mogen steeds meer betalen, maar zijn voor steeds minder verzekerd. 
Meer bijbetalen.” (vrouw, 49 jaar, lageropgeleid)

Vorig kwartaal zagen we dat het vooral de ouderenzorg is waarover de 
ongerustheid stijgt (cob 2014|2: 30). Te verwachten is dan ook dat vooral 
ouderen de zorg steeds vaker noemen als maatschappelijk probleem. 
Dat blijkt in figuur 1.4 inderdaad het geval. 
 Onder 55-plussers maakt het thema zorg een veel groter deel uit 
van het nationale probleembesef dan onder mensen van 18-34 jaar. Dat 
leeftijdsverschil was er de afgelopen kwartalen ook al, maar daarvóór 
veel minder. Tot eind 2013 verschilden de leeftijdscategorieën niet zo 
van mening, of was er juist een andere groep extra bezorgd: zoals de 
35-54-jarigen in het derde kwartaal van 2011, toen er ongerustheid was 
over de bezuinigingen in de zorg en op het persoonsgebonden budget 
(cob 20011|3: 6). Hoewel ouderen nu dus vaker ongerust zijn over de 
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Figuur 1.4 Het aandeel van gezondheids- en ouderenzorg in het nationale probleembesef, naar drie leeftijdsgroepen, 
 2008-2014/3 a (in procenten)

a Zie toelichting onder tabel 1.2

Bron: cob 2008/1-2014/3
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gezondheids- en ouderenzorg dan jongeren, zien we ook onder jongeren 
de ongerustheid toenemen. 

Vaker bezorgd over integratie
Andere veelgenoemde maatschappelijke problemen zijn de manier 
waarop we samenleven, inkomen en economie, immigratie en integra-
tie en politiek en bestuur. Zorgen over de economie worden dit kwartaal 
minder vaak genoemd dan vorig kwartaal; ook toen zagen we de eco-
nomische zorgen overigens al dalen. Ook de politiek wordt dit kwartaal 
minder vaak genoemd als probleem. 
 De afgelopen twee kwartalen zagen we een toename van de zor-
gen over integratie en immigratie en die stijging zet dit kwartaal door. 
Men maakt zich zorgen over de komst of integratie van ‘asielzoekers’, 
‘allochtonen’ of ‘buitenlanders’, over werk dat wordt overgenomen en 
over overlast en criminaliteit. Ook schrijven mensen dit kwartaal dat ze 
bezorgd zijn over ‘jihadstrijders die hier komen en blijven’ of ‘jihadisten’. 
Er zijn ook mensen die een heel andere mening hebben en juist racisme 
en de intolerante houding jegens minderheden zorgelijk vinden. De zor-
gen over de internationale positie van Nederland (achtste op de ranglijst) 
zijn iets gestegen. Naast de zorgen over ‘Europa’ en ‘Brussel’ die we ook 
in andere kwartalen zien, wordt ook wel verwezen naar de internationale 
politieke situatie, ‘isis’ en ‘importverbod Rusland’. Dat laatste speelde 
overigens slechts tijdens een beperkt deel van de veldwerkperiode.
 Wat dit kwartaal ook opvalt, al gaat het niet om grote aantallen, zijn 
zorgen (zo niet opwinding) over ‘Zwarte Piet’. Dat zagen we ook al in 
cob 2014|1. De herleefde belangstelling heeft mogelijk te maken met 
de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank op 3 juli dat het Amster-
damse gemeentebestuur bij het verstrekken van een vergunning voor 
de intocht van Sinterklaas in 2013 meer rekening had moeten houden 
met de negatieve stereotypering van zwarte mensen door de figuur van 
Zwarte Piet. Dat de ‘Zwarte-Piet-discussie’ voor sommigen een grote 
symbolische waarde heeft, zien we ook in toelichtingen waarom het in 
Nederland duidelijk de verkeerde kant op gaat: 9

“De Zwarte-Pietenkwestie. Ik vind het totale onzin dat er een aantal 
mensen gaat beslissen of een Zwarte Piet wel of niet mag hier in 
Nederland. Het is traditie, Zwarte Piet bij Sinterklaas, die al heel lang 
zo gevierd wordt. Als ze het er niet mee eens zijn, laat ze dan naar 
hun eigen land gaan. Jaren gaat het goed en nu sinds een jaar of twee 
vindt een aantal mensen dat Zwarte Piet niet meer mag.”  
(man, 43 jaar, mbo)

“Als we al rechtszaken krijgen over jaarlijkse kinderfeesten (Sinterklaas 
en Zwarte Piet), dan glijden we af naar een bedenkelijk niveau. Ieder-
een is hier altijd welkom geweest, maar de autochtoon trekt steeds 
meer aan het kortste eind.” (vrouw, 60 jaar, lbo)

Zoals gezegd staat de gezondheidszorg met stip bovenaan de lijst met 
belangrijke agendapunten voor de regering. Andere aandachtspunten 
voor de regering zijn de economie (nu minder vaak genoemd dan in 
2012-2013), het onderwijs (nu vaker genoemd, meestal sec ‘onderwijs’ en 

9 Dat we omgekeerd geen toelichtin-
gen vinden waarin Zwarte Piet wordt 
opgevoerd als voorbeeld van etnocen-
trisme of interculturele ongevoelig-
heid, kan komen doordat de kwestie 
voor mensen die die opvatting zijn 
toegedaan minder symboolwaarde 
heeft voor ‘hoe het met Nederland 
gaat’. Van belang zal ook zijn de kleine 
trefkans op persoonlijke gekwetstheid. 
De steekproef is beperkt van omvang 
en heeft waarschijnlijk enige witte 
oververtegenwoordiging.
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soms ‘de studiebeurs’), de werkgelegenheid en integratie en immigratie 
(nu vaker genoemd).

Samenleven: bron van zorg, maar steeds meer ook van trots
De manier waarop we in Nederland samenleven is een bron van zorg, 
maar staat ook op de eerste plaats als sterk punt. Op de agenda voor de 
regering was de manier waarop we samenleven nooit een belangrijk 
punt: het is blijkbaar eerder een punt voor de maatschappelijke dan voor de 
politieke agenda. 
 In tabel 1.2 zien we dat het aandeel van ‘samenleven’ in het nationale 
probleembesef daalt van 21% in 2008/9 naar 16% nu, terwijl zijn aandeel 
in de nationale trots stijgt van 14% naar 21%. Dit zijn echter uitkomsten 
van concurrentie met wat er verder wordt genoemd aan grote maat-
schappelijke problemen respectievelijk zaken om trots op te zijn. De 
concurrentie bij de problemen is aanzienlijk groter dan bij de punten 
van trots. Dit kwartaal noemt 88% van de ondervraagden gemiddeld 3,0 
problemen en 62% gemiddeld 1,5 sterke punten (zie onderin tabel 1.2). 
Zoals figuur 1.5 laat zien wordt samenleven dan ook vaker als probleem 
dan als punt van trots genoemd. Begin 2008 noemde 42% een aspect 
van samenleven als probleem en 16% als sterk punt (met 10 procent-
punten overlap van mensen die samenleven als probleem en als sterk 
punt noemden). In het derde kwartaal van 2014 noemt ruim 32% het als 
probleem en 23% als sterk punt (met ook nu 10 procentpunten overlap). 
 Er zijn schommelingen in de aandacht voor problemen en sterke pun-
ten maar trendmatig wordt de kijk op het samenleven wel minder somber 
en waarschijnlijk niet alleen omdat andere problemen op de voorgrond 
treden of andere punten van trots naar de achtergrond verdwijnen.10

10 Bij uitsluitend verdringing zou de 
verandering vooral optreden bij de 
relatieve cijfers (tabel 1.3) en niet 
of nauwelijks bij het noemen van 
samenleven als een van maximaal vijf 
onderwerpen (figuur 1.5). Dat blijkt 
echter niet het geval. De trendmatige 
daling bij noemen als probleem (en als 
politiek agendapunt) is groter dan bij 
het aandeel in het probleembesef (en 
als aandeel in de agenda); bij de trots 
op samenleven zijn de stijgingen in 
aantal en in aandeel gelijk.
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Figuur 1.5 Het noemen van onderwerpen van samenleven en normen en waarden als grootste problemen en als sterke 
 punten van ons land, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a (in procenten) 

a Vermeld zijn percentages die een of meer van deze onderwerpen noemen, zonder rekening te houden met het noemen van andere onderwerpen. 

Bron: cob 2008/1-2014/3
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Natuurlijk worden er bij samenleven als grootste probleem andere zaken 
genoemd dan bij samenleven als punt van trots. Bij de problemen gaat 
het bijvoorbeeld vaak over intolerantie, verruwing en de ik-cultuur; bij 
de trots vaker over hulpvaardigheid en onderlinge betrokkenheid. Daar 
hebben we in het vorige kwartaalbericht (cob 2014|2: 20-23) uitgebreider 
aandacht aan besteed.
 De manier van samenleven blijft dus verreweg het meest genoemde 
sterke punt van Nederland. Andere sterke punten zijn vrijheden (o.a. 
vrijheid van meningsuiting), de gezondheids- en ouderenzorg, het 
sociale stelsel en inkomen en economie. Mensen vinden Nederland een 
welvarend land en zijn, zeker als ze het vergelijken met andere landen, 
van mening dat er goede (medische) zorg en sociale voorzieningen zijn. 
Overigens wordt de zorg veel vaker genoemd als probleem of als agenda-
punt voor de regering dan als sterk punt.

Opinietrends: verschillen tussen opleidingsniveaus

Tot slot kijken we naar ontwikkelingen in opvattingen sinds begin 2008 
en dan vooral met de vraag of zich daarbij verschillen hebben voor-
gedaan tussen de drie opleidingsniveaus die we in het cob plegen te 
onderscheiden (t/m mavo lager, vanaf hbo hoger en daartussen een 
middencategorie met havo, vwo en mbo).

Minder steun voor de Europese Unie sinds 2008
Sinds begin 2008 is er veel over de eu te doen geweest en daar hebben 
we veelvuldig aandacht aan besteed, voor het laatst in het eerste kwar-
taalbericht van dit jaar (cob 2014|1: 21-28). In figuur 1.6 vergelijken we de 
stemming medio 2008 en medio 2014 in alle eu-lidstaten. In beide jaren 
zijn er in de hele eu per saldo meer mensen met een positief dan een 
negatief beeld, maar die meerderheid is wel flink geslonken in de afge-
lopen zes jaar. In 2014 zijn in de eurocrisislanden Griekenland, Cyprus 
en Spanje meer mensen negatief dan positief, terwijl men daar in 2008 
nog zeer positief gestemd was. Portugal en Italië zitten in 2014 rond het 
nulpunt en Ierland is per saldo positief gestemd, maar ook deze drie 
eurocrisislanden laten grote dalingen in de populariteit van de eu zien. 
In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk is het imago in beide jaren 
negatief. Afgezien van het laatste land is alleen in Kroatië (hr, in 2008 
nog geen lid, maar al wel ondervraagd) en Letland (lv) het imago van de 
eu in 2014 positiever dan in 2008.  

De verandering in Nederland komt overeen met die in de hele eu en in 
Denemarken en Frankrijk: we gaan van een duidelijk positief saldo van 
28 procentpunten in 2008 (43% met een positief en 15% met een negatief 
beeld; 32% neutraal) naar een nog wel positief saldo van 10 in 2014 (35% 
positief, 25% negatief en 40% neutraal).

Hoe gaat het met Nederland?
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Groeiend verschil hoger- en lageropgeleiden in houding tegenover de eu
Figuur 1.7 laat voor de drie opleidingsniveaus zien hoe de nettosteun 
voor het eu-lidmaatschap zich sinds begin 2008 heeft ontwikkeld, dat 
wil zeggen het percentage mensen dat voor is min het percentage dat 
tegen is. 
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Figuur 1.7 Nettosteun voor het eu-lidmaatschap op drie opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a
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Figuur 1.6 Het imago van de eu, bevolking van 15+, medio 2008 en medio 2014 (in saldi van positief en negatief beeld) a

a  ‘Welk beeld roept de Europese Unie in het algemeen bij u op: een zeer positief beeld, een tamelijk positief beeld, een neutraal beeld, een tamelijk 
negatief beeld, of een zeer negatief beeld?’ Gepresenteerd is het saldo % zeer/tamelijk positief - % zeer/tamelijk negatief. De landen zijn geordend 
naar een toenemend positief beeld in 2014.

Bron: Eurobarometer 69.2 en 81.4

a  Vermeld is het saldo van % (zeer) eens - % (zeer) oneens met de stelling ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’.

Bron: cob 2008/1-2014/3 
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Figuur 1.8 Nettosteun voor de multiculturele samenleving op drie opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a

a  Vermeld is het saldo van % (zeer) eens - % (zeer) oneens met de stelling ‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze 
 samenleving’.

Bron: cob 2008/1-2014/3 

Bij de hogeropgeleiden zijn er schommelingen maar over de 27 kwarta-
len is er geen trendmatige stijging of daling van de nettosteun. Bij de 
lageropgeleiden, en zwakker bij de middengroep, zien we een statis-
tisch significante trend naar minder steun. Hogeropgeleiden gaan zich 
steeds meer van de lageropgeleiden (en in mindere mate de midden-
groep) pro-eu onderscheiden. Die trend is er al langer.11 Het verschil 
tussen lager- en hogeropgeleiden was in 2008 al aanzienlijk en wordt 
dus groter.12 Als er ergens reden is om zich zorgen te maken over een 
‘toenemende opleidingskloof’ in de publieke opinie, dan is het wel in 
de houding tegenover de eu.

Voortdurend veel grotere steun van hogeropgeleiden voor de multi-
culturele samenleving
In de houding tegenover ‘de multiculturele samenleving’ zijn de ver-
schillen tussen opleidingsniveaus ook zeer aanzienlijk, zoals figuur 1.8 
laat zien. Hogeropgeleiden zijn per saldo altijd zeer positief over de aan-
wezigheid van andere culturen, lageropgeleiden per saldo vrijwel altijd 
negatief. Over de afgelopen 27 kwartalen is er bij de lageropgeleiden 
daarin geen trend te constateren. Bij de hogeropgeleiden en midden-
groep is er statistisch een net significante stijgende trend, maar die is 
verwaarloosbaar klein en er is geen toenemend verschil tussen hoger- en 
lageropgeleiden.

11 A. Hakhverdian, E. van Elsas, W. van 
der Brug en T. Kuhn. Euroscepticism 
and education, European Union Politics  
14 (2013)/4: 522-541.

12 Gemiddeld over de vier kwartalen van 
2008 was bij de lageropgeleiden 32% 
voor en 22% tegen (nettosteun +10) en 
bij de hogeropgeleiden 63% voor en 
12% tegen (nettosteun +51); gemid-
deld over de afgelopen vier kwartalen 
was bij de lageropgeleiden 22% voor 
en 36% tegen (nettosteun -14) en bij 
de hogeropgeleiden 61% voor en 14% 
tegen (nettosteun +47). Het verschil in 
nettosteun tussen lager- en hoger-
opgeleiden ging zo van 41 naar 61.

Hoe gaat het met Nederland?
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Steun voor sterke leiders 
Animo voor sterk leiderschap in de nationale politiek (‘Het zou goed 
zijn als het bestuur van het land werd overgelaten aan enkele krachtige 
leiders’) wisselt per kwartaal en is sterker naarmate men ontevredener 
is over de politiek in Den Haag (de correlatie tussen beide houdingen in 
figuur 1.9 bedraagt 0,74).

Figuur 1.10 toont de verschillen in nettosteun voor sterk leiderschap. 
Met ongeveer dezelfde schommelingen tussen de kwartalen is die 
steun voortdurend positief bij de lageropgeleiden, (sterk) negatief bij de 
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% steun voor sterke leiders

Figuur 1.9 Ontevredenheid met de politiek en steun voor sterke leiders, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a (in procenten)

a  Geeft de Haagse politiek een onvoldoende (zie figuur 1.1) en is het (zeer) eens met ‘Het zou goed zijn als het bestuur van het land werd overgelaten 
aan enkele krachtige leiders’.

Bron: cob 2008/1-2014/3 
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Figuur 1.10 Nettosteun voor sterke leiders, naar drie opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a

a  Vermeld is het saldo van % (zeer) eens - % (zeer) oneens met de stelling ‘Het zou goed zijn als het bestuur van het land werd overgelaten aan 
enkele krachtige leiders’.

Bron: cob 2008/1-2014/3 
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Figuur 1.11 Optimisme over Nederland, naar drie opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2014/3 a

a  Optimisme = netto-optimisme = % dat het duidelijk of een beetje meer de goede kant op vindt gaan met Nederland - % dat het duidelijk of een 
beetje meer de verkeerde kant op vindt gaan (zie voor de vraag verder tabel 2.1).

Bron: cob 2008/1-2014/3 

hogeropgeleiden en de middengroep zit daar neutraal tot licht negatief 
tussenin. Over alle 27 kwartalen is er op alle drie opleidingsniveaus een 
licht stijgende tendens in de nettosteun te signaleren. De verschillen 
tussen de opleidingsniveaus nemen niet trendmatig toe of af.

Meer pessimisme over Nederland bij lager- en middelbaar opgeleiden 
Als overgang naar hoofdstuk 2 kijken we tot slot naar verschillen in 
maatschappelijk optimisme. Eigenlijk gaat het om pessimisme, want 
het saldo is voor de hele bevolking voortdurend negatief: het percen-
tage mensen dat het de goede kant op vindt gaan wordt in alle kwar-
talen overvleugeld door het percentage dat het de verkeerde kant op 
vindt gaan. De opleidingsniveaus in figuur 1.11 vertonen weer parallelle 
ontwikkelingen, maar de verschillen zijn kleiner dan in de vooraf-
gaande figuren en de middengroep zit heel dicht tegen de lageropge-
leiden aan. Ze komt regelmatig op hetzelfde niveau van pessimisme 
uit. Hogeropgeleiden zijn voortdurend minder pessimistisch dan deze 
beide groepen en zij komen in 2014 net boven de nullijn. Gaat men 
ondanks de grote fluctuaties in recente kwartalen op zoek naar rechte 
trendlijnen voor de opleidingsniveaus, dan blijkt statistisch alleen 
voor hogeropgeleiden sprake van een lichte trendmatige stijging van 
optimisme of veeleer afname van pessimisme sinds begin 2008. Het 
verschil tussen hoger- en lageropgeleiden wordt trendmatig ook iets 
groter. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op de verschillen 
in 2014 en daar zullen we zien dat opleidingsniveaus minder onder-
scheidend zijn dan andere kenmerken.

Hoe gaat het met Nederland?

Samenvattend blijken de verschillen tussen opleidingsniveaus divers: 
relatief klein bij maatschappelijk optimisme en groot bij Europa, multi-
culturele samenleving en sterke leiders. Alleen bij de houding tegenover 
Europa groeit de kloof tussen lager- en hogeropgeleiden.
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We gaan allereerst uitgebreider in op hoe mensen vinden dat het al met 
al gaat in Nederland. Wie vindt het meer de verkeerde kant op gaan en 
wie de goede? En wat zijn hun argumenten en emoties? Vervolgens 
kijken we naar de verwachtingen op langere termijn: gaan toekomstige 
generaties het beter of slechter krijgen?

2.1 Hoe het gaat met Nederland

Nederland ook positiever dan andere Europese landen
Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is de stemming in 2014 beter dan in 2013 en 
wordt de vraag hoe het al met al gaat met Nederland ook minder nega-
tief beantwoord. Vergeleken met andere eu-lidstaten is de stemming in 
Nederland ook positief. Alleen in Denemarken en Malta is de meerder-
heid van mensen die het goed in plaats van verkeerd vindt gaan met het 
land groter (figuur 2.1). En ook volgens het hier gebruikte onderzoek, 
de Eurobarometer, is de stemming in Nederland recent verbeterd. In 
het voorjaar van 2014 vindt 57% het de goede kant op gaan (en 27% de 
verkeerde), maar in het najaar van 2013 was dat nog 40% (en 41% de 
verkeerde).
 In figuur 2.1 is de meerderheidsopvatting over het land afgezet tegen 
de tevredenheid met het eigen leven. In het verlengde van de scp- 
diagnose ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ hebben we 
vaker gesignaleerd dat in Nederland vergeleken met andere landen de 
tevredenheid met de samenleving relatief laag was gezien de grote 
tevredenheid met het eigen bestaan (o.a. cob 2008|1: 11-17, 2012|1: 46-48). 
Dat gaat begin 2014 dus niet meer op. Die combinatie vinden we nu in 
Slovenië en Frankrijk rechtsonder in de figuur. Tegenover de persoonlijk 
en maatschappelijk positieve landen rechtsboven zien we linksonder 
Bulgarije en Griekenland, waar de meerderheid zowel ontevreden is met 
het eigen leven als negatief over hoe het met het land gaat.

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst2
Kernpunten 
→ Nederlanders zijn ook volgens Europees onderzoek in 2014 positiever over hoe het met het land gaat dan 

in 2013. Ze worden in de eu nu slechts door Maltezen en Denen overtroffen.
→ Het oordeel over de kant die Nederland op gaat hangt zowel af van opvattingen over de eigen leefsituatie 

als van die over maatschappelijke kwesties en de politiek. Bijzonder sterk is de samenhang met partij-
voorkeuren. Van de vvd-aanhang ziet twee derde het meer de goede kant op gaan, van de pvv-aanhang 
een op de tien.

→ De meeste mensen (63%) hebben het idee dat toekomstige generaties het slechter krijgen. Dat pes-
simisme is niet typisch voor Nederland of voor dit jaar. In de voorgaande decennia dacht men eveneens 
dat mensen het in de toekomst slechter zouden krijgen. Ook in de ons omringende landen en in Scandi-
navië denkt men dat generaties die nu opgroeien het slechter krijgen, maar net als in Nederland is men 
relatief tevreden over de levenskwaliteit op dit moment.

→ Gevraagd naar de gebieden waarop het minder wordt, noemen veel mensen de economie en de ver-
zorgingsstaat. Ze verwachten een verslechtering in welvaart, werkgelegenheid, flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheids- en ouderenzorg.
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Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

Terug naar de cob-meting van hoe het met ons land gaat. De vraag is 
anders en de setting van de vraag verschilt, waardoor de antwoorden 
sterk afwijken van die in het Europese onderzoek.1 Het is in ons onder-
zoek een kernvraag om de stemming samen te vatten en vooral ook 
om met een aanvullende open vraag verschillen in visies en gevoelens 
te achterhalen. Daarom maken we dit keer ook eens een uitvoeriger 
analyse van de achtergronden van verschillen in antwoorden. In de 
eerste drie kwartalen van 2014 vindt 54% het (iets of duidelijk) meer de 
verkeerde kant op gaan en 35% (iets of duidelijk) meer de goede kant 
op. Tabel 2.1 laat zien hoe de percentages met beide opvattingen tussen 
bevolkingscategorieën verschillen en wat het betreffende kenmerk op 
zich en in combinatie met de andere kenmerken uitmaakt. 

Persoonlijke situatie en opvattingen over de samenleving spelen een rol 
Mannen, ouderen én jongeren (vergeleken met de tussengroep 
35-54-jarigen), hogeropgeleiden en mensen met een bovenmodaal huis-
houdensinkomen zijn positiever dan anderen. In een aantal gevallen zijn 
deze sociaaldemografische verschillen ook niet weg te verklaren door 

1 De cob-vraag is de afsluiting van een 
lijst met veel vragen over ontwik-
kelingen in de Nederlandse samen-
leving. De Eurobarometervraag staat 
te midden van vragen over Europese 
kwesties en nodigt meer uit tot een 
vergelijking met de rest van de eu. 
Uit cob-focusgroepen weten we dat 
mensen landenvergelijkend een stuk 
positiever tegen Nederland aankijken 
dan vergelijkend in de tijd. 

Figuur 2.1 Tevredenheid met eigen leven en land, bevolking van 15+, 2014 (in saldi van positieve en negatieve opvattingen) a

a Horizontaal: ‘Bent u over het geheel genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden met het leven 
dat u leidt?’ Saldo % zeer + tamelijk - % niet zo + helemaal niet. Verticaal: ‘Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de 
verkeerde kant op gaat in [land van ondervraging]?’ Saldo % goede kant - % verkeerde kant.

Bron: Eurobarometer 81.4
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andere achtergronden of de opvattingen die in tabel 2.1 zijn opgenomen. 
Man-zijn en oud-zijn houden een positief effect op de opvatting over 
Nederland. 
 Opvattingen over maatschappelijke kwesties en politiek maken 
veel meer verschil dan sociaaldemografische kenmerken. Het gevoel 
geen grip op het eigen leven te hebben en zorgen over de gevolgen van 
bezuinigingen voor zichzelf gaan vaak gepaard met een negatieve visie 
op de ontwikkelingen in het land. Tevredenheid met de economie en 
vertrouwen dat de economie niet verslechtert gaan vaak gepaard met 
een positieve visie. Vertrouwen in andere mensen, in de regering en in 
de responsiviteit van politici zijn ook sterk gekoppeld aan een positieve 
visie. Afwijzing van migratie en de eu gaat juist met vaak met een nega-
tieve visie op de ontwikkeling van Nederland gepaard. Wie van mening 
is dat men vooral nadelen ondervindt van open grenzen is ook nega-
tiever, maar die opvatting is niet meer onderscheidend als met andere 
kenmerken en opvattingen rekening wordt gehouden. Dat andere opvat-
tingen statistisch wel een effect blijven houden als met de overlap van 
opvattingen rekening wordt gehouden, is opmerkelijker. Dit gegeven en 
de indicatie voor verklaarde variantie suggereren dat het oordeel over 
hoe het ‘al met al’ gaat met Nederland echt voortkomt uit een cumulatie 
van positieve en negatieve oordelen over de eigen situatie en aspecten 
van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

Tabel 2.1 Oordeel over het land, naar diverse opvattingen en achtergrondkenmerken, bevolking van 18+, 2014 a

 % meer de % meer de  effecten op goed/verkeerd b 

categorieën (en % van de bevolking) verkeerde kant op  goede kant op afzonderlijk gecombineerd

allen (100) 54 35   

man (49) 53 40 ref. ref.

vrouw (51) 54 31 0,76 *** 0,82 *

18-34 jaar (27) 50 38 1,44 *** 1,06

35-54 jaar (37) 59 32 ref. ref.

≥ 55 jaar (36) 52 37 1,33 ** 1,60 ***

lageropgeleid (29) 59 27 0,84 1,12

middelbaar opgeleid (36) 58 32 ref. ref.

hogeropgeleid (33) 46 47 1,89 *** 0,95

gezinsinkomen benedenmodaal (26) 58 28 0,90 1,05

modaal (33) 58 31 ref. ref.

bovenmodaal (36) 47 46 1,81 *** 1,11
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Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

 % meer de % meer de  effecten op goed/verkeerd b 

categorieën (en % van de bevolking) verkeerde kant op  goede kant op afzonderlijk gecombineerd

maakt zich zorgen over gevolgen 
bezuinigingen (29) 73 17 0,25 *** 0,76 ***

doet dat niet (71) 46 43 ref. ref.

heeft gevoel weinig grip te hebben op 
eigen toekomst (37) 70 21 0,29 *** 0,60 ***

heeft dat gevoel niet (63) 44 44 ref. ref.

geeft de Nederlandse economie een 
voldoende (43) 34 57 6,17 *** 2,00 ***

doet dat niet (57) 69 19 ref. ref.

verwacht komend jaar verslechtering van 
de economie (23) 82 10 0,13 *** 0,30 ***

verwacht dat niet (77) 46 43 ref. ref.

vindt de meeste mensen wel te vertrouwen (58) 46 46 3,10 *** 1,39 ***

vindt dat niet (42) 65 21 ref. ref.

heeft voldoende vertrouwen in de regering (44)  34 58 6,46 *** 1,77 ***

heeft dat niet (56) 69 18 ref. ref.

meent dat politici niet veel geven om wat 
‘mensen zoals ik’ denken (52) 70 21 0,21 *** 0,56 ***

meent dat niet (48) 37 51 ref. ref.

zou Nederland met minder migranten 
prettiger vinden (38) 69 23 0,34 *** 0,68 ***

vindt dat niet (62) 44 43 ref. ref.

vindt het Nederlands eu-lidmaatschap 
een goede zaak (40) 38 54 4,14 *** 1,52 ***

vindt dat niet (60) 65 22 ref. ref.

ziet voor ‘mensen zoals ik’ vooral nadelen in 
open grenzen (25) 73 19 0,29 *** 0,80

ziet dat niet zo (75) 47 41 ref. ref.

eerste kwartaal (34) 54 37 1,02 1,17

tweede kwartaal (34) 53 35 ref. ref.

derde kwartaal (33) 54 34 0,94 0,83

pseudo verklaarde variantie (Nagelkerke)    40 %

a  ‘In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. 
 Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Nederland?’ 1 duidelijk de verkeerde kant op, 2 iets meer de
 verkeerde dan goede kant op, 3 iets meer de goede dan verkeerde kant op, 4 duidelijk de goede kant op, en 5 ik weet het niet.
b Relatieve kansenverhoudingen (odds ratio’s). Een coëfficiënt groter dan 1 betekent dat de vermelde categorie het in vergelijking met de referentie-
 categorie (ref.) meer de goede kant op vindt gaan, een coëfficiënt kleiner dan 1 dat de vermelde categorie het meer de verkeerde op vindt gaan.
Significantie: * < 0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001. 

Bron: cob 2014/1-3
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Opvallend in de laatste kolom van tabel 2.1 zijn de statistische effecten 
van sekse, leeftijd en opleiding. We geven in de cob-kwartaalberichten 
altijd veel aandacht aan opleidingsverschillen. Die blijken bij visies op 
hoe het gaat met Nederland niet groot (althans in het slotoordeel; de 
argumenten verschillen vaak wel aanzienlijk). Zonder rekening te hou-
den met andere kenmerken onderscheiden hogeropgeleiden zich door 
meer optimisme over het land (zie ook het slot van hoofdstuk 1). Houdt 
men rekening met andere kenmerken en met opvattingen, dan ver-
dwijnt dat verschil. De hogere opleiding werkt door in het eindoordeel 
via opvattingen over maatschappelijke kwesties en de politiek. Bij vrou-
wen blijkt het geringere optimisme over Nederland en bij ouderen het 
grotere optimisme echter ‘onverklaarbaar’ c.q. hardnekkig. Ze blijven 
afwijken van mannen respectievelijk 35-54-jarigen en neigen ertoe dat 
zelfs sterker te gaan doen als rekening wordt gehouden met andere ken-
merken en opvattingen over samenleving en politiek. Bij vrouwen speelt 
dat ze liever neutraal blijven dan ‘de goede kant’ kiezen (het percentage 

‘verkeerde kant’ verschilt niet tussen de seksen). Bij de leeftijdsgroepen 
moeten we waarschijnlijk meer op zoek naar de achtergronden van het 
pessimisme bij 35-54-jarigen dan naar die van het optimisme bij oude-
ren. Dat is iets voor een toekomstig kwartaalbericht. 

Liberalen optimistisch, pvv’ers en niet-stemmers pessimistisch
Een partijvoorkeur kan ook gezien worden als zo’n ‘eindafrekening’. 
Figuur 2.2 laat dan ook een sterke samenhang zien tussen stemintenties 
en oordelen over hoe het met Nederland gaat. Van de respondenten die 
van plan zijn vvd te stemmen bij Kamerverkiezingen ziet 67% het meer 
de goede kant en 28% meer de verkeerde kant op gaan met het land; 
bij de respondenten die op de pvv zouden stemmen ziet slechts 9% het 
meer de goede kant op gaan en 86% de verkeerde kant. De pvv-aanhang 
wijkt daarmee statistisch significant door pessimisme af van alle andere 
genoemde kiezersgroepen; de vvd-aanhang wijkt significant door opti-
misme van alle groepen af, behalve van de d66’ers.2

De toelichtingen vertonen in het derde kwartaal weer vaste patronen, 
die we eerder hebben beschreven. Mensen die het de verkeerde kant op 
vinden gaan geven gemiddeld langere en vaker zeer lange toelichtingen 
dan hun tegenpolen. Wie positief is beperkt zich vaker tot intuïtie (‘dat 
is mijn gevoel’; ‘je moet optimistisch blijven’). Wie negatief is brengt 
ook vaker emoties tot uitdrukking in hoofdletters en uitroeptekens. Er is 
meer boosheid dan blijheid. Wie het goed vindt gaan besteedt vaker aan-
dacht aan zaken die niet goed gaan; omgekeerd wijzen mensen die het 
verkeerd vinden gaan vaker op wat wel goed gaat. Een vergelijking met 
andere landen wordt vaker gebruikt om uit te leggen dat het de goede 
kant met ons land op gaat dan de verkeerde kant.3

2 Deze verschillen tussen stemintenties 
zijn niet simpel ‘weg te verklaren’ door 
verschillen op andere kenmerken. 
Als rekening wordt gehouden met de 
sociaaldemografische kenmerken in 
tabel 2.1, wijken alle kiezersgroepen 
(ook d66’ers) in pessimistische richting 
af van de vvd-aanhang en in optimis-
tische richting van de pvv-aanhang. 
Als alle elementen uit tabel 2.1 erbij 
worden betrokken, dus ook opvat-
tingen over maatschappelijke kwesties 
en over de politiek, dan gaat een d66-, 
cda- en 50Plus-voorkeur niet gepaard 
met significant meer pessimisme 
dan een vvd-voorkeur, en een cu-, 
gl- en sp-voorkeur of voorkeur voor 
niet-stemmen niet gepaard met meer 
optimisme dan een pvv-voorkeur. 

3 Zie ook M. Arnold, P. Dekker, E. Steen-
voorden en W. Tiemeijer, Hoe gaat het 
met Nederland?, in: A.E. Bronner et al. 
(red.), Ontwikkelingen in het marktonder-
zoek 2009, Haarlem: Spaar en Hout, 
2009 (195-210); en P. van Houwelingen, 
Bezorgde en boze burgers, in: P. Dekker 
en J. den Ridder (red.), Stemming onbe-
stemd, Den Haag: scp, 2011 (112-135).

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst
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allen

 VVD

D66

PvdA

CDA

GL

CU

weet nog niet

50+

anders

SP

niet-stemmers

PVV

(duidelijk) verkeerde kant op weet niet (duidelijk) goede kant op

Figuur 2.2  Opvattingen over welke kant het al met al op gaat met ons land, 
 naar stemintenties,a eerste drie kwartalen van 2014 (in procenten)

a Wat men zou gaan doen als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn (partijen met minder dan 
 80 respondenten in de categorie anders). 

Bron: cob 2014/3

Het gaat slecht vanwege immigratie en zorg, maar beter vanwege 
de economie
Sommige onderwerpen worden vooral gebruikt om uit te leggen 
waarom het de verkeerde kant op gaat en andere meer om uit te leggen 
waarom de goede. ‘Immigratie en integratie’ wordt vrijwel uitsluitend 
aan de orde gesteld door mensen die het de verkeerde kant op vinden 
gaan (vaak omdat immigranten in gebreke blijven, ook omdat het 
integratiebeleid tekortschiet en soms vanwege intolerantie van autoch-
tonen). Dit kwartaal is naast immigratie de zorg het onderwerp dat veel 
mensen naar voren brengen om toe te lichten waarom het verkeerd 
gaat. Als het al aan de orde komt bij mensen die positief gestemd zijn, 
dan vooral om de kanttekening te plaatsen dat niet alles goed gaat. Bij 
de mensen met een positieve blik is de economie het favoriete onder-
werp, maar mensen met een negatieve blik hebben het ook wel over de 
economie.
 Figuur 2.3 geeft een indruk van de kernargumenten waarom het de 
verkeerde of goede kant op gaat voor de vier belangrijkste onderwerpen 
in het derde kwartaal: immigratie en integratie, zorg, economie, poli-
tiek en overheid. We halen de argumenten uit langere toelichtingen en 
gaan voorbij aan de verbanden die worden gelegd.

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst



 burgerperspec tieven 2014 |  3 28

immigratie en integratie zorg

de immigranten zijn
tegenwoordig belang-

rijker dan de Neder-
landers

Nederland wordt 
steeds minder tolerant

en steeds meer 
racistisch

moslims krijgen veel 
te veel kans met joden-

haat en sharia

verslechtering voor
de ouderen zoals

thuiszorg

kwaliteit van de 
zorg holt achteruit

zorgstaat
wordt afgebroken

alles wordt 
wegbezuinigd

steeds meer 
betalen in de zorg

bezuinigingen
in de zorg

ouderen moeten zelf 
maar voor hulp zorgen

zorg voor ouderen gaat
echt tekortschieten

de zorgbehoevenden worden 
in de steek gelaten

geen tijd meer voor bewoners
van verzorgingshuizen

om maar 
te zwijgen van de 

extremistendemonstratie
gisteren

meer 
haat/wantrouwen

tussen groepen

de zorg die 
naar de gemeenten

gaat

vluchtelingen
krijgen zo een

huis

hadden nooit de
 grenzen open mogen

gooien

te veel
moslims

ooit was ik zeer 
bang dat de haat 

tussen bevolkingsgroepen 
steeds groter zou worden 
maar ik denk  nu dat dat 

vooral de extremen betre� 
en niet de grote
 middengroep

decentralisatie
van de zorg

  vertrouw erop
dat regering en gemeenten 

de zorgvoorzieningen op peil
kunnen houden

economie

iedereen roept dat
het beter gaat in Nederland 

maar dat is nog nergens
zichtbaar: werkloosheid stijgt

en steeds meer mensen
moeten aankloppen bij

de voedselbank

meer
armoede

de kloof tussen arm
en rijk

grote werkloosheid
onder jongeren

we lopen mee met
herstel in Duitsland

er gaan minder
bedrijven failliet

niemand hee� meer iets
te besteden

de rijken worden
steeds rijker, de armen

steeds armer
economie trekt

weer wat aan

depressie groten-
deels voorbij

de huizenmarkt trekt aan

de crisis neemt af

meer banen

na dalen komen 
er ook weer toppen,

zo werkt de
economie

de export neemt weer toe

de beurs doet het beter

volle karren in 
de supermarkt

politiek en overheid

belastinggeld gaat
naar de verkeerde dingen

niveau van politici
is niet geweldig

politici te veel bezig
om elkaar af te maken

te veel focus op de
economie in de politiek

de regering doet
haar best

er wordt 
bezuinigd op de

verkeerde dingen

geen echte
beleidsveranderingen

er is een stabiel
kabinet

denk dat Den Haag
taken goed uitvoert

over het 
algemeen wordt er door de

 overheid goed gezorgd
 voor de burgers

de �nanciën gaan
weer de goede 

kant op

                 54% verkeerde                35% goede  
                 kant op                            kant op

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

In figuur 2.3 hebben we korte stukjes tekst uit de toelichtingen gehaald. 
Om te laten zien hoe argumenten worden gecombineerd en hoe daarin 
soms sterke emoties doorklinken, geven we ter afsluiting van deze para-
graaf drie langere citaten. 

“In allerlei opzichten, praat eens met een Nederlander die voor een 
paar jaar in het buitenland gewoond en gewerkt heeft, die krijgt let-
terlijk een cultuurshock als hij of zij ziet hoe erg Nederland ten slechte 
veranderd is. En wat vertelt men dan meestal, waar schrikt men het 
meeste van, nou namelijk de manier of beter gezegd het gebrek aan 
manieren hoe we hier met elkaar omgaan. Om het heel grof te zeggen, 
we zijn ‘echte hufters’ geworden op de manier hoe er nog nauwelijks 

Figuur 2.3 Argumenten op vier terreinen waarom het de verkeerde of goede kant op gaat,a derde kwartaal van 2014
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a Rood zijn argumenten waarom het de verkeerde kant op gaat en groen waarom het de goede kant op gaat.

Bron: cob 2014/3
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op een eerbiedwaardige manier met elkaar omgegaan wordt en dit 
op alle niveaus: dus hoe we met elkaar omgaan op straat, hoe we 
met elkaar omgaan in winkels, hoe we met elkaar omgaan op het 
werk en ook hoe de overheid met zijn burgers omgaat. Iedereen en 
alles in dit land wordt steeds maffer en gekker. We lopen letterlijk 
achter de waan van de minuut aan, want de waan van de dag zijn we 
al gepasseerd. Ronduit om kotsmisselijk van te worden. We lopen 
als een stelletje zombies achter onze smartphone aan en sloven ons 
uit op facebook (fakebook). Gezien de huidige vernietigende politiek 
die nu gevoerd wordt door Rutte ii, wat we ook beter bruin ii kunnen 
noemen, is het gewoon stuitend om waar te nemen hoe apathisch 



 burgerperspec tieven 2014 |  3 30

en hersendood men hier in Nederland is geworden. Vroeger gingen 
mensen voor heel wat minder de straat op en ook voor heel wat 
minder vlogen de straatstenen door de lucht tijdens een protestactie, 
maar nu is het ronduit pervers om te zien hoe we hier als een stelletje 
dwazen achter onze smartphone lopen en druk bezig zijn met het 
hip zijn met onze Primarkoutfitje. […] In dit land zijn we gewoon een 
stelletje narcisten geworden met geen enkel stukje eerbied meer naar 
elkaar toe, laat staan enige saamhorigheid. Oh ja, natuurlijk wel als er 
weer hongerige negertjes zijn in een of ander rampgebied, want dan 
schrijven we weer wat over op giro 555. Maar dat buren of familie naar 
de voedselbank moeten, ach ja, dat is toch niet mijn zorg.’
(man, 45 jaar, mbo, waarom het duidelijk de verkeerde kant op gaat)

“Het overhevelen van heel veel zorg naar gemeentes die daar totaal niet 
op berekend zijn, de rechtspraak waar het wel lijkt of minderheden 
altijd gelijk moeten hebben, als het moeilijk word laat je de beslis-
sing over aan een ander (zwarte piet), er door overheden vreselijk veel 
gepraat wordt maar weinig gepresteerd, denk aan oplossingen voor 
werkloosheid waar de meest onzinnige dingen worden bedacht die 
praktisch niet uit te voeren zijn. Voor ondernemingen die iets willen 
ontwikkelen of bouwen, ga er maar aanstaan, het wordt een jarenplan 
en het lijkt wel of elke ambtenaar er iets aan moet verdienen. De moed 
zakt je toch in de schoenen. Daarom neem ik mijn pet af voor al die 
vrijwilligers die het werk overnemen omdat overheden, zorgdirecteuren, 
bankdirecteuren en weet ik wat voor managers hun zakken vullen, lager 
personeel wegsturen, maar dit kan zo natuurlijk niet doorgaan.”
(man, 67 jaar, mulo, waarom het iets meer de verkeerde kant op gaat)

“We moeten sowieso positief blijven denken, anders gaat het nooit de 
betere kant op. Natuurlijk is er nog genoeg te verbeteren, maar dit zal 
ook altijd zo blijven. We leven in een welvarend land, en zijn eigenlijk 
best rijk en hebben het ook eigenlijk best goed. Er zijn genoeg landen 
om ons heen die in veel opzichten het vele malen slechter hebben, 
dat vergeten we wel eens. Veel mensen in ons land zijn de afgelopen 
jaren overspannen geworden of hebben een burn-out gehad, dit zijn 
welvaartsziektes! Zij hebben deze ziekte niet gehad omdat ze met de 
handen in het haar zaten of dat hun kinderen die week wel of niet 
voldoende water of eten zouden hebben. Ik wil hiermee absoluut niet 
zeggen dat deze mensen zich aanstellen, maar alleen aangeven dat 
wij ons dus vaak om hele luxe dingen druk maken. Ook wil ik absoluut 
niet zeggen dat iedereen het eigenlijk supergoed heeft in Nederland, 
want ik weet dat er genoeg mensen zijn die het wel echt heel slecht 
hebben. Juist deze mensen moeten we met z'n allen beter kunnen 
helpen en opvangen, vind ik, en niet zeuren dat je bv. nu maar 40.000 
i.p.v. 41.000 per jaar hebt.” (vrouw, 33 jaar, hbo, waarom het iets meer 
de goede kant op gaat)

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst
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2.2 Toekomstige generaties krijgen het slechter dan wij 

We bekijken nu de toekomst van de wereld en toekomstige generaties. 
Geven Nederlanders in algemene zin blijk van een optimistisch vertrou-
wen in de wat minder nabije toekomst? Toen we hier een jaar geleden 
naar vroegen (zie cob 2014|3: 31-33), constateerden we dat veel mensen 
pessimistisch zijn en ‘geen uiting geven aan een vooruitgangsgeloof’. 
Hoe zit dat een jaar later, nu het economisch weer wat beter gaat? Om 
dat te achterhalen, legden we mensen drie stellingen voor, waarvan we 
er twee ook in het eerdere onderzoek opnamen (zie tabel 2.2). 

Toekomstpessimisme is van alle tijden
Bijna de helft (49%) is het eens met de stelling dat het, zoals het er nu 
voor staat, moeilijk is om hoopvol te zijn over de toekomst van de 
wereld. 30% neemt een neutrale positie in, 21% is het met de stelling 
oneens. Deze verdeling verschilt nauwelijks van eerdere metingen in 
2012 en 2013, maar men is wel somberder dan in 2009-2011.
 Eveneens de helft (48%) is het eens met de stelling dat het leven in 
Nederland voor de meeste mensen eerder slechter dan beter wordt (31% 
neutraal, 21% oneens). De grootste groep is dus somber, maar in 2012 
(67%) en 2013 (63%) was die somberheid groter. De cijfers van nu zijn 
vergelijkbaar met die uit 2011. Verderop zullen we zien dat de iets positie-
vere stemming een economische oorzaak heeft: het gaat weer voorzich-
tig de goede kant op en daarom verwacht men dat de meeste mensen het 
niet slechter zullen krijgen.

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

Tabel 2.2 Opvattingen over de toekomst en toekomstige generaties,a bevolking van 18+, 2009-2014/3 (in procenten)

  2009-   
  2010 2011/1 2012/1 2013/3 2014/3

‘Zoals de zaken er nu voor staan, is het moeilijk om hoopvol 
te zijn over de toekomst van de wereld.'      

• (zeer) oneens  27 30 22 23 21

• neutraal/weet niet  34 38 29 27 30

• (zeer) eens  40 32 49 50 49

‘Voor de meeste mensen in Nederland wordt het leven eerder
slechter dan beter.'      

• (zeer) oneens  . 21 10 13 21

• neutraal/weet niet  . 32 23 24 31

• (zeer) eens  . 47 67 63 48

‘Ik ben bang dat toekomstige generaties het slechter krijgen
dan wij.'      

• (zeer) oneens  . . . . 12

• neutraal/weet niet  . . . . 24

• (zeer) eens  . . . . 63 

a  In het laatste kwartaal zijn de tweede en derde stelling voorgelegd aan de helft van de respondenten, in de andere kwartalen kregen alle 
 respondenten deze vragen. Oranje cijfers bij het laatste kwartaal wijken significant (p < 0,05) af van de vorige meting.

Bron: cob 2009/1-2014/3
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63% zegt (desgevraagd) bang te zijn dat toekomstige generaties het 
slechter zullen krijgen dan wij het nu hebben (24% neutraal en 12% 
oneens). In 2011 werd deze stelling voorgelegd in een onderzoek in 
opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Toen was 
73% van mening dat toekomstige generaties het slechter zouden krijgen 
en was 22% het met die stelling oneens.4 Omdat dit een ander onderzoek 
betreft, kunnen we beide getallen niet zonder meer met elkaar verge-
lijken en niet stellen dat de stemming nu iets beter is. Maar duidelijk is 
dat een meerderheid in beide onderzoeken op beide tijdspunten weinig 
hoopvol is over toekomstige generaties.
 Al met al zijn veel mensen pessimistisch over de toekomst. Gegevens 
uit langer lopend opinieonderzoek laten zien dat sinds 1958 in de meeste 
onderzoeksjaren de pessimisten de overhand hebben (tabel 2.3). In de 
crisisjaren 1981 en 1982 is men het somberst: dan zegt maar liefst 81% en 
77% dat de toekomst slechter wordt. In 1986 is men het minst negatief 
en ook in 1998 is men positiever. Door de tijd heen is men somberder als 
het economisch slecht gaat, maar overheerst in het algemeen het gevoel 
dat het slechter wordt. In dat opzicht is het pessimisme van Nederlan-
ders anno 2014 dus niet uniek.

Tabel 2.3 Verwachting over de toekomst in vergelijking tot het heden,a bevolking 21-64 jaar, 1958-1998 (in procenten)

 1958 1975 1980 1981 1985 1986 1987 1991 1992 1993 1995 1996 1998

beter 27 14 4 8 15 25 15 10 10 8 12 15 20

dezelfde  24 24 15 15 35 37 31 27 27 24 26 30 34

slechter 49 62 81 77 50 37 54 63 63 68 62 55 46

a ‘Vindt u dat de toekomst voor de mensen beter, dezelfde of slechter zal zijn dan het heden?’

Bron: Riskante gewoonten (1958) en Culturele Veranderingen in Nederland (1975 e.v.; ongewogen gegevens)
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Toekomstpessimisme hangt samen met opleiding, stemgedrag 
en politiek vertrouwen
Optimisme en pessimisme over de toekomst hangen samen met ach-
tergrondkenmerken en houdingen. Vrouwen zijn somberder over het 
leven van toekomstige generaties dan mannen; hun opvattingen over 
de nabije toekomst verschillen minder sterk (zie tabel 2.4). Jongeren zijn 
over het algemeen positiever dan ouderen. Het grootste verschil tussen 
de leeftijdsgroepen is er bij de stelling dat het leven voor de meeste men-
sen slechter wordt. Verderop zullen we zien dat mensen bij deze stelling 
vaak denken aan verslechteringen in pensioen en ouderenzorg, onder-
werpen die meer spelen bij ouderen dan bij jongeren (zie ook hoofdstuk 1), 
waardoor ouderen eerder geneigd zijn te denken dat het leven slechter 
wordt. Lageropgeleiden stemmen veel vaker dan hogeropgeleiden in 
met de stelling dat het moeilijk is om hoopvol te zijn over de toekomst 
van de wereld en dat het leven voor de meeste mensen eerder slechter 
dan beter wordt. Bij de vraag over toekomstige generaties is het verschil 
tussen de opleidingsniveaus er ook, maar veel kleiner. Dan vreest onder 
zowel lageropgeleiden als hogeropgeleiden een meerderheid dat toe-
komstige generaties het slechter krijgen.

4 J. den Ridder en P. Dekker, Opvattingen 
over sociale mobiliteit en opleidingsverschil-
len, Den Haag: Raad voor de Maat-
schappelijke Ontwikkeling, 2011, p. 6.
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Net zoals eerder in figuur 2.2 zijn er in tabel 2.4 grote verschillen in toe-
komstopvattingen naar partijvoorkeur. Aanhangers van vvd en  
d66/gl zijn veel optimistischer dan gemiddeld, aanhangers van de sp 
 en pvv veel pessimistischer. En anders dan bij opleidingsniveau geldt 
dat voor alle drie de stellingen, al is overal de grootste groep somber 
over de toekomst van nieuwe generaties.
 Het pessimisme over de toekomst hangt slechts zwak samen met eva-
luaties van het eigen leven (of iemand wel of niet gelukkig is en de eigen 
financiële situatie wel of niet met een voldoende beoordeelt). Sterke 
samenhang is er met evaluaties van de economische situatie, politiek 
vertrouwen en – niet zo heel verrassend omdat het inhoudelijk sterk ver-
want is – het oordeel over de richting die Nederland op gaat. Diegenen 
die de richting waarin Nederland zich al met al ontwikkelt als negatief 
beschouwen, zijn vaker pessimistisch, ook over toekomstige generaties. 
Mensen die vertrouwen hebben in de regering zijn minder vaak pes-
simistisch. Mensen die de economie met een voldoende beoordelen of 
denken dat de economie de komende maanden niet zal verslechteren, 
zijn minder vaak pessimistisch over de nabije toekomst; de samen-
hang met de opvattingen over toekomstige generaties is geringer. De 
eerste twee stellingen hebben iets duidelijker betrekking op de nabije 

Verschillen in visies op Nederland en de toekomst

Tabel 2.4 Instemming met stellingen over de toekomst,a naar achtergronden en stemgedrag, bevolking van 18+, 
 derde kwartaal van 2014
 moeilijk om hoopvol te zijn leven wordt eerder toekomstige generaties
 over toekomst wereld slechter dan beter krijgen het slechter

allen 49 48 63

afwijkingen van allen:   

man -4 -2 -5

vrouw 3 2 6

18-34 jaar -7 -9 -6

35-54 jaar -1 1 2

≥ 55 jaar 5 7 3

lageropgeleid 9 18 6

middelbaar 1 3 -1

hogeropgeleid -11 -19 -6

CDA -2 -6 1

PvdA -13 -6 -14

SP  11 26 3

VVD -23 -31 -24

PVV 24 15 24

D66/GL -19 -23 -19

niet-stemmers 14 19 20

a Zie tabel 2.2 voor de vraagstelling. Oranje cijfers geven aan dat de opvatting van deze groep significant afwijkt van die van de rest van de 
 bevolking (bij p < 0,05).

Bron: cob 2014/3
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toekomst, die blijkbaar deels samenhangt met economische evalua-
ties, terwijl bij de stelling over toekomstige generaties vaak ook andere 
overwegingen een rol spelen.

Positief over de toekomst: zal economisch goed blijven gaan of 
beter worden
Waarom zijn sommigen positief over de toekomst en anderen negatief? 
Om dat te achterhalen vroegen we mensen om hun antwoord op de stel-
lingen over ‘het leven van de meeste mensen’ en ‘toekomstige genera-
ties’ toe te lichten.5

 Diegenen die van mening zijn dat het leven voor de meeste mensen 
niet slechter wordt wijzen er op dat Nederland een welvarend land is, het 
economisch beter zal gaan of dat het weliswaar voor sommige groepen 
minder wordt maar dat dit niet geldt voor de meeste mensen – zoals in de 
stelling staat. 

“We leven nog altijd in een land met relatief hoge welvaart. Hiervan 
hebben we de laatste jaren door de crises wat moeten inleveren. 
Hierdoor staan we weer met beide benen op de grond, en geven we 
ons geld weer bewuster uit. Doordat het materieel minder gaat hoeft 
het er niet slechter op te worden. Er zijn meer dingen in het leven dan 
alleen geld.” (man, 53 jaar, middelbaar opgeleid)

“Ik denk dat het voor de meeste mensen niet beter of slechter is 
geworden. Ik denk wel dat de groep mensen waar het slechter mee 
gaat elk jaar groter wordt. Het is echter nog niet de meerderheid.” 
(vrouw, 36 jaar, hogeropgeleid)

Ook de mensen die denken dat het voor toekomstige generaties niet 
slechter zal worden, wijzen op een betere economische toekomst. Daar-
naast denken ze dat er verbeteringen zullen komen dankzij technologi-

Tabel 2.5 Instemming met stellingen over de toekomst,a naar houdingen over maatschappij en politiek, bevolking van 18+,
 derde kwartaal van 2014

 moeilijk om hoopvol te zijn leven wordt eerder toekomstige generaties
 over toekomst wereld slechter dan beter krijgen het slechter

allen 49 48 63

afwijkingen van allen:   

gelukkig -5 -5 -3

NL verkeerde kant 18 24 19

eigen financiën voldoende -3 -4 -1

economie voldoende -10 -12 -5

economie komende twaalf maanden niet slechter -7 -11 -3

tevreden met gezondheid -2 -2 0

tevreden met dagelijkse activiteit -2 -2 -1

tevreden met samenleving -7 -6 -2

vertrouwen in Tweede Kamer -13 -17 -10

a  Zie tabel 2.2 voor de vraagstelling. Oranje cijfers geven aan dat de afwijking van de complementaire groep significant is (bij p < 0,05).

Bron: cob 2014/3

5 Een random selectie van 230 respon-
denten kreeg een toelichtingsvraag 
over het leven van de meeste mensen, 
een random selectie van 232 respon-
denten over toekomstige generaties. 
Respectievelijk 161 en 175 mensen 
lichtten hun antwoord toe.
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sche vooruitgang of dat elke generatie nieuwe oplossingen zal bedenken 
voor de problemen van hun tijd. 

“Ik ben 19, dus ik denk dat ik zelf bij die toekomstige generaties hoor. 
Misschien blijft de economie nog een tijdje slecht, maar naar mijn 
mening komen we er wel weer bovenop en dan zal het weer even goed  
zijn als voor de crisis.” (vrouw, 19 jaar, middelbaar opgeleid)

“De geschiedenis heeft geleerd dat de mensheid in staat moet worden geacht 
grote problemen op een creatieve en verantwoorde wijze op te lossen. Mijns 
inziens zal dat ook in de toekomst zo zijn.” (man, 57 jaar, hogeropgeleid).

Negatief over de toekomst: economische achteruitgang en afbraak 
verzorgingsstaat
We vroegen mensen waarom zij denken dat het leven voor de meeste 
mensen in Nederland eerder slechter dan beter wordt of waarom zij den-
ken dat toekomstige generaties het slechter zullen krijgen.
 48% is het eens met de stelling dat de meeste mensen het eerder 
slechter dan beter zullen krijgen. Ze beargumenteren die keuze door er 
op te wijzen dat het slecht gaat met de werkgelegenheid, dat het voor 
ouderen of mensen met een minimuminkomen moeilijker wordt, op 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, bezuinigingen en grotere (inko-
mens)verschillen tussen groepen. Ook de gezondheidszorg wordt vaak 
genoemd als een gebied waarop het voor de meeste mensen slechter zal 
worden.

“Ik heb het gevoel dat we steeds meer een land beginnen te worden 
met kansen voor de welgestelden en minder kansen voor de minder-
bedeelden: er liggen grote verschillen in inkomsten tussen werkende 
mensen. Studies zijn niet meer voor iedereen te betalen door wegval-
len stufi. Zorgkosten rijzen de pan uit (o.a. door fraude). Daarnaast 
heb ik het gevoel dat de groep mensen die wel werken, maar beneden 
modaal verdienen met name op het gebied van huisvesting tussen 
wal en schip zitten. Sociale huurwoning mag niet of alleen veel te dure, 
kopen kan niet en particulier is niet te betalen. Tot slot maak ik me 
zorgen over de verharding en het individualisme van de maatschappij 
en de vergrijzing.” (vrouw, 31 jaar, hogeropgeleid)

“De zorg voor oudere mensen, de pensioengerechtigde leeftijd (alhoe-
wel ik wel vind dat je in goede gezondheid langer mag werken), het 
overnemen van banen door mensen van buiten Nederland.” (vrouw, 
59 jaar, lageropgeleid)

“Meeste mensen gaan er op achteruit, begonnen met verhoging eigen 
risico ziekenfonds, gemeentelijke belastingen die omhoog gaan, toe-
lagen die verminderen.” (man, 64 jaar, hogeropgeleid)

De mensen die de toelichtingsvraag kregen over toekomstige generaties, 
noemen hetzelfde rijtje onderwerpen. Meest genoemd zijn verslechte-
ringen in de gezondheids- en ouderenzorg, de arbeidsmarkt (werkge-
legenheid en flexibilisering) en de pensioenen. Sommigen benoemen 
deze ontwikkelingen in meer algemene termen en wijzen op ‘bezuini-
gingen’, ‘minder regelingen’ of ‘afbraak van de verzorgingsstaat’. 

“Mijn generatie, de babyboomers, hebben het zeer veel beter dan mijn 
ouders. Mijn kinderen en kleinkinderen zullen het niet beter krijgen 
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dan ik. Allerlei regelingen waar ik van heb geprofiteerd zijn uitgekleed 
of bestaan zelfs helemaal niet meer. Op dit moment zie ik niet in dat 
er voor mijn (klein)kinderen regelingen komen die voordelig voor hen 
zijn.” (man, 67 jaar, lageropgeleid)

“Pensioenpotten dreigen leeg te raken. Werkeloosheid op de arbeids-
markt. Onderwaterhypotheken. Leenstelsel voor studenten. Afname 
subsidiëring kinderopvang.” (vrouw, 63 jaar, hogeropgeleid)

“[Toekomstige generaties krijgen het slechter] omdat alle goede voor-
zieningen verdwijnen. Voorbeeld: we moeten voor onze ouders gaan 
zorgen als het zo doorgaat. Dat is op zich nog geen wereldramp maar 
we worden er materieel, financieel en ruimtelijk (onze woningen zijn 
er niet op berekend) niet in ondersteund. Als gezin heb je net genoeg 
ruimte voor je kinderen en als alleenstaande heb je over het algemeen 
net genoeg ruimte voor jezelf.” (vrouw, 31 jaar, middelbaar opgeleid)

Andere onderwerpen waarop men wijst zijn de welvaart die zal afnemen en 
de (inkomens)verschillen die zullen groeien. Een verslechterde mentaliteit 
(verruwing), duurdere huizen, een toename van criminaliteit en proble-
men rond immigratie en integratie worden ook genoemd, maar minder. 
 De aanleiding om dit kwartaal vragen over de toekomst te stellen, lag 
ook in de onrust in de wereld, die overigens sinds het eind van het veld-
werk in juli alleen maar groter lijkt te worden. De ellende en spanningen 
in de wereld worden ook genoemd als reden waarom toekomstige gene-
raties het slechter zullen krijgen, maar niet zo vaak. De meeste mensen 
wijzen toch op veranderingen in Nederland. Dat komt vermoedelijk door 
de vragenlijst van het cob, die sterk gericht is op Nederland en Neder-
landse problemen.
 Er zijn ook mensen die een neutrale positie innemen en niet per se 
denken dat de toekomst beter of slechter wordt. Zij noemen in hun toe-
lichtingen combinaties van bovengenoemde argumenten of zeggen dat 
ze niet in de toekomst kunnen kijken. 

“Ik weet niet of het voor de meeste mensen slechter wordt; wel voor 
een bepaalde groep. Mensen moeten harder werken om het doel te 
bereiken, wat op zich niet slecht hoeft te zijn. Wel wordt het moeilij-
ker voor mensen die niet harder kunnen knokken om iets te bereiken. 
Denk aan mensen met een handicap.” (vrouw, 63 jaar, middelbaar 
opgeleid)

“Er zijn zowel ontwikkelingen ten goede (herstel economie bijvoor-
beeld) als ontwikkelingen met een slechte invloed, zoals milieu en het 
gevaar dat er wereldwijd onvoldoende is geleerd van de crisis(sen).” 
(man, 66 jaar, hogeropgeleid)

“In de toekomst is niet te kijken. Er zijn altijd periodes van betere en 
slechtere tijden.” (vrouw, 36 jaar, hogeropgeleid)

Zelfde stemming in omringende landen: nieuwe generaties krijgen 
het moeilijker 
Het beeld uit de gesloten en open enquêtevragen is dat mensen eigenlijk 
tevreden zijn met hoe het in Nederland altijd was (welvaart, goede zorg 
en sociale voorzieningen) en verwachten dat dit voor toekomstige gene-
raties minder zal zijn. Dat gevoel lijkt ook in de ons omringende en de 
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Scandinavische landen te leven. In figuur 2.4 staat voor eu-landen hoe 
de inwoners de kwaliteit van leven in hun land beoordelen en of zij den-
ken dat generaties die nu opgroeien het beter of slechter zullen krijgen.

18% van de Nederlanders denkt dat generaties die nu opgroeien het 
gemakkelijker krijgen, 51% denkt dat ze het zwaarder krijgen en 30% denkt 
hetzelfde (saldo: makkelijker - moeilijker = 18 – 51 = -33). De kwaliteit van 
leven wordt in Nederland door de meeste mensen als goed beoordeeld 
(saldo = +85). In Duitsland, België, Oostenrijk, Zweden en Denemarken 
denkt men er op een vergelijkbare manier over. Nederland past daarmee 
in een groepje landen waar de levenskwaliteit overwegend als goed wordt 
beoordeeld en waar de meeste mensen denken dat nu opgroeiende gene-
raties het slechter zullen krijgen (rechtsonder in figuur 2.4). 
 In een aantal Oost-Europese landen en enkele sterk door de crisis 
getroffen landen (Spanje en vooral Griekenland) is men, net als in 
Nederland, overwegend pessimistisch over nu opgroeiende generaties. 

Figuur 2.4 Opvattingen over levenskwaliteit a en toekomstige generaties b in eu-landen, bevolking van 15+, 2014 
 (in saldi van positieve en negatieve antwoorden)

a ‘Hoe beoordeelt u de huidige situatie van… de levenskwaliteit in [land]?’ Weergegeven is het saldo van mensen die de levenskwaliteit (zeer) 
goed vinden min de mensen die de kwaliteit van leven (zeer) slecht vinden.

b ‘In het algemeen, denkt u dat het leven van de huidige kinderen in de eu gemakkelijker, moeilijker of ongeveer hetzelfde zal zijn als het leven 
van uw eigen generatie?’ Weergegeven is het saldo van mensen die denken dat nu opgroeiende generaties het gemakkelijker krijgen min de 
mensen die denken dat deze generaties het moeilijker krijgen.

Bron: Eurobarometer 81.1 en 81.4
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Maar anders dan in Nederland beoordeelt men de kwaliteit van leven 
op dit moment daar ook als slecht. Het is dus slecht en wordt voor nu 
opgroeiende generaties niet beter (linksonder in figuur 2.4). Linksboven 
in de figuur staat een groepje landen (waaronder Hongarije, Portugal en 
Polen) waarin men de levenskwaliteit nu als slecht beoordeelt, maar de 
groep die denkt dat nieuwe generaties het makkelijker krijgen groter is 
dan de groep die denkt dat zij het moeilijker zullen krijgen. Het is slecht, 
maar wordt beter. Malta is het enige land waarin de grootste groep de 
levenskwaliteit goed vindt én denkt dat toekomstige generaties het 
gemakkelijker krijgen.

Positiever, maar niet positief
In het begin van hoofdstuk 1 zagen we dat de stemming over Nederland 
in de eerste helft van 2014 positiever is dan in 2012 en 2013. De groep die 
denkt dat de economische situatie verder zal verslechteren is afgenomen 
en het aandeel dat vindt dat Nederland de goede kant op gaat ligt iets 
hoger. Dat vooral de economische stemming iets positiever is, wil nog 
niet zeggen dat Nederlanders positief zijn. De grootste groep blijft nega-
tief over de richting van Nederland (54%) en ook over de toekomst van 
nieuwe generaties zijn veel mensen somber (63%). Er zijn tal van thema’s 
waarover mensen zich zorgen maken: de manier van samenleven, de 
gezondheidszorg, inkomensverschillen, werk – en het gaat ook weer 
vaker over integratie. Dat betekent niet dat mensen ontevreden zijn met 
hun eigen situatie of de kwaliteit van leven in Nederland, het betekent 
vooral dat zij (ook) allerlei terreinen kunnen aanwijzen waarvan zij 
vinden dat het er niet goed mee gaat of verwachten dat het in de nabije 
toekomst minder zal worden. 
 Het is de vraag welk effect de zomer van 2014, de zomer zonder kom-
kommertijd, verder zal hebben op de stemming. In hoofdstuk 1 maakten 
we aannemelijk dat de reacties op de vliegramp in Oekraïne een positief 
effect hebben op de waardering van de politiek. Uit cijfers van het cbs uit 
augustus 2014 komt naar voren dat de toestand in de wereld een moge-
lijk negatief effect heeft op het consumentenvertrouwen. Wat hiervan 
beklijft en of het doorwerkt in hoe we ‘al met al’ aankijken tegen Neder-
land en hoe onze verwachtingen voor de toekomst zijn moet in volgende 
kwartaalberichten blijken.
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Hoofdstuk 3 is dit keer een opiniërende externe bijdrage (zie Ten 
geleide) en wel van René Gude. De auteur is filosoof en Denker des 
Vaderlands. Eerder was hij hoofdredacteur van Filosofie Magazine en 
directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. De tekst is 
een bewerking en actualisering van zijn Comeniuslezing op 22 maart 
2014 in de Grote Kerk in Den Haag.

Essay

Van stemming naar bestemming
René Gude
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Nederland heeft stemmingswisselingen. Er zijn onmiskenbaar momen-
ten van collectieve instemming met Nederland. De kroning van Willem-
Alexander bracht zelfs de meest sceptische republikeinen in een goede 
bui, we deden het geweldig bij de winterspelen en bij het wereldkam-
pioenschap voetbal onverwacht goed. De goede stemming is ook te 
vinden in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het scp. Eind 
2013 verbeterde de stemming aanzienlijk ten opzichte van voorgaande 
jaren, eerst vooral economisch en nu zelfs politiek (zie figuur 1.1 en 1.2). 
Vrijwel iedereen werd diep getroffen door de neergeschoten mh17 vol 
Nederlanders. Daar ging de politiek voor velen verrassend goed mee 
om (zie hoofdstuk 1). Het is nog wat onwennig, maar het lijkt er zelfs 
op dat het pedante idee ‘met mij gaat het goed, maar met ons gaat het 
slecht’ geleidelijk genuanceerd wordt (in ieder geval hebben we er op het 
ogenblik minder last van dan in veel andere landen, zie figuur 2.1). Niet 
dat iedereen nu hard is voor zichzelf en mild instemt met het collectief, 
maar er is een voorzichtige kentering.
 Voor zolang het duurt natuurlijk. Redenen voor ontstemming zijn er 
evenzeer. Er is terechte bezorgdheid van mensen die beducht zijn voor 
verlies van wat is opgebouwd. Wij weten dat onze welvaart in een paar 
generaties tot stand is gebracht en dus ook zo maar weer kan verdampen. 
We vrezen dat toekomstige generaties het minder zullen hebben (tabel 2.2).  
Het is een angst die we delen met bewoners van andere rijke landen 
(figuur 2.4).
 Ook de globalisering, die zich blind aan ons voltrekt met niet te voor-
spellen uitkomsten, maakt onrustig. Onze economie ondervindt sterke 
concurrentie vanuit de opkomende economieën; de niet aan nationale 
grenzen gebonden financiële wereld speelt roulette met onze spaar-
tegoeden. Oorlog op Europees grondgebied leek lang onmogelijk, tot 
plots de Krimcrisis uitbrak. Door het fenomeen ‘Nederlandse jihadstrij-
ders’ raken we betrokken bij onoverzichtelijke globale/lokale conflicten. 
Ook wie gematigd positief tegenover de politiek staat, moet erkennen 
dat Den Haag in een globaliserende wereld maar beperkt bescherming 
kan bieden. Nationale politieke instituties lopen internationaal achter 
de feiten aan, maar internationale instituties zijn nog niet sterk genoeg 
om de zaken supranationaal te regelen. In dat vacuüm loopt Nederland 
volgens velen te veel achter de Amerikanen aan en levert de politiek ons 
uit aan Brusselse bureaucraten en irreële Europese idealen.
 Wanneer je ‘de wereld wordt steeds complexer’ intypt op Google, 
dan heb je in 0,12 seconden 160.000 hits. Maar het feit dat de wereld als 
onoverzichtelijk wordt ervaren, hoeft niet automatisch tot een bedrukte 
stemming te leiden. Nieuwsgierige mensen die van innovatie en ver-
andering houden leven daar juist helemaal van op. Het gaat pas mis als 
iedereen het gevoel krijgt dat niemand meer weet waar het heen gaat. 
De stemming daalt als een bestemming ontbreekt. Wie geen richting-
gevende bestemming kan formuleren, is aan de luimen van het moment 
overgeleverd.

Van stemming naar bestemming
René Gude3

   essay
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Om uit het krachtenspel van stemmingen weer tot zoiets als een geza-
menlijke bestemming te komen, kunnen we twee dingen doen. We kun-
nen inzetten op leiderschap. Nederlanders vinden het idee van sterke 
leiders aantrekkelijker als ze ontevredener zijn over de nationale politici 
(zie figuur 1.9). Een leider is iemand die iedereen op sleeptouw neemt 
als niemand weet waar het naartoe moet. Dat is bijzonder verleidelijk. 
Als je met 17 miljoen mensen niet zo snel tot een gezamenlijk doel 
kunt komen, dan benoem je een kaste van specialisten die de doelen 
stelt. Sommigen van ons, vooral zij die nog Duits hebben gehad op 
school, huiveren bij die gedachte, maar ook zij moeten de pragmatiek 
ervan inzien. Geen democratie kan gedijen als de bestuurstaken niet 
in handen van een klein aantal specialisten gelegd worden. Bovendien 
kun je met de adjectieven ‘creatief’ en ‘dienend’ de scherpste kantjes van 
leiderschap afhalen.
 Maar de rest van het volk hoeft niet te wachten tot de juiste charis-
matische leiders gevonden zijn die orde in onze stuurloosheid kunnen 
brengen en methode in onze gekte. We kunnen de activiteit ‘zingeving’ 
een nieuw leven bezorgen. Zingeving betekent letterlijk ‘bestemming 
bepalen’ en ‘doelen stellen’, maar het is in een vreemde hoek terecht 
gekomen. In onzekere tijden gaan wij ‘op zoek naar zin’, alsof de zin 
ergens in het verborgene klaarligt om door ons ontdekt te worden. Maar 
wie dat zo wil zien, zou van ‘zinvinding’ of ‘zinverkrijging’ moeten 
spreken. De term ‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet. Zin 
aanbrengen waar die tevoren niet was, een zin bepalen in het onbe-
paalde, betekenis geven aan het onbegrijpelijke, doelen stellen in een 
doelloze wereld, zin krijgen in wat je doet. Dat is niet alleen de letterlijke 
betekenis van ‘zingeving’, maar ook de oorspronkelijke. 
 We hoeven voorwaar niet te denken dat wij de eersten zijn die de 
wereld als onoverzichtelijk ervaren. Al minstens 2500 jaar denkt iedere 
generatie dat nú het moment is aangebroken waarop de veranderingen 
niet meer te overzien zijn. Wie zegt dat de wereld steeds complexer 
wordt heeft het feitelijk alleen maar over de samenleving. Als je in steeds 
grotere groepen bij elkaar gaat zitten wordt het navenant moeilijker om 
een gezamenlijke bestemming, zin en betekenis aan het geheel te geven. 
De activiteit ‘zingeving’ hoort bij dat type complexiteit en is dus zo oud 
als het fenomeen verstedelijking.

Alle grote ‘zingevingstechnieken’ hebben dan ook 2500 jaar geleden hun 
vorm aangenomen, tijdens de grote verstedelijkingsgolf tussen 800-
400 voor Christus. De vaste onderdelen van zingeving in steden – grote 
collectieven waarvan de leden elkaar niet allemaal kunnen kennen - zijn 
filosofie, religie, kunst en sport. De filosofie van Socrates, het theater 
van Sophocles, grote wereldgodsdiensten (confucianisme, taoïsme, hin-
doeïsme, boeddhisme en het joodse monotheïsme), ze zijn allemaal in 
die periode ontstaan. En de sport natuurlijk: de Olympische Spelen zijn 
in 776 voor Christus voor het eerst gehouden. 
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Iedere stad had van meet af aan een school, een tempel of kerk, een 
theatertje en een voetbalveld. Als steden groter worden, worden er 
enorme kapitalen besteed aan academies, tempels, stadions en theaters. 
In die vrijplaatsen worden afzonderlijke vermogens getraind die alle-
maal onmisbaar zijn voor deelname aan het proces van zingeving, van 
het bepalen van doelen, in onoverzichtelijke samenlevingen. Filosofie, 
religie, sport en kunst trainen basisvaardigheden in het sociale verkeer. 
Burgers moeten elkaar verstaan, zich in anderen kunnen inleven, de 
moed hebben zich in een collectief te laten gelden, maar daarin ook 
weer maat weten te houden. In aanleg heeft iedereen verstand, empa-
thie, doorzettingsvermogen en een zekere terughoudendheid. Maar in 
grote bevolkingsconcentraties kun je niet wachten tot deze natuurlijke 
aanleg zich actualiseert. Cultuur is geboden als het natuurlijke reper-
toire tekortschiet. Daarom wordt er, zolang er steden zijn, in speciaal 
daartoe ingerichte werkplaatsen ambachtelijk zingeving beoefend. 
 Aan de academie staat de vaardigheid prudentia (verstand, inzicht) 
centraal. Filosofie is de moeder van de overlegcultuur. We overleggen de 
hele dag met onze kinderen, collega’s, medeburgers en politieke tegen-
standers. Het is voor de kleinste onderneming al gewenst dat de betrok-
kenen weten hoe de wereld in elkaar zit, dat ze zich verstaanbaar kunnen 
maken en dat ze een gezamenlijk handelingsperspectief ontwikkelen. 
Dat is de rede, een spier die je kunt oefenen: vergissing loert, misver-
stand doemt op en misleiding dreigt 
 In de tempel gaat het om iustitia (rechtvaardigheid). Religies rege-
len de omgangsvormen, ze sacraliseren alledaagse activiteiten als de 
voedseltoebereiding, reinigingswerkzaamheden en sleurgevoelige 
seksuele handelingen. Rituelen zorgen ervoor dat je gepast de persoon-
lijkste mijlpalen – geboorte, huwelijk, dood – kunt markeren, vierend 
en rouwend. Dat missen we in seculiere tijden: een gedeelde taal voor de 
intiemste handelingen. 
 Het stadion traint fortitudo (moed). Sport oefent doorzetting en 
samenwerking op een vast speelveld, met welomschreven regels en 
doelen. Er is moed voor nodig om je in een competitie met een ander te 
storten en om je waardigheid te bewaren, zowel bij verlies als bij over-
winning. Het sportveld is een veilige oefenplaats. 
 Theater, concertzaal en museum bevorderen temperantia (het vermo-
gen maatgevend te zijn). Kunst is een oefenprogramma voor afwijkende 
zienswijzen. Ervaringen van mooi en lelijk, sympathie en antipathie kun 
je in museum en theater over je heen laten rollen, zonder dat er direct 
gehandeld hoeft te worden. 

De trainingsprogramma’s voor het bepalen van een bestemming heb-
ben we dus al eeuwen ter beschikking. Waarom lijden we dan toch aan 
collectieve stemmingswisselingen? Omdat we dat pakket van civilisa-
tietechnieken zijn gaan gebruiken als individueel fitnessprogramma. 
We zetten het niet in voor de vormgeving van onze gezinnen, bedrijven, 
verenigingen en politieke instituties. Zingeving aan collectieven klinkt 
nog steeds niet lekker. Daarmee hebben we halverwege de vorige eeuw 
radicaal gebroken, als reactie op de ontsporing van rechtse en linkse 

Van stemming naar bestemming
René Gude

   essay



 burgerperspec tieven 2014 |  3 44

totalitaire collectieven. We werden van solidair solitair: een goede 
samenleving is het resultaat van competitie tussen individuen die excel-
leren op zoveel mogelijk gebieden. Maatschappelijke problemen worden 
gedefinieerd als particuliere doelen, belangen en verantwoordelijkhe-
den. Wie geen werk heeft, moet aan zichzelf werken. Zelfs ziek zijn is 
een keuze. De oplossing van die maatschappelijke problemen is bij het 
individu gelegd. 
 De taal voor het formuleren van gemeenschappelijke doelen, belan-
gen en verantwoordelijkheden spreken we opzettelijk niet: geen ideo-
logische veren opschudden, geen visie alstublieft. In plaats daarvan 
empoweren we individuen in het onderwijs, stimuleren we competities 
op alle gebied en bevorderen we de prestatiedrang met financiële incen-
tives. Geld – een kwantitatief en abstract doel – is de taal die we allemaal 
verstaan. 
 Bij alle economisering en individualisering is bovendien de sportifi-
cering van de samenleving opvallend. Van alle zingevingsprogramma’s 
heeft sport zonder enige twijfel de grootste maatschappelijke impact. 
Sportevenementen trekken honderdduizenden bezoekers, nieuwsjour-
naals worden voor een flink deel gevuld met sportuitslagen. Commenta-
ren en nabeschouwingen zijn zelf een sport geworden in het dagelijkse 
gesprek. Dat drukt een stempel op de sfeer. Sporttermen doordringen 
het hele leven, in alle hoeken van de samenleving staan scoreborden 
te knipperen. Peilingen en rankings tuimelen over elkaar heen. De 
kwaliteit van ondernemingen, maatschappelijke initiatieven en poli-
tieke instituties toont zich achteraf in statistieken. Kwantificering van 
levensdoelen en status maakt vergelijking en competitie mogelijk. De 
waarde van een baan is af te meten aan het salaris dat ermee verdiend 
wordt. De Citoscores bepalen de toekomst van de leerling. Ranking in de 
citatielijsten bepaalt het lot van de wetenschapper en de peiling beslist 
over het wel en wee van de politicus. Wat er bereikt wordt in het werk, 
werkelijk geleerd is op school, onderzocht is in de wetenschap of poli-
tiek tot stand gebracht, is in dit taalspel niet bespreekbaar. 

Hier hebben we de Tijdgeest bij de lurven: de eenentwintigste-eeuwse 
leefwereld is, in de woorden van Erasmusprijswinnaar Jürgen Habermas, 
gekoloniseerd door liberaal individualisme, marktwerking en het bijpas-
sende beschavingsoffensief sport. Onze levensstijl is er diepgaand door 
beïnvloed, zo sterk zelfs dat we het nauwelijks meer merken. Competitie 
is inmiddels onze eerste natuur, coöperatie is naar de tweede plaats 
teruggezakt. De individuele winnaar neemt alles en is gelukkig, maar 
de verliezer – vaak dezelfde persoon, maar iets later – heeft niets en 
wordt treurig. En de aantallen verliezers lopen op. Een kleine miljoen 
Nederlanders wordt langzaamaan wel heel erg onzeker over de eigen 
excellence en heeft farmaceutische stemmingmakers nodig bij alle zelf-
verwerkelijking, een niet gering deel daarvan bestaat uit schoolkinderen. 
Er is sprake van een trend: depressie is in 2020 volksziekte nummer één. 
 Zo dreigen we, uit vrees voor doorschietend collectivisme, vast te 
lopen in eenzijdig individualisme. Vereenvoudiging is mooi, maar versim-
peling moet vermeden worden. Mensen hebben twee diepe verlangens: 
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eros, de sterke neiging je aan anderen te binden, en thymos, de behoefte 
om individueel eer in te leggen. Deze basisbehoeften staan op gespan-
nen voet. Om erbij te horen moet je je individualiteit temperen, om eer 
in te leggen moet je haar juist oppeppen. Doordat we de wil om ergens 
bij te horen wantrouwen, hebben we de behoefte om zelf eer in te leggen 
tot grote hoogte opgestuwd. Maar tegelijk is het evident dat je ergens bij 
moet horen om erkend te kunnen worden voor jouw unieke bijdragen. 
 Onze generatie heeft de complexiteit van de samenleving tot een 
verzameling individuele problemen gesimplificeerd. Onze stemmingen 
worden in hoge mate bepaald door eenzijdig individualisme en die 
stemmingen zijn niet altijd even aangenaam. Maar voor wij nou alle 
poorten wagenwijd openzetten voor nieuwe vormen van collectivisme, 
houd ik mezelf toch voor dat de naoorlogse generaties met goede rede-
nen huiverig waren voor clubvorming. Als tradities het laten afweten 
en bevlogen idealen niet van de grond komen, is het verstandig om een 
tijdlang ruim baan te geven aan individuen en hun competenties. Dom-
weg even afzien van overleg over doelen, maar de middelen fourneren 
en ondernemende individuen hun gang laten gaan. Je niet uitleveren 
aan een Harde Hand of een Hoger Hand, maar vertrouwen hebben in de 
Onzichtbare Hand. Ik vond de jaren negentig weldadig, een verademing 
na de jaren zeventig en tachtig. 
 Het antwoord op ‘doorgeschoten individualisme’ – de kern van de 
massale zorgen in Nederland over ‘samenleven, normen en waarden’ 
(zie tabel 1.2) – kan nooit terugkeer naar ‘doorgeschoten collectivisme’ 
zijn. Ongenaakbaar solitair zijn is guur, zwaar en eenzaam. Maar zonder 
remmingen solidair zijn is afgrijselijk. Dan heb ik nog liever de liberaal-
commerciële onverschilligheid. Geld is een schitterende taal voor wie de 
grammatica kent, tolerantie is onmisbaar en sportieve competitie zou 
ik ook niet willen missen. Het is niet nodig om van de ene eenzijdigheid 
in een andere te vervallen. Mijn oude moeder loste dit soort dilemma’s 
altijd op met het advies het ene te doen en het andere niet te laten. Er 
zijn maar vier zingevingsprogramma’s: filosofie, religie, sport en kunst. 
Bevorder ze allemaal en haal ze uit de individuele fitnesssfeer. 

Het zou een opluchting kunnen zijn dat er zelfs geen onderwijsvernieu-
wing nodig is om het doel te bereiken. Het onderwijs heeft namelijk 
allang de vintage-oplossingen voor eeuwige clubvormingsproblemen in 
huis. Het onderwijs stimuleert Bildung door goed gebruik te maken van 
bestaande vakken; naast gym ook godsdienstles, culturele en kunstzin-
nige vorming en filosofie. Niets aan veranderen, hooguit intensiveren. 
Iedere leerling heeft recht op uitvoerige kennismaking met de collectief-
vormingstechnieken filosofie, religie, sport en kunst. 
 Na deze oproep aan het onderwijs om niet te veranderen, kijken 
we buiten het onderwijs naar wat we wél kunnen veranderen aan onze 
eenzijdigheid. De samenleving is al lekker aan het experimenteren met 
minder competitieve omgangsvormen. Zzp’ers richtten de onderlinge 
verzekering Broodfonds op. Tijdelijk onbebouwde lapjes grond zetten 
buurtbewoners aan tot guerrilla gardening. Herwaardering van het 
fenomeen ‘meent’, gemeenschappelijke grond met gezamenlijk vrucht-
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gebruik, is een van de centrale ideeën in ‘Rotterdam Vakmanstad’ van 
filosoof Henk Oosterling. Deze initiatieven laten zien dat het lelijke 
pleonasme ‘participatiemaatschappij’ wel degelijk een zekere betekenis 
kan hebben in het vaststellen van een bestemming. 
 Hoe versterken we dit vanuit de klassieke beschavingsoffensieven? 
Sport is geen zorgenkind, daar hoeft niets aan te gebeuren. De kunst 
heeft haar bijdrage aan de collectiefvorming alweer ter hand genomen. 
Engagement is niet vies meer. De Gijsbrecht van Aemstel wordt sinds 
kort weer opgevoerd. Dat is voor de clubvorming op twee manieren 
belangrijk. Het stuk gaat over de vorming van de Nederlandse staat, het 
vergroot dus het historisch besef, en het is bovendien de herinvoering 
van een kerstavondtraditie. Maar ook hedendaagse vormen van theater, 
zoals Marijke Schermers ‘non-fictie theater’ en van Laura van Dolrons 

‘stand-up filosofie’, verbreden het repertoire voor intelligente collectief-
vorming, zonder ooit bedillerig te worden. 
 Met de kunst gaat het dus goed, maar mogelijk hebben we de religie 
te zeer verwaarloosd. Dat brengt mij op een merkwaardige omkering. In 
de middeleeuwen was religie dominant en verdween sport volkomen 
uit de samenleving. Er waren geen Olympische Spelen tussen 524 en 
1896. En nu is sport almachtig. Waar kruisbeelden waren hangen nu 
scoreborden. Helemaal niet erg, zullen velen zeggen, maar het is niet 
onverstandig om te kijken wat een samenleving mist die de religieus 
ritualiserende clubvorming helemaal overboord zet. Eeuwenlang heeft 
religie profane zaken als voedselbereiding, de schoonmaak en seksuele 
intimiteit gesacraliseerd, vieringen en erediensten in het leven geroe-
pen en rouw dragelijk willen maken door ritualisering. Allemaal nuttige 
en aangename zaken het privéleven betreffende. Zou religie niet in staat 
zijn om de vraag naar het bestaan van God te parkeren en voor haar 
kerntaak zeitgemäße Betrachtungen op te stellen? Ik zou wel komen kijken 
op zondagochtend.
 En wat heeft de filosofie te bieden? Wie ruimdenkend is pleit niet 
voor de collectieve aanpak of voor individualisme, maar denkt ze bij 
elkaar in één samenleving. Noem het repertoireverrijking. Wie in dit 
woelige tijdsgewricht het gemoed individueel wil wapenen tegen de 
slagen uit een onoverzichtelijke buitenwereld, kan Seneca erop naslaan. 
Die hield zich staande in het onafzienbaar grote Romeinse keizerrijk 
door zich op zijn eigen emotiehuishouding te storten. Stoïcisme laat 
zien dat het Romeinse Rijk inderdaad is gerezen en gevallen, maar dat de 
emotiehuishouding van homo sapiens in een magere 2000 jaar op geen 
enkele manier is veranderd. 
 Epicurus’ oplossing voor leven in onoverzichtelijke tijden was het 
advies je terug te trekken in een ommuurde tuin, waar werelds noch 
bovenwerelds gezag geldt, waar bijgeloof niet gekoesterd wordt en de 
dood niet gevreesd. Gemoedsrust als hoogste doel, net als bij de stoïcij-
nen, maar communitaristisch en niet individualistisch. 
 Op het gebied van een persoonlijke ethiek in een complexe wereld 
zijn de strategieën van Seneca en Epicurus zeer bruikbaar. Maar als je het 
erbij laat geef je iedere pretentie om de samenleving te beïnvloeden op. 
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Dat wil zeggen dat je je meer op de persoonlijke ethiek dan op een geza-
menlijke politiek stort. Maar is in onze tijd de wereld nou werkelijk zo 
onbegrijpelijk? Sinds we ruimtefoto’s hebben van de aarde, een knikker 
in een onafzienbare ruimte, kennen we de schaal van de wereld toch wel 
zo’n beetje? Er zijn geen onbekende continenten meer, we weten waar 
iedereen woont en ieders e-mailadres is bekend. Peter Sloterdijk zei, met 
een foto van dat blauwe bolletje in de hand: ‘Daar komt niemand levend 
van af.’ Afzonderlijk niet nee, maar dat is een reden temeer om je op 
de relatieve onsterfelijkheid van de collectieven te richten. Juist omdat 
de zin en bestemming van de mensheid op dat flutplaneetje volkomen 
onhelder zijn, kunnen we die bestemming zelf bepalen. Zingeving, 
gewoon voor de aardigheid, omdat we er zin in hebben, omdat we nou 
eenmaal zintuigen hebben en omdat het de diepe wens bevredigt om in 
volzinnen over zinvolle projecten te praten. Dat lijkt een goede stem-
ming om naar een bestemming te zoeken.
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Achtergrond
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) en 
heeft de volgende doelstellingen:
• Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvat-

tingen in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en 
doeleinden, inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen 
en zo mogelijk signaleringen van groepen die ‘negatief’ opvallen.

• Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze 
onderwerpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen 
en verscheidenheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te bren-
gen en te duiden.

• Een bijdrage leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en 
politieke problemen en doeleinden door relativering en uitdieping van 
enquêtegegevens over de publieke opinie met behulp van vergelijkende 
analyses en kwalitatief onderzoek.

Het onderzoek resulteert in kwartaalrapporten en in studies. De volgende 
achtergrondstudie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar 
op www.scp.nl/publicaties:
• Paul Dekker (red.). Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek 

Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2009.
• Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden.  

Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008.  
Den Haag: scp, 2009.

• Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). Stemming onbestemd. Tweede verdie-
pingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2011.

Onderzoek in het derde kwartaal van 2014
Er is een kwartaalenquête gehouden en een aantal geënquêteerden is telefo-
nisch later benaderd met enkele aanvullende vragen. Het enquêteonderzoek is 
uitgevoerd door MarketResponse Nederland op een steekproef van personen 
van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onderzoeks-
panel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen 
gebruik van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen 
vergoeding. Ook voor deelname aan de cob-enquête is niet betaald. Uit het 
panel zijn 1601 respondenten van 18 jaar en ouder telefonisch geselecteerd, 
van wie er 1074 tussen 1 juli en 11 augustus 2014 de vragenlijst volledig heb-
ben ingevuld (918 via internet en 156 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van 
de online vragenlijst was 23 minuten. Tenzij anders vermeld zijn in dit rapport 
de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De 
weegfactor varieert van 0,6 tot 3,8 en de weegefficiëntie is 87,5%, resulterend 
in een effectieve steekproef van 940. Zie verder de onderzoeksverantwoording, 
beschikbaar op www.scp.nl/publicaties: Co van Rooijen en Bart-Jan van Ros-
sum, Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2014, 3e kwartaal. 
Leusden: MarketResponse, augustus 2014 (projectnummer 19313).
 Voor aanvullende telefoongesprekken zijn op 20 augustus 2014 door 
scp-onderzoekers enkele tientallen respondenten benaderd die aan de 
enquête deelnamen vóór 17 juli, de dag van de vliegramp in Oekraïne. Die 
ramp stond centraal in de 30 gerealiseerde gesprekken: hoe had men die 
gebeurtenis beleefd en hoe vond men dat er in de samenleving en politiek 
op is gereageerd?

Verantwoording
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Verantwoording

Onderwerpen in voorgaande kwartaalberichten
2008|1:  mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid 
  en Europa; 
2008|2:  levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke 
  participatie; 
2008|3:  werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4:  basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangs-
  vormen; 
2009|1:  vrijheid van meningsuiting en Europa;
2009|2:  opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3:  de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4:  politiek (on-)tevredenen en de multiculturele samenleving; 
2010|1:  maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2:  bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3:  gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4:  grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid; 
2011|1:   eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland; 
2011|2:  Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3:  eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers; 
2011|4:  de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1:  hoogtepunten en ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 
  2008-2011;
2012|2: economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus;
2012|3: houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de 
  formatie;
2012|4: vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, 
  niet-stemmers; 
2013|1: protestgeneigdheid en vertrouwen in informatiebronnen; 
2013|2: crisisperspectieven en -ervaringen en hexaco-persoonlijkheids-
  dimensies; 
2013|3: persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa; 
2013|4: opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten; 
2014|1: stemming over Europa en de Haagse politiek; en
2014|2: (fysieke) risico's en verantwoordelijkheden.
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