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Ten geleide

Dit is de tweede verdiepende studie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob), dat het Sociaal en Cultureel Planbureau uitvoert ten behoeve van het kabinet in 
opdracht van de Voorlichtingsraad. In oktober 2009 verscheen de eerste studie, Crisis in 
aantocht?, waarin de opzet van het onderzoek is toegelicht, en gelijktijdig brachten we de 
publicatie Meten wat leeft? uit over de achtergronden. In deze tweede verdiepende studie 
presenteren we, naast landenvergelijkingen en ontwikkelingen in Nederland op langere 
termijn op basis van ander materiaal, cob-gegevens over de periode 2008-2010. Vooral 
de gegevens over 2009 analyseren we uitgebreider.
In bijlage B3 zijn alle in 2009 en 2010 verschenen rapporten vermeld. Tot eind 2010 zijn 
twaalf cob-kwartaalberichten verschenen met de volgende thema’s:
− 2008|1: Groepen mediagebruikers, Europa en gevoelens van machteloosheid;
− 2008|2: Groepen met een verschillende levensinstelling, informatiebronnen voor de 

regering en maatschappelijke participatie;
− 2008|3: Groepen werkenden en persoonlijke toekomstverwachtingen;
− 2008|4: Groepen met een verschillende basismotivatie en omgangsvormen;
− 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 tevredenen en ontevredenen en multiculturele samenleving;
− 2010|1: Maatschappelijke tegenstellingen en intergenerationele verhoudingen;
− 2010|2: Bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaatverandering en 

 vaccinatie;
− 2010|3: Het gevoel van onveiligheid en internationalisering;
− 2010|4: Grip op de toekomst en gejaagdheid.
Alle publicaties zijn vrij beschikbaar op www.scp.nl.

Ik ben de externe auteurs van hoofdstuk 7 – Steven De Foer, Andreas Ross, Charles 
Groenhuijsen en drs. Menno Hurenkamp – erkentelijk voor hun bijdragen. Daarnaast 
dank ik de begeleidingsgroep van de Voorlichtingsraad – dr. Hans Caljé, drs. Hanne 
Bikker, drs. Loek Caubo, drs. Frank van Marle, drs. Monique Nooteboom, drs. Maarten 
van Rooij en drs. Ruud Slotboom – voor hun betrokkenheid bij het onderzoek.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Samenvatting

Dit is de tweede verdiepingsstudie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob). Hierin worden actuele ontwikkelingen in de publieke opinie in Nederland geduid 
en enkele belangrijke onderwerpen uit de cob-kwartaalberichten nader onderzocht.
Paul Schnabel duidt in zijn voorbeschouwing de ontwikkeling in de publieke opinie 
en politiek als een omslag van een traditioneel open vooruitgangsgeloof naar een con-
servatisme dat verworvenheden van de moderne tijd wil beschermen tegen invloeden 
van buiten. Die omslag vindt plaats in een nog steeds negatieve stemming over het 
land, gekenmerkt door de paradoxen ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ en 
‘ nationaal in de put, internationaal aan de top’. Schnabel gaat ook in op de toenemende 
beweeglijkheid van de kiezer, die nu geheel ontzuild per peiling en verkiezing op zoek 
gaat naar de best passende partij, en van de gekozene, die voortdurend op zoek is naar 
publieke acceptatie en steun in de media. Voor de politicus die beleid wil maken voor 
een langere termijn dreigt de publieke opinie als drijfzand in plaats van draagvlak.
Waar Paul Schnabel en enkele gastauteurs zich in hun essays bedienen van een 
brede waaier aan onderzoeksbevindingen, ervaringen en indrukken, zijn de andere 
hoofd stukken vooral gebaseerd op data van het cob en vergelijkbaar Nederlands 
en internationaal enquêtemateriaal. Na een kort inleidend hoofdstuk met enige 
achtergrond informatie over het cob en de opbouw van deze studie, volgen zes hoofd-
stukken waarin belangrijke thema’s uit het cob worden uitgediept. Tussen deze hoofd-
stukken staan drie intermezzo’s. In hoofdstuk 7 laten enkele gastauteurs hun licht 
schijnen over de Nederlandse publieke opinie. Hoofdstuk 8 biedt een slotbeschouwing 
met reflecties op thema’s uit het onderzoeksproject.

Veranderingen in de publieke opinie en individuele opvattingen
In hoofdstuk 2 plaatsen Josje den Ridder en Paul Dekker de publieke opinie in een 
tijdsperspectief. Ze vragen zich af of de periode 2008-2010 uitzonderlijk was of juist een 
voortzetting van trends. Dat laatste blijkt het geval te zijn. Voor zover de periode 2008-
2010 uitzonderlijk was geldt dat vooral voor veranderingen in de publieke opinie die het 
gevolg zijn van de financiële en economische crisis. De publieke opinie lijkt in 2008-2010 
iets minder somber dan in het begin van de eenentwintigste eeuw: het institutionele 
vertrouwen en de tevredenheid met het beleid liggen wat hoger dan in de periode 2002-
2004 en het maatschappelijk onbehagen is lager. De politieke betrokkenheid en de 
belangrijkste maatschappelijke problemen laten weinig veranderingen zien. De auteurs 
sluiten af met een waarschuwing: de grote veranderlijkheid in het politieke vertrouwen 
betekent dat de stemming ook snel weer negatiever kan worden.
Na hoofdstuk 2 volgen twee intermezzo’s die terugblikken op de cob-focusgroepen. 
Yolanda Schothorst en Judith ter Berg (van onderzoeksbureau Veldkamp) zien in de 
 afgelopen twee jaar meer continuïteit dan verandering. Een meerderheid van de  burgers 
vindt dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt en baseert die opinie 
vooral op veranderende waarden en normen in de samenleving die leiden tot moreel 
verval, vandalisme en criminaliteit. Het valt de auteurs op dat veel Nederlanders zich 
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 machteloos voelen en ontevreden zijn met de reactie van de politiek. Het enige punt 
waarop zij veranderingen constateren zijn opvattingen over de economie als gevolg van 
de crisis. In het tweede intermezzo staan Judith van Male en Gerben Bruins (van onder-
zoeksbureau Ferro) stil bij de verschillen en overeenkomsten tussen lager- en hogerop-
geleiden in groepsgesprekken. Lager- en hogeropgeleiden hebben met elkaar gemeen 
dat zij te vreden zijn met het eigen leven, maar ontevreden met de politiek. Maar ver-
schillen zijn er ook. Lageropgeleiden hebben vaak een slechtere sociaaleconomische 
positie, waardoor zij hard worden getroffen door de crisis en minder optimistisch zijn 
over de toekomst. Hogeropgeleiden praten vaak afstandelijker over maatschappelijke 
 problemen omdat die hen minder direct lijken te raken. Ook hebben zij meer de neiging 
tot nuanceren.
In hoofdstuk 3 kijken Josje den Ridder en Tom van der Meer naar de twee meest 
 algemene en veelgebruikte indicatoren voor de stemming in het land: tevredenheid en 
vertrouwen. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders vaak  te vreden 
met hun eigen leven en hebben ze veel vertrouwen in anderen en in de  politiek. Per-
soonlijke en politieke tevredenheid blijkt niet altijd samen te gaan: 40% van de Neder-
landers blijkt tevreden met het eigen leven, maar ontevreden met de politiek (53% is 
zowel voldoende tevreden met het eigen leven als met de politiek). Sociaal  vertrouwen 
(het vertrouwen in anderen) hangt samen met het vertrouwen in instituties, maar ook 
hier geldt dat er een groep mensen is die wel vertrouwen stelt in anderen maar bijvoor-
beeld niet in de politiek. Om te kijken hoe de tevredenheid en het vertrouwen zich op 
individueel niveau ontwikkelen, zijn dezelfde respondenten een aantal jaren achtereen 
bevraagd. Dan doet zich een opvallende discrepantie voor. De stemming in het land 
was in 2009 weinig anders dan in 2008: mensen zijn even positief over hun persoonlijke 
leven en misschien iets positiever over de politiek. Maar als we mensen zelf vragen om 
terug te kijken dan vinden velen dat het er slechter op is geworden. De vraag blijft waar-
om Nederlanders zo veel positiever over het verleden oordelen dan over het heden.

Betrokken, bezorgde en boze burgers
Maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers wordt vaak beschouwd als 
een belangrijke indicator voor de vitaliteit van de democratie. In hoofdstuk 4 nemen 
Paul Dekker en Josje den Ridder naar aanleiding van zorgen over afnemende betrokken-
heid dit onderwerp onder de loep. In Europees perspectief is er weinig reden tot zorg: 
Nederlanders zijn vergeleken met andere Europeanen bovengemiddeld betrokken bij 
de maatschappij en de politiek. Veel mensen bieden hulp, doen vrijwilligerswerk, zijn 
politiek geïnteresseerd en volgen het politieke nieuws. Alleen is die betrokkenheid 
niet onder alle groepen even groot: het zijn vaker mensen met een hogere opleiding en 
een beter inkomen die participeren in de politiek. De auteurs kijken naar de  mogelijke 
 politieke effecten van verschillen in participatie. Wie vrijwilligerswerk verricht of 
informele hulp biedt lijkt ook iets meer geneigd tot politieke activiteit. Wie geneigd is 
tot protest is minder ontevreden over de overheid en wil meer medezeggenschap voor 
burgers. Wie geneigd is te gaan stemmen is positiever over immigranten en de Europese 
Unie. Wie meer dan marginaal tijd besteedt aan het politieke nieuws is in het algemeen 
milder gestemd over het politieke bedrijf. Dergelijke relaties zijn niet eenvoudig causaal 
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te interpreteren, maar laten wel zien dat wat betrokken en actieve burgers naar voren 
brengen vaak zal afwijken van wat mensen vinden die verder van de politiek afstaan.
Voordat we de overstap maken van de betrokken burgers in hoofdstuk 4 naar de 
 bezorgde en boze burgers in hoofdstuk 5 brengen we opnieuw een intermezzo, deze 
keer over bevolkingsgroepen met veel of weinig maatschappelijk en politiek  onbehagen. 
Dat  onbehagen doet zich relatief minder voor bij vrouwen, Volkskrantlezers,  mensen 
die het financieel voor de wind gaat en mensen die erg gelukkig zijn. Relatief veel onbe-
hagen zien we bij lageropgeleiden, Limburgers, Telegraaflezers en heel sterk bij p v v-
kiezers.
In het cob krijgen respondenten ook de gelegenheid om in hun eigen woorden toe 
te lichten waarom ze vinden dat het met Nederland de goede of de verkeerde kant uit 
gaat. Pepijn van Houwelingen analyseert deze open antwoorden in hoofdstuk 5. Hij laat 
zien dat veel burgers die vinden dat het de verkeerde kant op gaat dit motiveren met de 
 manier waarop we samenleven, de politiek, de economie, criminaliteit en immigratie. 
Een selectie van hun antwoorden geeft inzage in de gedachtewereld van boze bur-
gers. Zij vinden dat de regering het volk negeert, de samenleving mede door het softe 
optreden van de politie verloedert, politici vooral bezig zijn met hun eigen belangen, 
belastinggeld wordt verspild aan ontwikkelingssamenwerking, vredesmissies in het 
 buitenland, subsidies en uitkeringen aan migranten die de samenleving alleen maar 
tot last zijn, terwijl de hardwerkende burger de klos is en verdrinkt in een oceaan van 
on nozele  regeltjes. Boze burgers stemmen vaker dan gemiddeld op de p v v, maar zijn 
eerder ‘boos en betrokken’ dan dat zij zich van de politiek hebben afgekeerd.

Nieuwe burgers
Immigratie en integratie hebben de afgelopen jaren centraal gestaan in het publieke en 
politieke debat. Irene de Goede laat in hoofdstuk 6 zien dat de opvattingen van Neder-
landers niet zo heel erg afwijken van de opvattingen elders in Europa. Hoe men over 
immigratie denkt, blijkt sterk samen te hangen met opleidingsniveau: lager opgeleiden 
zijn negatiever over migranten dan hogeropgeleiden. In dit hoofdstuk komen ook 
de opvattingen van niet-westerse migranten en hun nakomelingen aan bod. Net als 
autochtone Nederlanders maken zij zich zorgen over de richting waarin Nederland zich 
ontwikkelt en zij denken daarbij aan dezelfde aspecten. Maar niet-westerse migranten 
maken zich vaker zorgen over integratie en de p v v dan autochtone Nederlanders en ook 
de aard van de zorgen verschilt. Vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders noemen 
toenemend racisme, discriminatie en de manier waarop er over allochtonen wordt 
gesproken. De meeste niet-westerse migranten denken anders over vraagstukken van 
integratie en immigratie dan de meeste autochtone Nederlanders. Zij vinden vaker dat 
de vrijheid van meningsuiting niet zo ver mag gaan dat mensen gekwetst worden en dat 
er te negatief wordt gesproken over allochtonen. Ook vinden ze minder vaak dat migran-
ten hun eigen cultuur en gewoonten moeten loslaten.

Buitenlandse blikken
In hoofdstuk 7 geven twee buitenlanders in Nederland en twee Nederlanders die deels in 
het buitenland werken hun visie op de Nederlandse publieke opinie en politiek.
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Steven De Foer volgt voor de Vlaamse pers de ontwikkelingen in Nederland. In zijn  essay 
‘Kankeren verplicht’ verbaast hij zich over de plotselinge omslag in de Nederlandse 
 publieke opinie. Waar Nederland van oudsher een land is van zelfverzekerd optimisme 
(en Vlaanderen van wantrouwig geklaag), lijken Nederlanders zich de laatste jaren over 
te geven aan zwartgallig gezeur. De Foer verklaart die omslag uit het Nederlandse grond-
gevoel van collectivisme en conformisme. Fundamentele kritiek leveren op iets wat 
een meerderheid schijnt te vinden ligt gevoelig; dat is antidemocratisch. Gevoelens van 
onvrede over de multiculturele samenleving zijn zo legitiem geworden dan het verplicht 
is om mee te kankeren. En daarin komt toch dat oude gevoel van Nederlandse zelf-
genoegzaamheid terug: waar Vlaamse kiezers zich vergissen als ze op het Vlaams Belang 
stemmen, heeft de Nederlandse kiezer altijd gelijk.
Dat de Nederlandse kiezer niet meer mag worden tegengesproken, signaleert ook de 
Duitse journalist Andreas Ross. Hij begint zijn essay met de buitenlandse verslaggeving 
van de Nederlandse Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Terwijl de binnenlandse pers 
aandacht had voor de economie, de tweestrijd tussen v v d -leider Rutte en PvdA-leider 
Cohen en de moeilijke coalitievorming, ging de buitenlandse verslaggeving alleen maar 
over p v v-leider Wilders. Ross vraagt zich af waarom in Nederland ook na de verkiezingen 
een uitgebreide programmatische analyse van de p v v is uitgebleven. Zijn haar ideeën 
inmiddels gemeengoed of omdat concluderen politici en journalisten dat het toch geen 
zin heeft om Wilders met argumenten tegemoet te treden? Hoewel in Duitsland de 
onvrede minder aan de oppervlakte komt, bestaat ook daar een kritische en vijandige 
houding tegenover de Europese Unie en politieke partijen en is er behoefte om ‘het volk’ 
tegen ‘de politiek’ te verdedigen. Duitsers moeten niet meewarig naar Nederland kijken, 
maar Nederlanders moeten Wilders niet te normaal gaan vinden, aldus Ross.
Charles Groenhuijsen, lange tijd correspondent in de Verenigde Staten, vergelijkt de (in 
de ogen van Amerikanen verderfelijke) Nederlandse verzorgingstaat met het Amerikaan-
se systeem van lagere belastingen en geen kinderbijslag. Hoewel er in beide landen flink 
geklaagd wordt over de politiek, maken de Amerikaanse politici het volgens Groenhuij-
sen met hun schandalen veel bonter dan de Nederlandse. In de Verenigde Staten leiden 
klachten over politiek tot de roep om minder overheid, terwijl we in Nederland de falende 
overheid juist meer willen laten doen – met als gevolg meer teleurstelling over de poli-
tiek. En waar Amerikanen bij tegenslag eerst zelf naar een oplossing zoeken, kloppen 
Nederlanders onmiddellijk aan bij een overheidsloket. Amerikanen vinden dat je zelf 
hard moet werken om ergens te komen; in Nederland heerst een ‘ zesjescultuur’.
In het laatste essay gaat Menno Hurenkamp in Moskou op zoek naar het Russische Soci-
aal en Cultureel Planbureau. Het verschil tussen Nederland en Rusland is groot. Neder-
landers vinden dat alles deugt en tegelijkertijd alles moet veranderen. Russen vinden 
dat niets deugt en dat er niets moet veranderen. Het lijkt alsof Russen niet weten hoe je 
een maatschappij anders kunt organiseren, terwijl Nederlanders zo veel mogelijkheden 
hebben dat ze niet kunnen kiezen. Hurenkamp voert dat Russische onvermogen terug op 
het feit dat de democratische praktijken in Rusland tekortschieten en dat mensen weinig 
verwachten van de politiek omdat ze vooral bezig zijn hun eigen leven op orde te krijgen. 
Volgens Hurenkamp hebben Nederlanders mogelijkheden genoeg om hun ongenoegen 
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te uiten; ze moeten daarom niet meer maar vooral beter klagen. En dat kan door hun meer 
greep te geven op hun eigen leven.

Slotbeschouwing
Tot slot, in hoofdstuk 8, buigen Paul Dekker en Josje den Ridder zich over vier ver-
schijnselen die in het cob steeds weer opduiken: het maatschappelijke en politieke 
onbehagen, de persoonlijke tevredenheid, de gouden gloed waarin het verleden vaak 
wordt waargenomen en gevoelens van collectieve onmacht. De auteurs schetsen 
mogelijke achtergronden en interpretatiekaders, maar daarmee zijn de alarmerende 
diagnoses van de stemming in het land niet te onderbouwen. Hun grootste zorg is 
niet dat ‘het land in brand staat’, maar wel dat een te negatieve stemming de aanpak 
van de ervaren maatschappelijke problemen bemoeilijkt. Tegen die achtergrond gaan 
ze in op de relatie tussen publieke opinie en opinieonderzoek en de mogelijkheden 
om met onderzoek de overdrijving van het negatieve te temperen. Ze komen met drie 
onder werpen die nader onderzoek behoeven: opleidingsverschillen, individuele achter-
gronden van onbehagen en de ambivalenties van de publieke opinie.
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Van traditioneel progressief naar modern conservatief

Paul Schnabel

Bijna een jaar geleden viel het vierde kabinet-Balkenende. De verkiezingen van 9 juni 
leidden tot een uitslag die de vorming van een kabinet moeilijk zou maken. Dat is wel 
gebleken. Het is, op eigen initiatief, op instigatie van de partijleiding of gedwongen 
door de kiezer, zelfs tot een bijna complete wisseling van de wacht gekomen. Van de 
hoofdrolspelers van een jaar geleden is er nog maar één overgebleven: p v v-leider Geert 
Wilders. In een verrassende en onverwachte rol, dat wel, wat trouwens ook geldt voor 
v v d -leider Mark Rutte en cda-leider Maxime Verhagen. Ook in ander opzicht is het 
kabinet-Rutte verrassend gebleken. In de samenstelling, in de gedoogafspraken met de 
p v v en in de opstelling van een regeerakkoord dat onder behoud van belangrijke sociale 
zekerheidsgaranties toch een omvangrijk en verstrekkend bezuinigingsplan omvat en in 
veel passages getuigt van een punitief getoonzet maakbaarheidsideaal. De bevordering 
van het welzijn van de burger is een doel geworden dat niet direct, maar indirect wordt 
nagestreefd door onwelgevallig gedrag te bestrijden.
Wie vanaf begin 2008 tot nu de inmiddels twaalf afleveringen van het Continu Onder-
zoek Burgerperspectieven (cob) gevolgd heeft, zal veel van de onderwerpen en ook voor-
keuren daarin herkennen in het nieuwe regeerakkoord. In de focusgroepgesprekken zijn 
de in de surveys vastgestelde ontwikkelingen in de meningsvorming nader onderzocht. 
Hoe denkt de Nederlander over de politiek en de samenleving? Waar is hij bang voor 
en waar ziet hij kansen voor de toekomst? In wie en wat heeft hij vertrouwen en zeker 
ook, hoe reageert hij op de meningen van anderen in het groepsgesprek? In dit voor-
woord geven we een nadere duiding van de ontwikkelingen in het politieke en maat-
schappelijke denken van de Nederlanders en de electorale gevolgen die dat heeft gehad.

Het einde van de trouwe kiezer
Het was al jaren zichtbaar, maar bij de verkiezingen van juni 2010 is het voor alle 
 politieke partijen ondubbelzinnig duidelijk geworden: politieke partijen kunnen steeds 
minder rekenen op een brede basis van trouwe kiezers. Driekwart van de kiezers gaf een 
maand voor de verkiezingen van juni 2010 aan nog niet helemaal zeker te zijn van hun 
keuze. Alle grotere partijen zijn nu onderhevig aan een verschijnsel dat D66 al vanaf zijn 
oprichting kent: de volatiliteit van het kiezersgedrag. Kiezers kunnen onverwacht gul 
zijn met hun gunst, maar geen politicus mag meer verwachten dat de gunst blijvend zal 
zijn. Rita Verdonk haalde in 2010 als lijsttrekker nog geen 10% van de stemmen die ze bij 
de verkiezingen van 2006 als voorkeursstemmen had weten te verwerven.
Anders dan in de hoogtijdagen van de verzuiling zijn de kiezers nu vooral trouw aan 
zichzelf en geven zij binnen een bepaalde bandbreedte hun stem aan de partij, en steeds 
vaker aan de politicus, die dat naar hun mening op dat moment het meest verdient. 
Wat de bandbreedte precies is, bepaalt de kiezer ook weer zelf. Verkiezingsonderzoeken 
laten zien dat overstappen die in het traditionele links-rechtsschema als de grootste en 
daarmee als de meest onwaarschijnlijke moeten worden gezien, voor kiezers niet langer 
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ondenkbaar zijn. De kiezer denkt niet, of in ieder geval steeds minder, in schema’s, maar 
eerder in programma’s en vooral in thema’s en drama’s. Daar horen ‘dramatis personae’ 
bij, die eerst en vooral geloofwaardig moeten zijn. Om vervolgens in het stemhokje de 
voorkeur van de kiezer te krijgen moeten ze liefst ook nog aardig, minstens toch sym-
pathiek, worden gevonden.
Ratio en emotie, oordeel en gevoel liggen in de moderne politiek heel dicht bij elkaar. 
Altijd gaat het om vertrouwen schenken op basis van de persoon van de lijsttrekker, 
de prestaties geleverd in het parlement of de regering, de lifestyle die in de partij tot 
uitdrukking komt en uiteindelijk dus ook de hoofdlijn, de geest eigenlijk meer, van het 
programma.
In een democratie die steeds meer bepaald wordt door de persoonlijke presentatie op 
de televisie zijn de uitstraling en aantrekkingskracht van de persoon van de lijsttrekker 
bij uitstek bepalend geworden voor de kans op electorale winst of verlies. Televisie is, 
anders dan de krant of de radio, in de eerste plaats een affectief en niet een cognitief 
medium. Het beeld gaat voor het verhaal uit en wat men hoort heeft minder betekenis 
dan wat men ziet. Op het moment zelf is niemand daar immuun voor; het verschil zit 
in de mate waarin men in staat en bereid is vervolgens weer afstand te nemen van het 
eigen gevoel. Opwelling is in eerste instantie belangrijker dan opvatting; identiteit en 
identificatie zijn belangrijker dan ideologie. Voor wie voel ik sympathie, in wie voel ik 
vertrouwen, wie spreekt mij als persoon en als vertolker van mijn gevoelens en belangen 
het meeste aan, op wie zou ik trots willen en kunnen zijn?
Het is niet veel anders dan wat er gebeurt bij de verkiezing van de grootste Nederlander 
of de beste zanger. De kiezer wil behaagd worden en is snel en grillig in zijn oordeel. 
Dat zien we ook in de peilingen van de politieke voorkeur. Steeds meer kiezers maken 
pas op het allerlaatste moment, in het stemhokje, hun definitieve keuze en houden daar-
bij strategisch ook rekening met wat ze op grond van de opiniepeilingen verwachten van 
de voorkeur van andere kiezers.
Op zijn beurt is de politicus ook steeds meer op zoek naar de gunst van de voor hem 
steeds minder bekende kiezer. Hij kan niet meer rekenen op een grote vaste aanhang, 
maar probeert zich toch zo op te stellen dat zijn kiezers trouwe fans worden die hem 
bijna kritiekloos zullen volgen. Geliefd zijn is van levensbelang geworden voor een 
politicus die de toon wil zetten. De traditionele machtpoliticus, de zaakwaarnemer of 
belangenbehartiger, de inhoudelijk deskundige en de partijideoloog hebben het op het 
eerste plan moeilijker gekregen. Het podium is voor de politicus die het applaus zoekt en 
krijgt, het felle licht van de spotlights verdraagt en niet bang is voor de scherpe blik van 
de camera’s. Sommige mensen zijn daar meer geschikt voor dan andere, maar dat blijkt 
vaak pas als ze al op het podium staan.

‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’
In het eerste decennium van de nieuwe eeuw heeft Nederland geen kabinet gehad 
dat de rit helemaal heeft uitgezeten, al was het in het geval van het tweede paarse 
kabinet (1998-2002) een bijna onopgemerkt voortijdig terugtreden. Wisselende coa-
lities in een wisselend economisch en maatschappelijk tij. Twee hoogconjuncturen 
en twee  recessies, twee politieke moorden en twee nieuwe partijen, die meteen 
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 hoofdrol spelers werden op het politieke toneel. Veel politiek ongenoegen en maat-
schappelijk on behagen bij een onveranderd hoog niveau van persoonlijk geluk en een 
over het geheel genomen behoorlijke verhoging van het welvaartsniveau. ‘Met mij 
gaat het goed, met ons gaat het slecht’, zo heb ik de houding al enkele jaren geleden 
samengevat. Op het dieptepunt van de recessie, in het voorjaar van 2009, was twee van 
de drie  Neder landers er van overtuigd dat het met het land eerder de slechte dan de 
goede kant op ging. Nauwelijks iemand dacht dat het echt wel de goede kant op ging. 
Dat lijkt logisch, maar op het hoogtepunt van de hoogconjunctuur, begin 2008, was het 
oordeel precies hetzelfde. De stemming in het land weerspiegelt dus niet de situatie 
van het land. Hoe goed het ook gaat, een kabinet kan het niet goed doen. De politiek 
 verantwoordelijken voor de situatie leggen het af tegen de politieke vertolkers van de 
stemming.

De opkomst van het moderne conservatisme
De opmerkelijke ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar in wat als de uiteinden links 
en rechts van het politieke midden gezien worden, zijn onder één noemer te brengen. 
Dat is ook te zien in de in het cob gemeten opvattingen over de sterke en zwakke kanten 
van Nederland en in de politieke prioriteiten van de burgers. Nederland denkt steeds 
meer ‘modern conservatief’. Modern, omdat het gaat om de drie grote prestaties van de 
tweede helft van de twintigste eeuw: versterking van de nationale eenheid, vestiging van 
de verzorgingsstaat en vernieuwing van de burgerlijke vrijheden. Conservatief, omdat 
het gaat om het behoud daarvan, meer nog, om de idealisering van een ‘herrezen Neder-
land’, één en homogeen.
Meer dan iets anders hebben de oorlog en de bezetting Nederland ‘nationaal’ gemaakt. 
Het in de negentiende eeuw begonnen project om de nieuwe eenheidsstaat ook tot een 
eenheid van land, natie en volk te maken kwam door en na de oorlog in een fase van 
afronding, waarvan het einde van de verzuiling de voltooiing was. Ruim 30 jaar geleden 
werd ‘oranje’ de uniforme kleur van het volk, maar tegelijk met de homogenisering 
van de samenleving begon ook de immigratie grote vormen aan te nemen. De samen-
leving was nog maar net monocultureel geworden (modern, seculier, libertijns) toen 
ze ook multicultureel werd. Voor een deel van de sindsdien ‘autochtoon’ genoemde 
bevolking hield dat letterlijk en figuurlijk een bedreiging van hun positie en veiligheid 
in. Men voelde zich beperkt in de eigen vrijheid en ook in de beleving van de burger-
lijke vrij heden, die in de jaren zestig en zeventig nieuw betekenis hadden gekregen. 
De Partij voor de Vrijheid is de woordvoerder en zaakwaarnemer geworden van ieder in 
de oorspronkelijke natie die zich in zijn vrijheid en veiligheid bedreigd voelt. Tegen de 
 multiculturele samenleving, tegen immigratie, tegen de Europese Unie.
Modern is ook dat Nederland in de jaren vijftig en zestig een verzorgingsstaat werd 
met een uitgebreid pakket aan sociale zekerheid, zorgverzekeringen en onderwijs-
voorzieningen. De sociale zekerheid is inmiddels minder genereus geworden, de voor-
ziene verhoging van de aow-leeftijd – hoe ver weg in de tijd ook nog – is er het symbool 
van. Zorg en onderwijs zijn in het jaar van de ongekende daling van het bruto nationaal 
product − in 2009 ruim 4% − alleen maar duurder geworden, ook voor de individuele 
burger, terwijl die zich tegelijkertijd ook steeds meer zorgen maakt over de kwaliteit, 
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toegankelijkheid en beschikbaarheid van de voorzieningen. De Socialistische Partij 
heeft zich bij uitstek ingezet voor het behoud van de sociale zekerheid en zich daarbij 
ook als een typisch nationale, op de ‘gewone hardwerkende Nederlander’  georiënteerde 
partij doen kennen. Om die reden is de sp ook kritisch over immigratie en zeker over de 
Europese Unie als meer dan een organisatie voor economische samen werking.
In de opmaat naar de verkiezingen van juni 2010 is ook de p v v het behoud van de 
 traditionele verzorgingsstaat tot haar thema gaan maken. Omgekeerd heeft de sp 
dat niet gedaan met thema’s die sterk bij de p v v leven: het behoud van de burgerlijke 
 vrijheden en het categorisch afwijzen van immigratie of het lidmaatschap van de Euro-
pese Unie, al was het ‘neen’ tegen een Europese grondwet zeker mede het gevolg van het 
vroege en duidelijk geformuleerde verzet van de sp daartegen.
Ook op enkele andere punten blijkt de aanhang van de p v v duidelijk af te wijken van het 
standpunt van de meerderheid van de aanhang van alle andere partijen. p v v-aanhangers 
zijn wantrouwender tegenover hun medeburgers, de overheid en de politiek en ook min-
der geneigd te geloven in de goede trouw van de meeste mensen. Ook niet-stemmers zijn 
gemiddeld milder over de wereld waarin zij leven, maar lijken in de kritiek op de politiek 
en in de afwijzing van het lidmaatschap van de eu overigens wel weer erg op de p v v-
stemmers. Zij weerspiegelen in hun gevoel in de Nederlandse samenleving tekort gedaan 
te worden de verslechtering die zij in de positie van Nederland in internationaal verband 
waarnemen.
Het modern conservatisme is een sterk door een gevoel van ongenoegen bepaalde 
houding, die zeker niet alleen bij p v v, sp en de niet-stemmers aanwezig is. In verschil-
lende vormen en wisselende bewoordingen hebben vrijwel alle partijen zich de kri-
tiek aan getrokken die in dit gevoel besloten ligt en breed tot uitdrukking kwam in de 
af wijzing bij referendum van de Europese Grondwet. Er is meer aandacht gekomen voor 
de behoefte aan een sterker gevoel van veiligheid, de onbedoelde nadelige gevolgen van 
immigratie en de behartiging van de eigen belangen van Nederland in internationaal 
verband. De ‘posterioriteiten’ die in het cob de Nederlandse bevolking zelf als minister 
mocht stellen zijn niet wezenlijk anders dan de keuzen die in het regeerakkoord van 
het kabinet-Rutte zijn gemaakt: minder geld voor ontwikkelingshulp, vredesmissies en 
kunst en cultuur.

De toekomst van traditioneel progressief
Nog weinig aandacht is er geweest voor het feit dat tegenover een sterk gevoel zoals dat 
in het modern conservatisme tot uitdrukking komt geen gevoelsmatig sterk alterna-
tief staat. D66, dat als partij met een meer ‘kosmopolitische’ inslag bijna exemplarisch 
tegenover het modern conservatisme staat, heeft met die houding wel succes, maar 
slechts bij een beperkt deel van het electoraat. Het is ook meer een houding op basis 
van een gedachte dan van een gevoel, meer een redelijke afweging dan emotionele 
be weging. Dat maakt politiek verschil, want bij een cognitief gestuurde houding past 
een programma van wat goed, verstandig en nuttig is om te doen, terwijl een gevoel zich 
uit in verlangen of afkeer, in toenadering of afwijzing. Wat praktisch niet kan of juridisch 
niet mag zet daar geen rem op; integendeel, het versterkt het gevoel juist en verhoogt de 
boosheid en verbetenheid.
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Wat bewust of onbewust gemist wordt in wat nu ‘traditionele progressiviteit’ genoemd 
kan worden, is een positief perspectief op de toekomst van de samenleving. Weliswaar 
wordt steeds benadrukt dat we de toekomst als een uitdaging moeten zien en ‘open’ 
tegemoet moeten treden, maar een verbindend en inspirerend zicht op de toekomst is 
er niet. Wie daarom in nostalgie terugkijkt op het recente verleden van een Nederland 
dat er steeds aangenamer en leuker op werd, en daar ook een model voor de toekomst in 
ziet, heeft in zoverre gelijk dat de toekomst in de meeste andere scenario’s vooral zwaar-
der, moeilijker en duurder lijkt te zijn.
Dat is misschien niet onrealistisch, maar ook niet erg inspirerend. De verkondigers 
van de meer realistische scenario’s kijken naar Nederland in een breder internationaal 
 perspectief. De boodschap is dan duidelijk: we moeten ons best doen, niet om de beste 
te zijn of te worden, maar om niet achterop te raken in een wereld waarin de internatio-
nale competitie en de concurrentie de verhoudingen bepalen. Er zal ook in Nederland 
door meer mensen meer uren per week en meer jaren van het leven gewerkt moeten 
worden en dat zal ook met meer inzet en innovatie moeten gebeuren dan nu. Belangrijke 
grondstoffen worden schaarser en duurder. Alternatieven komen moeilijk tot ontwikke-
ling en de noodzaak duurzamer te produceren en consumeren maakt het allemaal nog 
moeilijker. Veel mensen vrezen dan ook dat hun kinderen het niet meer beter zullen 
krijgen dan zijzelf. Na ruim een halve eeuw van sociale mobiliteit en groeiende welvaart 
is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Nationaal in de put, internationaal aan de top
Internationale vergelijking in het kader van de Eurobarometer-onderzoekingen laat 
steeds weer zien wat nationaal niet gezien wordt. De Nederlanders zijn niet alleen in hun 
persoonlijk leven gelukkiger dan de inwoners van bijna alle andere eu-landen – alleen 
Denemarken staat altijd ruim boven ons –, maar oordelen ook over hun overheid en 
maatschappelijke instituties minder negatief dan in de meeste andere landen gebeurt. 
Ten opzichte van de jaren negentig is er duidelijk sprake van een grote teruggang in de 
tevredenheid, maar elders is het oordeel meestal toch nog veel scherper. Vergeleken 
met andere landen is het vertrouwen in de politiek en in de grote maatschappelijke 
instituties in Nederland helemaal niet zo laag, maar in onze eigen beeldvorming is het 
dat wel. Over de overheid en het overheidsbeleid is de stemming de laatste jaren ook 
weer redelijk positief, veel positiever dan in 2002-2004 en op diverse beleidsterreinen is 
de tevredenheid zelfs groter dan tien of vijftien jaar geleden. Dat is niet wat de meeste 
mensen denken, maar het is wel de aggregatie van wat ze zelf aan de onderzoekers als 
antwoord hebben gegeven.
Het nieuwe kabinet heeft, zo blijkt uit het cob, als startpremie meteen een vertrouwens-
bonus meegekregen waar ook andere instituties in delen. De ‘versplinterde’ uitslag van 
de verkiezingen van 2010 riep meteen discussies op over de nadelen van het Nederlandse 
systeem van representatieve vertegenwoordiging. Er werd weer gewezen op de mogelijke 
voordelen van het Engelse districtensysteem. Kijkt men naar de cijfers, dan blijkt dat de 
Nederlanders in overgrote meerderheid van mening zijn dat de democratie in ons land 
goed functioneert, terwijl de Engelsen in overgrote meerderheid van mening zijn dat 
dit bij hen niet het geval is. Zelden komt in de discussie tot uitdrukking dat de zeer lage 



22

stemming onbestemd

kiesdrempel en de zeer lage kosten die gemoeid zijn met de vestiging van een politieke 
partij Nederland een heel eigen vorm van directe democratie hebben gegeven, die juist 
na het einde van de verzuiling zijn kracht toont. De stemming in de bevolking vindt in 
Nederland nu misschien wel sneller en dwingender zijn weg naar de nieuwe zowel als de 
gevestigde partijen dan in welk ander land ook.

Het echte einde van de verzuiling
De meestal toch positieve waardering voor voorzieningen, die voor een belangrijk deel 
door overheidsbeleid tot stand zijn gekomen, lijkt bijna los te zijn komen staan van de 
waardering voor de beleidsverantwoordelijken en het werk dat zij en hun ambtenaren 
verrichten. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het verdwijnen van de vanzelfsprekende 
verbinding tussen de belangrijkste politieke ambtsdragers en hun achterban. Dat is mis-
schien ook wel te beschouwen als het echte einde van de verzuiling. De politieke leiders 
zijn niet meer de vanzelfsprekende en langjarige zaakwaarnemers voor een groep, die 
hen als leiders heeft gekregen en hen ook als zodanig ziet zonder hen ter verantwoor-
ding te roepen. Zij worden niet geacht een particulier belang, laat staan de belangen van 
individuele personen te dienen, maar zich uitsluitend in te zetten voor het algemeen 
belang, in ieder geval het algemeen belang in relatie tot de positie van de eigen groep. 
In die rol werden ze ondersteund, voor zover ze daar zelf al geen leiding aan gaven, door 
groepseigen en dus verzuilde media, die ook de voor de eigen groep bedoelde informatie 
selecteerden en interpreteerden.
Dat is voorbij. Een politicus moet zich als persoon zien te handhaven en ook persoonlijk 
gezag zien te verwerven. Hij moet het dus alleen en zelf doen, maar ook nog met weinig 
meer dan zijn persoonlijkheid zoals die met name op televisie zichtbaar wordt. In nog 
altijd behoorlijk ‘verzuilde’ landen als Duitsland is dat veel minder het geval. De politiek is 
er zwaarder institutioneel verankerd in een krachtig partijsysteem met sterke banden met 
bijvoorbeeld de publieke omroep, de vakbonden, de kerken en de werkgevers organisaties. 
De politiek is er minder persoonlijk en het persoonlijke ook minder politiek.
De politicoloog Arend Lijphart beschreef al meer dan 40 jaar geleden de typische ken-
merken van de Nederlandse consensusdemocratie, die later eerst beroemd en toen 
berucht werden als het poldermodel. Hij wees er toen op dat het model – al noemde hij 
het niet zo – vooral succesvol kon en moest zijn in een samenleving die intern sterk en 
heterogeen van karakter was, zoals Nederland in de tijd van de verzuiling. Wanneer de 
verzuiling uit de samenleving zou verdwijnen, zou ook de basis voor samenwerking tus-
sen de politieke leiders van de verschillende partijen verdwijnen. De kiezers zouden dan 
ook weer eerder voor niet-compromis gerichte politici kiezen en de voorkeur geven aan 
onverbloemd heldere standpunten. Geen achterkamertjespolitiek, geen geven en nemen 
meer om de eenheid te bewaren.
Hij heeft gelijk gekregen, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen met een 
traditie van compromis en coalitie, zoals Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Bel-
gië. Populistische partijen met een particularistische, nationale en rechtse inslag zijn 
zonder de meerderheid te verwerven wel tot bepalende factoren in het politieke land-
schap uitgegroeid. Zonder meerderheid leek voor regeringsmacht toch alleen de weg van 
de coalitie en het compromis open, totdat het alternatief van het gedoogakkoord zich, 
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eerst in Denemarken en nu ook in Nederland, aandiende. In Duitsland, waar wat een 
tweepartijenstelsel leek te worden inmiddels is geëvolueerd tot een vijfpartijenstelsel, 
worden de coalities nu ingewikkelder, maar is er nog geen ontwikkeling in de richting 
van een meer populistisch alternatief. Misschien toch ook niet, omdat na het einde 
van de opdeling van Duitsland juist de interne verdeeldheid zo groot is geworden dat 
er vooral behoefte is aan stabiliteit en sociale vrede. In Nederland kan men zich eerder 
de luxe van de onenigheid permitteren omdat de stabiliteit uiteindelijk niet bedreigd is 
of wordt, al lijkt paradoxaal genoeg de angst voor instabiliteit nu juist het thema van de 
nieuwe partijen te zijn.

De media en de democratie
De commercialisering van de media heeft de politiek nog persoonlijker gemaakt. 
Gedwongen door de komst en het succes van de commerciële zenders twintig jaar 
ge leden heeft ook bij de publieke omroep de missie aan gewicht verloren ten gunste 
van de kijkcijfers. De idealen van verheffing van het publiek in een combinatie van 
 emancipatie en paternalisme zijn grotendeels verloren gegaan of afgeschreven als 
niet meer passend bij de huidige tijd. Nieuwe publieke omroepen zijn ook niet meer 
levensbeschouwelijk of inhoudelijk georiënteerd, maar doelgroep- of leeftijdsgericht. 
Het eigene zit niet meer in de boodschap, maar in het publiek.
Om de kijkcijfers zo hoog mogelijk te krijgen moet politiek als drama geënsceneerd 
worden, uiteindelijk ook als soap om aan de druk van de dagelijkse rapportage over 
‘Den Haag vandaag’ aantrekkelijk vorm te kunnen geven. De politieke leiders worden 
zo in de meest letterlijke vorm hoofdrolspelers in een toneelstuk dat minstens zozeer 
door de media als door henzelf wordt geschreven. Daaromheen en eigenlijk relatief los 
daarvan is er nieuws, wereldnieuws meestal, dat op een enkele onschuldige anekdote na 
 eigenlijk altijd slecht nieuws is. Slecht nieuws over de wereld, slecht nieuws voor Neder-
land en zonder mogelijkheden voor Nederlandse politici daar veel aan toe of af te doen. 
Het beeld is dat het succes van anderen op onze kosten gaat en dat wij moeten betalen 
voor de fouten en het ongeluk elders.
Geen wonder dan ook dat de burger, kijkend naar zijn volksvertegenwoordigers en 
 ministers, het beeld overhoudt van een onmachtig gezelschap dat vooral met zichzelf 
bezig is en het zicht op de werkelijkheid heeft verloren. Dat beeld biedt ook de verklaring 
voor het in vijftien jaar verdubbelde verlangen naar ‘meer moedige, onvermoeibare en 
toegewijde leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben’. Ten slotte verklaart de over-
vloed aan vooral beeldinformatie over wat er allemaal mis gaat in de wereld misschien 
ook de grote discrepantie in vertrouwen in de regering naar opleidingsniveau. Ook ten 
opzichte van andere instituties en op heel uiteenlopende beleidsterreinen wordt het 
verschil tussen hoger- en lageropgeleiden steeds opvallender.
Hoe hoger opgeleid, hoe meer vertrouwen en hoe meer tevredenheid. Hoe hoger opge-
leid, hoe beter ook in staat informatie te ordenen, te wegen en te waarderen. Traditio-
neel gebeurde dat voor de lang gemiddeld laag opgeleide Nederlandse bevolking door 
een zaakwaarnemende en planvolvoerende elite. Men wist wat er gedaan moest worden 
en wat goed voor de bevolking was. Men bepaalde ook wat gezien, gehoord en gelezen 
mocht of moest worden en welke betekenis daar aan moest worden toegekend. Nieuws 
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als kant-en-klaarmaaltijd, met precies de juiste samenstelling, alles geheel conform 
de vigerende opvattingen binnen de eigen zuil. Dat klinkt paternalistisch en dat was 
het ook. In die vorm bestaat het alleen nog in de minizuilen van het bevindelijke pro-
testantisme. Kranten zijn daar niet alleen informatiedragers en nieuwsmelders, maar 
ook scholings- en bevestigingsinstrumenten voor reeds bekeerden. Het verschil met de 
nieuws- en informatievoorziening van de van hun ideologische veren ontdane media is 
niet alleen overduidelijk, maar ook letterlijk overweldigend. De lezer, luisteraar en  kijker 
wordt welbewust tot slachtoffer gemaakt van informatie-’overload’. Veel informatie 
wordt ongeselecteerd en ongeïnterpreteerd, zonder duiding en ordening, aangeboden, 
maar nog meer informatie wordt juist geselecteerd en gepresenteerd met het oog op de 
ongereflecteerde interesse van de mens in alles wat zijn nieuwsgierigheid opwekt: seks, 
geweld, conflict, geld.

Het drijfzand van de populariteit
Er is geen remedie tegen deze ontwikkelingen. De politiek kan er wel een antwoord op 
geven. De onderzoeksgegevens, nationaal en internationaal, laten voor Nederland een 
positiever beeld zien dan de meeste mensen zelf vinden en ook denken dat het geval is. 
Politici, daartoe ook verlokt door de media, willen het negatieve beeld dat van hen en 
hun werk bestaat graag persoonlijk corrigeren door zichzelf te laten zien en te vertellen 
wat ze doen. Het effect is bijna steeds dat de burger de gezochte toenadering juist uit de 
weg gaat en dat de politicus sneller in zijn beroep slijt dan voor de continuïteit van het 
beleid wenselijk is. Populariteit wordt gezien als draagvlak voor het eigen  functioneren 
als politicus. Het wordt drijfzand zodra de politicus als bewindspersoon werkelijk 
 verantwoordelijk wordt voor beleidsprestaties.
Dan blijkt immers dat het allemaal inderdaad veel gemakkelijker gezegd dan gedaan is. 
De daadkracht die de partijpoliticus graag uit zijn woorden laat spreken, wordt in de rol 
van ‘politicus practicus’ zeer beperkt door de hindermacht van andere betrokkenen, het 
argusoog van de media en de vertragende werking van concurrerende regelgeving. ‘Tus-
sen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, dichtte Willem Els-
schot al meer dan een halve eeuw geleden. Het zal niet toevallig zijn dat zijn beroemde 
regels betrekking hebben op een in treurnis vastgelopen huwelijk.
Anders dan in de tijd van Elsschot hoeven huwelijken niet meer te duren tot de dood 
de scheiding brengt. Ook politieke coalities hebben een beperkte looptijd en worden 
 sneller opgebroken dan in het verleden en ook verrassender gewisseld. In alle gevallen 
geldt dat er compromissen gesloten moeten worden en dat bovendien het Realitätsprinzip 
zijn harde werking doet gelden. Wat politiek wenselijk gevonden wordt, kan en mag vaak 
niet.
Dat is in de combinatie van democratie en rechtstaat natuurlijk nooit anders geweest. 
Meer dan in het verleden echter is de afstand tussen sollen en sein een probleem gewor-
den in de relatie tussen politiek en publiek. Geen politicus en geen partij heeft (in de 
bezittelijke zin van het woord) nog een vaste achterban. Voor iedere nieuwe verhuizing 
moet die geworven worden en persoonlijke populariteit en populistische slogans  spelen 
daarbij een grote rol. Dat heeft ook tot gevolg dat de transparantie van het politieke 
bedrijf een andere karakter heeft dan de transparantie van het beleid. In de politiek gaat 
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het om de helderheid van het standpunt. In het beleid om de stappen die gezet moeten 
worden om het standpunt – of de coalitieafspraak daarover – in praktijk om te zetten. 
In  politieke termen betekent dat altijd minder transparantie en dus meer ‘uit te leggen’.
Dat is niet altijd gemakkelijk en de politicus krijgt er ook alleen lof voor wanneer zijn 
handelen direct zichtbaar is als oplossing voor een probleem dat niet door de politiek 
gesteld is, maar wel binnen dat kader opgepakt moet worden. De bankencrisis van 
eind 2008 was zo’n probleem en de snelle interventie van de toenmalige minister van 
Financiën, Wouter Bos, is ook door het publiek gewaardeerd als daadkrachtig. De discus-
sie of het ook juist en verstandig handelen, te vroeg of te laat, te veel of te weinig was, 
ontstond pas daarna. Van de aanvankelijk zo gewaardeerde transparantie van het beleid 
bleef toen politiek weinig meer over.
De omgang met het publiek, die voor de moderne politicus zo nodig is om draagvlak 
te verwerven, verandert in een risico op het moment dat de politicus bewindspersoon 
wordt. Dat wil niet zeggen dat ook het directe contact met de burger een risico is. 
Het probleem ontstaat juist door de quasi-gelijkstelling van het contact met de burger 
enerzijds met een optreden in het publiek en anderzijds vooral in de media. Toen Jürgen 
Habermas een halve eeuw geleden zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit schreef, maakte 
hij al meteen onderscheid tussen de bürgerliche Öffentlichkeit en de plebejische Öffentlich-
keit. Over de laatste wilde hij het nadrukkelijk niet hebben en dat is jammer, omdat de 
‘ plebejische’ of zoals we nu zeggen ‘populistische’ benadering van de politiek in de 
media zo  dominant is geworden. Bij de bürgerliche Öffentlichkeit past het contact met de 
burger, bij de plebejische of zelfs plebiszitäre Öffentlichkeit de opiniepeiling en de stemming 
in het land, ‘bij de mensen thuis’.
De vergelijking is altijd wat moeilijk, maar het lijkt er toch sterk op dat in Nederland 
politici, zeker ook bewindslieden, meer dan in andere landen geneigd of toch minstens 
bereid zijn tot door populariteitsgedachten ingegeven optredens in de media. Überhaupt 
is de verbinding tussen de media en de politiek in Nederland intensiever en vooral ook 
informeler dan in andere landen. Met contact met de burger heeft dat weinig te maken, 
naar de vorm wordt het zelfs steeds meer een dagelijkse wedstrijd in gevatheid tussen 
journalisten en politici.
Media-exposure is aantrekkelijk, maar ook riskant. Zichtbaarheid en bekendheid bij het 
grote publiek dragen niet automatisch bij aan electorale populariteit. Zeker als het 
‘moeilijk’ wordt, is de kans groot dat het vertrouwen eerder daalt dan stijgt. Een zekere 
mate van afstand tot publiek en publiciteit is dan eerder wenselijk en maakt de kans ook 
groter dat er op de wat langere termijn beleidsprestaties geleverd kunnen worden die 
respect verdienen. Weinig politici nemen en krijgen daar echter de tijd en de gelegen-
heid voor.
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1 Inleiding

Paul Dekker en Josje den Ridder

Nederlanders meest bezorgd over gebrek aan respect en solidariteit in de samenleving 
(cob 2008|1)
Regering zou minder naar media en meer naar burgers en deskundigen moeten luisteren 
(cob 2008|2)
Helft Nederlanders deze zomer al somber over de economie (cob 2008|3)
Vertrouwen in de regering eind 2008 toegenomen (cob 2008|4)
Nederlanders wat positiever over integratie (cob 2009|1)
Nederlanders nauwelijks bekend met overheidsmaatregelen tegen crisis (cob 2009|2)
Crisisgevolgen voelbaar, maar minder Nederlanders somber (cob 2009|3)
Economische crisis: meer beseft maar nog weinig gevoeld (cob 2009|4)
Manier waarop we samenleven blijft Nederlanders bezighouden (cob 2010|1)
Burgers willen een stabiel kabinet voor de aanpak van economie, zorg, onderwijs en veiligheid 
(cob 2010|2)
Nederlanders in zomer nog weinig bang voor bezuinigingen (cob 2010|3)
Stijging van politiek vertrouwen vooral onder kiezers van vvd en pvv (cob 2010|4)

Dit zijn de koppen van de persberichten bij de kwartaalberichten van het Continu 
Onderzoek Burgerperspectieven (cob) die we de afgelopen drie jaar uitbrachten. 
Elk kwartaal rapporteren we daarin kort en bondig over de stemming in het land, de 
onderwerpen die burgers bezighouden, hun waardering over allerlei aspecten van het 
leven en hun opvattingen over maatschappelijke en politieke vraagstukken. Om de 
ontwikkelingen in perspectief te plaatsen en belangrijke onderwerpen verder te ana-
lyseren, vullen we de kwartaalberichten aan met deze verdiepende studies. De eerste 
verdiepingsstudie (Dekker et al. 2009) was getiteld Crisis in aantocht? Daarin stond het 
jaar 2008 centraal en in de titel ging het ons zowel om de nog onzekere gevolgen van de 
financiële crisis die Nederland aan het einde van dat jaar bereikte als om het crisisgevoel 
in de bevolking waar het de normen en waarden en de manier van samenleven betrof. In 
het begin van 2011 is de vraag in de vorige titel eigenlijk nog steeds niet goed te beant-
woorden. Uit de bovenstaande koppen van de persberichten blijkt dat de economische 
crisis ook in 2009 en 2010 een belangrijk onderwerp was in het cob. De koppen maken 
duidelijk dat  burgers zich weliswaar zeer bewust waren van de crisis, maar de gevolgen 
ervan nog  weinig voelden en ook niet erg somber waren over hun persoonlijke financiële 
 toekomst. Met de economische crisis lijkt het, althans in de ogen van burgers, tot nu toe 
mee te vallen of is die voor Nederland althans weer min of meer terug bij een financiële 
crisis, maar dan van de euro. In plaats van de economische crisis waren er de afgelopen 
jaren eerder politieke crisisverschijnselen en -dreigingen, van coalitieconflicten tot 
twijfels of er nog wel een coalitieregering te vormen viel. Daarnaast is er onverminderd 
een morele crisisstemming: uit de cob-persberichten blijkt dat ‘de manier waarop we 
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samenleven’ steevast een belangrijke zorg van Nederlanders is. Al met al is er geen grote 
crisis uitgebroken, maar is er eerder iets wat onze oosterburen wel aanduiden als es 
kriselt: een aanhoudend crisisgevoel zonder dat het echt fout gaat – en dus ook zonder 
de verwachting dat het vervolgens echt weer beter gaat. Deze onbestemde stemming 
van de laatste jaren nul (the noughties, zoals de Britten zeggen) en 2010 proberen we in 
deze verdiepingsstudie beter te begrijpen. In de voorbeschouwing deed Paul Schnabel 
al de meest omvattende poging tot een duiding van de stemming en in hoofdstuk 7 
interpreteren externe auteurs de huidige publieke en politieke cultuur vrijmoedig van-
uit buitenlandse ervaringen. In de andere hoofdstukken blijven we iets dichter bij het 
 onderzoeksmateriaal en analyseren we ontwikkelingen in de publieke opinie en de aard 
en achtergronden van percepties, voorkeuren en houdingen van individuen,  zonder 
daarbij veel ‘feitelijke’ veranderingen en omstandigheden te betrekken. Dat laatste 
 gebeurt wel in andere scp-publicaties, zoals de tweejaarlijkse uitgaven van het Sociaal en 
cultureel rapport en de Sociale staat van Nederland. We gaan in dit hoofdstuk nog kort in op de 
bedoelingen van het cob en de opzet van deze studie.

1.1 Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Het cob brengt in kaart waarover mensen zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, 
hoe het gaat met henzelf, de maatschappij en de politiek en vooral ook: waarom ze dat 
vinden. Het cob heeft drie doelstellingen:
1 Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen 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.

2 Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze onder-
werpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en de ver-
scheidenheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te brengen en te duiden.

3 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 vergelijkende analyses en kwalitatief onderzoek.

Om deze doelstellingen te bereiken houden we regelmatig grootschalige enquêtes en 
groepsgesprekken. Sinds begin 2008 is er elk kwartaal een enquête onder minstens 
 duizend Nederlandstalige burgers van 18 jaar en ouder. Het merendeel vult deze  enquête 
in via internet, de rest van de mensen beantwoordt de vragen schriftelijk. In deze 
 enquêtes leggen we elk kwartaal een vast blok met vragen voor over de persoonlijke 
situatie, de maatschappij, de politiek, het mediagebruik en de richting die Nederland 
op gaat. Ook komt er elk kwartaal een extra thema aan de orde. Vaak gaat het om 
 onderwerpen die langere tijd op de maatschappelijke agenda staan of die deelnemers 
in eerder onderzoek zelf aanstippen. In 2009 ging het bijvoorbeeld over de vrijheid van 
meningsuiting, over de rol van opvoeding en het gezin, over politieke onvrede en over 
de multiculturele samenleving. In de enquête stellen we niet alleen gesloten vragen, 
we geven mensen met open vragen ook de gelegenheid in hun eigen woorden toe te 
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lichten wat ze belangrijk vinden of waarom ze een bepaalde mening zijn toegedaan. 
Zo hopen we beter te registreren wat er leeft en inzichtelijk te maken welke woorden, 
 redeneringen en voorbeelden burgers gebruiken wanneer ze nadenken over de samen-
leving en de politiek. Per kwartaal houden we ook vier groepsgesprekken, waarin 
burgers met elkaar kunnen discussiëren over wat hen bezighoudt, over welke kant ze 
vinden dat het op gaat met Nederland en over een steeds wisselend thema. De helft van 
de groepen vindt plaats in de Randstad (Amsterdam), de andere helft op steeds wisse-
lende plaatsen in het land (zie bijlage B1).
Op basis van dit onderzoek (zie Dekker 2009 voor een verdere verantwoording van de 
onderzoeksopzet) brengen we elk kwartaal een kort bericht uit over ontwikkelingen in 
de publieke opinie en een of meer actuele thema’s. Daarnaast maken we samenvattende 
en verdiepende studies om de publieke opinie in een breder historisch en internationaal 
perspectief te plaatsen en enkele onderwerpen beter te belichten.
In deze verdiepingsstudie vullen we de vorige over 2008 (Dekker et al. 2009) aan met 
ontwikkelingen tot en met eind 2010 en analyseren we het cob-materiaal van 2009 
uitgebreider. Behalve van het cob maken we ook veelvuldig gebruik van andere opinie-
onderzoeken zoals de Eurobarometer, de European Values Study en het European Social 
Survey om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse publieke opinie, maar ook om die te 
vergelijken met de meningen van andere Europeanen. Waar mogelijk hebben de auteurs 
dan ook een internationale vergelijking opgenomen.
Op verschillende plekken in dit boek gaat het over relaties tussen kenmerken, bijvoor-
beeld tussen persoonlijke tevredenheid en politiek vertrouwen of tussen maatschap-
pelijke betrokkenheid en opvattingen. Het gaat dan steeds om statistische relaties en 
niet om causale. Die zijn bij opvattingen, houdingen, percepties en voorkeuren zelden 
evident en kunnen met eenmalige peilingen bij dezelfde personen in ieder geval niet 
met zekerheid worden vastgesteld.

1.2 De opbouw van deze studie

In de kwartaalberichten hebben we uitvoerig stilgestaan bij de financiële en econo-
mische crisis. Daarom zullen in deze verdiepingsstudie vooral andere voor burgers 
belangrijke onderwerpen de revue passeren.
Sommige onderwerpen komen in hoofdstuk 2 al aan bod wanneer we de ontwikkelingen 
in de Nederlandse publieke opinie over langere tijd bekijken. Was de periode 2008-2010 
uitzonderlijk en zo ja, in welke opzichten? Of waren het toch heel gewone jaren, waarin 
bestaande trends doorzetten? Na hoofdstuk 2 volgen twee intermezzo’s waarin op de 
focusgroepen wordt teruggeblikt. Yolanda Schothorst en Judith ter Berg van onderzoeks-
bureau Veldkamp beschouwen in het eerste intermezzo twee jaar focusgroepen voor het 
cob: is er in die twee jaar veel veranderd of juist niet? In het tweede intermezzo staan 
Judith van Male en Gerben Bruins van onderzoeksbureau Ferro stil bij de verschillen en 
overeenkomsten tussen lager- en hogeropgeleiden in groepsgesprekken.
In de vier volgende hoofdstukken worden enkele thema’s uit hoofdstuk 2 verder uit-
gediept. In hoofdstuk 3 kijken Josje den Ridder en Tom van der Meer naar de twee meest 
algemene en veelgebruikte indicatoren voor ‘de stemming’ in het land: tevredenheid 
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en vertrouwen. De auteurs kijken allereerst naar de samenhang tussen verschillende 
typen van tevredenheid en vertrouwen, om vervolgens in te gaan op de veranderlijkheid 
van de tevredenheid en het vertrouwen. Door dezelfde groep mensen enkele keren te 
onder vragen kunnen zij laten zien hoe stabiel of veranderlijk opvattingen op  individueel 
niveau zijn en hoe mensen terugkijken op veranderingen in hun tevredenheid en 
 vertrouwen.
Maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers wordt vaak beschouwd als 
een belangrijke indicator voor de vitaliteit van de democratie. In hoofdstuk 4 kijken 
Paul Dekker en Josje den Ridder naar verschillende manieren waarop burgers betrokken 
kunnen zijn. Zij vragen zich af hoe we de betrokkenheid van Nederlanders vanuit een 
internationaal perspectief moeten waarderen, welke groepen burgers meer of minder 
betrokken zijn en hoe betrokkenheid samenhangt met participatie en opvattingen over 
politiek.
Betrokkenheid is echter niet louter een teken van steun aan de politiek. Steeds vaker 
 krijgen we juist de indruk dat burgers ontevreden zijn, weinig vertrouwen hebben en 
vinden dat het de verkeerde kant uit gaat met Nederland. In het cob besteden we niet 
alleen met gesloten enquêtevragen aandacht aan deze opvattingen, we geven mensen 
ook de ge legenheid in hun eigen woorden toe te lichten waarom ze vinden dat het met 
Nederland de goede of de verkeerde kant uit gaat. Pepijn van Houwelingen analyseert 
deze open antwoorden in hoofdstuk 5. Hij laat zien aan welke onderwerpen mensen 
denken in hun beoordeling. Veel burgers vinden dat het de verkeerde kant op gaat en 
nemen uitgebreid de moeite uit te leggen waarom. Aan de hand van antwoorden van 
mensen die zich kwaad maken over de politiek maakt Van Houwelingen inzichtelijk 
waarom sommige burgers zo boos zijn.
Twee thema’s die de afgelopen jaren centraal staan in het publieke en politieke debat 
zijn integratie en immigratie. In het cob besteden we veelvuldig aandacht aan de 
zorgen van burgers hierover, maar dat zijn vooral de autochtone burgers. Hoofdstuk 6 
plaatst de opvattingen over integratie van autochtone Nederlanders in een internatio-
naal perspectief en gaat in op verschillen tussen mensen met een lager en een hoger 
opleidingsniveau, en bespreekt dan de opvattingen van niet-westerse migranten en hun 
nakomelingen. Aan de hand van speciaal voor deze verdiepingsstudie uitgevoerd onder-
zoek laat Irene de Goede zien hoe migranten denken over de richting die Nederland op 
gaat en welke opvattingen zij hebben over integratie. Zijn zij net zo somber als autoch-
tone Nederlanders over de manier waarop Nederland zich ontwikkelt? En over welke 
thema’s maken zij zich zorgen?
We eindigen deze verdiepingsstudie met vier essays en een slotbeschouwing. In de 
essays in hoofdstuk 7 geven vier journalisten/commentatoren − twee buitenlanders en 
twee Nederlanders − hun visie op de ontwikkelingen in de Nederlandse publieke  opinie. 
 Steven De Foer en Andreas Ross volgen voor de Vlaamse respectievelijk Duitse pers de 
politieke ontwikkelingen in ons land. Charles Groenhuijsen en Menno Hurenkamp 
werken deels in de Verenigde Staten respectievelijk Rusland en vergelijken ons land daar-
mee. Hoe typisch Nederlands zijn de ontwikkelingen in Nederland de afgelopen jaren?
In de slotbeschouwing zetten we belangrijkste bevindingen van deze verdiepingsstudie 
nog eens op een rij. Welke conclusies kunnen we trekken over de stand van zaken in de 
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samenleving? Welke vragen zijn nog onbeantwoord? En: hoe moeten we de vele aan-
dacht voor de publieke opinie en de mening van het volk eigenlijk waarderen?
De bijlagen bieden meer informatie over het cob (bijlage B1), de kernvariabelen voor 
2008-2010 (bijlage B2), de rapporten over 2009 en 2010 (bijlage B3), aanvullende analyses 
bij hoofdstuk 4 (bijlage B4) en een technische toelichting bij hoofdstuk 5 ( bijlage B5). 
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2 Het einde van het eerste decennium in perspectief

Josje den Ridder en Paul Dekker

De eenentwintigste eeuw begon met de aanslag in New York en het ‘lange politieke jaar 
2002’ (Brants en Van Praag 2005) waarin Pim Fortuyn werd vermoord en er twee keer 
verkiezingen waren. In de jaren negentig bestond nog de indruk dat Nederland een toon-
beeld van rust en saaiheid was en uitzonderlijk tevreden met de politiek (Dalton 2004). 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw leek de publieke opinie plots omgeslagen 
met grote electorale verschuivingen, de opkomst van nieuwe politieke strijdpunten en 
de daling van het politieke vertrouwen. Nu de eerste tien jaar van de eenentwintigste 
eeuw voorbij zijn is het goed om de balans op te maken. Hoe is de stemming in het land 
aan het einde van de jaren nul? Hoe uitzonderlijk zijn de zorgen en wensen van Neder-
landse burgers? Is de rust weergekeerd na het turbulente begin van het decennium of 
zorgt de financiële en economische crisis voor nieuwe onrust? Kortom: hebben we te 
maken met een sterk wisselende publieke opinie en is de periode 2008-2010 niet meer 
dan een momentopname of zetten ontwikkelingen die we al langer zien juist door?
In dit hoofdstuk plaatsen we de publieke opinie aan einde van het eerste decennium 
van de eenentwintigste eeuw in perspectief. Dat doen we enerzijds door de ontwikke-
lingen op korte termijn (2008-2010) te bespreken aan de hand van het cob. Anderzijds 
kijken we met langlopend opinieonderzoek naar ontwikkelingen op de lange termijn. 
Een aantal thema’s en onderwerpen passeren de revue. In paragaaf 2.1 staat de publieke 
opinie over maatschappelijke problemen en politieke prioriteiten centraal. We staan iets 
uitgebreider stil bij twee onderwerpen die de maatschappelijke agenda de laatste jaren 
domineerden: normen en waarden en de economische ontwikkelingen. In de volgende 
paragrafen behandelen we een aantal onderwerpen die in de volgende hoofdstukken 
uitgebreider aan bod komen: paragraaf 2.2 gaat over tevredenheid en vertrouwen (zie 
hoofdstuk 3), paragraaf 2.3 over maatschappelijke en politieke betrokkenheid (zie hoofd-
stuk 4), paragraaf 2.4 over maatschappelijk onbehagen (zie hoofdstuk 5 en inter mezzo 3) 
en paragraaf 2.5 over immigratie en integratie (zie hoofdstuk 6). We beperken ons in 
dit hoofdstuk tot cijfers voor de hele bevolking en gaan niet in op groepsverschillen. 
Die komen in de volgende hoofdstukken aan bod. In paragraaf 2.6 blikken we terug: 
week de publieke opinie de afgelopen jaren sterk af van de voorgaande of waren het 
gewoon jaren zoals alle andere?

2.1 Maatschappelijke kwesties en de politieke agenda

Een goede manier om erachter te komen wat mensen bezighoudt en welke onder werpen 
er op een bepaald moment spelen is aan mensen te vragen wat zij de belangrijkste 
maatschappelijke problemen vinden. In het cob vragen we daar sinds begin 2008 elk 
kwartaal naar, maar we kijken ook naar wat mensen goed vinden gaan en welke onder-
werpen er op de agenda van de regering zouden moeten staan. Zo zien we niet alleen wat 
mensen in negatieve zin bezighoudt, maar ook waarover ze positief zijn.  Respondenten 



32

stemming onbestemd

mogen in hun eigen woorden omschrijven wat ze belangrijk vinden en kunnen maxi-
maal vijf onderwerpen noemen. Wie niets noemt, blijft buiten beschouwing. Alle 
anderen krijgen hetzelfde gewicht toegekend, verdeeld over het aantal onderwerpen dat 
bij een vraag wordt genoemd (als iemand maar een onderwerp noemt, telt dat vijf maal 
zo zwaar mee als een onderwerp van iemand die er vijf noemt). Dit doen we om te voor-
komen dat mensen die meer onderwerpen noemen een groter aandeel krijgen in het 
‘nationale probleembesef’ of ‘de nationale trots’ dan mensen die maar één onderwerp 
noemen.
In tabel 2.1 zien we een overzicht van de problemen en sterke punten die van 2008 tot 
en met 2010 werden genoemd. Het meest genoemde maatschappelijke probleem was 
in de hele periode het thema ‘samenleven, normen en waarden’. De manier waarop we 
met elkaar samenleven is echter niet alleen het grootste maatschappelijke probleem, 
het is tegelijkertijd Nederlands sterkste punt. In paragraaf 2.1.1 gaan we op deze ogen-
schijnlijke paradox in. ‘Inkomen en economie’ was in 2009 het op een na belangrijkste 
probleem. Hoewel het thema in 2008 minder werd genoemd, zagen we in het laatste 
kwartaal van dat jaar al dat dit thema aan belang won. In 2010 neemt de aandacht weer 
iets af.
Problemen met politiek en bestuur staan in 2008 en 2009 op de derde plaats en nemen 
in 2010 zelfs de tweede plaats in bij de rangorde van meest genoemde problemen. 
Onderwerpen die daarbij veel worden genoemd zijn de opkomst van Wilders, besluit-
loosheid, gebrek aan daadkracht en gebrek aan visie in de politiek, bureaucratie en regel-
druk, en de afstand tussen politiek en burgers en het idee dat er niet naar burgers wordt 
geluisterd. Deze zorgen over de politiek zijn structureel van aard en gaan dus verder dan 
klachten die te maken hebben met incidenten, zoals de verschillen van mening binnen 
het vierde kabinet-Balkenende. Toch komt dit soort meningsverschillen wel naar voren 
als probleem: in het derde kwartaal van 2009 motiveert iemand zijn antwoord dat het 
met Nederland de verkeerde kant op gaat met: ‘Slechte vooruitzichten betreffende de 
recessie en een onderling ruziemakende regering.’ Ook bij de vraag naar het vertrouwen 
in de regering klaagt men vaak over het gebrek aan visie en het partijpolitieke gesteggel 
in plaats van oplossingsgerichtheid (zie cob 2010|1).
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Tabel 2.1

Opvattingen over de grootste maatschappelijke problemen en sterkste punten van Nederland, 

 bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)a 

problemenb sterke puntenc

2008 2009 2010 2008 2009 2010

minstens één onderwerp genoemd 88 86 87 63 63 65
waarvan: 

samenleven, normen en waarden 20 21 22 13 16 16
inkomen en economie 14 17 12 9 7 7
politiek en bestuur 13 12 15 6 6 6
criminaliteit en veiligheid 11 10 12 2 2 2
immigratie en integratie 10 10 10 3 4 3
zorg en vergrijzing 7 6 7 8 10 11
werkgelegenheid 1 5 3 2 1 1
verkeer en fysieke leefomgeving 6 4 5 5 4 5
jeugd en gezin 4 3 3 1 1 1
natuur en milieu 3 3 2 5 5 5
onderwijs, innovatie, kunst & cultuur 2 2 2 5 6 6
sociale stelsel 1 2 1 10 11 11
vrijheden 1 1 1 18 15 12
Nederland in internationaal perspectief 1 1 1 5 2 2
Nederlandse symbolen, vaderlandsliefded . 0 0 . 5 5
overig 4 4 4 7 5 7
totaal 100 100 100 100 100 100

a Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onderwerpen 
ingedeeld in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een 
onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen). De onderwerpen 
staan in volgorde van afnemend belang van de problemen in 2009.

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?’

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 Het onderwerp ‘Nederlandse symbolen, vaderlandsliefde’ is pas vanaf 2009 gecodeerd; in 2008 
is hier nog niet naar gekeken. Trefwoorden die te maken hadden met dit onderwerp zijn in 2008 
terechtgekomen in de categorie ‘overig’.

Bron: scp (cob 2008-2010)

De top vijf van belangrijke problemen wordt compleet gemaakt met zorgen over 
 criminaliteit en veiligheid en over immigratie en integratie. Onder de eerste noemer 
vallen zorgen over de veiligheid op straat, de toegenomen criminaliteit en de (in de 
ogen van veel burgers) te lage straffen. Onder het kopje ‘immigratie en integratie’ 
 worden vaak zorgen geuit over ‘buitenlanders’ of de slechte integratie van niet-westerse 
 migranten of noemt men problemen met allochtone jongeren.
87% van de mensen noemt één of meer maatschappelijke problemen. Sterke punten 
noemen blijkt een stuk moeilijker: hier weet slechts 65% van de mensen een onderwerp 
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aan te dragen. De volgorde van sterke punten is in 2008 anders dan in 2009 en 2010. 
Begin 2008 waren vrijheden verreweg het belangrijkste sterke punt van Nederland, voor-
al de vrijheid van meningsuiting; bijna de helft van alle trefwoorden bij dit thema heeft 
hierop betrekking. Andere genoemde onderwerpen zijn vrijheid in het algemeen of de 
vrijheid van godsdienst. Die worden in 2008 en 2009 ook genoemd, maar aan zienlijk 
minder dan in 2010. De discussie over de vrijheid van meningsuiting lijkt hier debet aan 
(zie cob 2010|1). De top vijf van sterkste punten wordt in 2009 en 2010 aangevoerd door 
het thema samenleven, normen en waarden. Verder worden het sociale stelsel (11%) en 
zorg en vergrijzing genoemd. Men vindt het hoge voorzieningenniveau een sterk punt 
van Nederland.

Tabel 2.2

Gewenste politieke prioriteiten, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)a 

2008/1 2009/3 2010/1 2010/3

minstens één onderwerp genoemd 80 76 77 81
waarvan: 

inkomen en economie 14 14 14 15
criminaliteit en veiligheid 9 14 14 10
zorg en vergrijzing 15 13 13 19
immigratie en integratie 9 10 10 8
politiek en bestuur 10 8 7 6
onderwijs, innovatie, kunst & cultuur 9 7 6 8
samenleven, normen en waarden 6 6 7 4
verkeer en fysieke leefomgeving 8 5 6 6
natuur en milieu 9 5 5 5

a ‘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.’ 
Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen en die zijn achteraf ingedeeld 
in vijftien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is 
omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen). Alleen de prioriteiten die door 
meer dan 5% genoemd zijn, zijn opgenomen. De volgorde is die van de meting in 2009.

Bron: scp (cob 2008/1-2010/3)

Agendapunten voor de regering blijken gemakkelijker te bedenken dan sterke punten: 
ongeveer 80% van de burgers noemt een of meer onderwerpen. Veelgenoemd is de 
gezondheidszorg. Mensen mogen dan relatief tevreden zijn over het voorzieningen-
niveau, tegelijkertijd is het ook een punt van aandacht. Deze voorzieningen moeten wel 
betaalbaar en kwalitatief goed blijven. In het derde kwartaal van 2010 is de zorg zelfs de 
meest genoemde politieke prioriteit. Andere onderwerpen die burgers graag hoog op 
de agenda van de regering zien zijn inkomen en economie, criminaliteit en veiligheid, 
en immigratie en integratie. Opvallende ‘misser’ in dit rijtje is de manier waarop we 
samenleven. Blijkbaar maken veel mensen zich er zorgen over, maar ligt het minder op 
het bordje van de regering.
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Op de korte termijn zien we vooral veel stabiliteit in de genoemde problemen en sterke 
punten van Nederland. Hoewel de volgorde van de top vijf per kwartaal wel iets kan ver-
schillen afhankelijk van politieke en economische ontwikkelingen, is het duidelijk welke 
thema’s Nederlanders bezighouden: de manier waarop we samenleven, de economie, de 
politiek, criminaliteit en veiligheid, en immigratie en integratie. In hoeverre zijn deze 
zorgen typisch voor deze tijd? Zijn het dingen waar mensen zich altijd al zorgen over 
maakten of zijn er relatief nieuwe onderwerpen bij? In het Nationaal Kiezersonderzoek 
(nko) en de Eurobarometer (eb) wordt er al wat langere tijd gevraagd naar belangrijke 
nationale problemen (de sterke punten komen daar niet aan bod). Met deze twee onder-
zoeken kunnen we dus kijken hoe het nationale probleembesef zich ontwikkelt. Een 
opmerking vooraf is wel op zijn plaats: de manier van vragen (zowel de vraagstelling als 
de antwoordmogelijkheden – open of gesloten) is van invloed op de antwoorden die 
je krijgt.1 Omdat er in het nko en de eb op een andere manier naar problemen wordt 
gevraagd zijn de percentages niet met het cob te vergelijken. Deze gegevens zijn toch 
interessant omdat ze een indruk geven van de ontwikkelingen van belangrijke thema’s 
door de tijd heen.
Het nko geeft het langste perspectief: hiermee kunnen we kijken hoe het nationale 
probleembesef zich sinds 1980 heeft ontwikkeld.2 In het nko wordt mensen gevraagd 
in hun eigen woorden aan te geven wat zij de belangrijkste nationale problemen vin-
den. Zij kunnen maximaal vijf antwoorden geven. De antwoorden zijn ingedeeld in een 
groot aantal categorieën die voor deze bijdrage zijn ondergebracht onder een aantal 
hoofdthema’s. In alle jaren noemt meer dan 95% van de mensen een of meer nationale 
problemen. Wel zijn er grote verschillen in het aantal problemen dat wordt genoemd. 
In 2002 en 2003 is dat aantal het grootst.3 De gegevens in figuur 2.1 zijn gecorrigeerd 
voor het aantal genoemde antwoorden: elke respondent krijgt hetzelfde gewicht en dat 
wordt verdeeld over het aantal problemen dat hij of zij noemt (net zoals dat hierboven 
 gebeurde met de cijfers uit het cob).
In figuur 2.1 staan zeven nationale problemen sinds 1981 (de top vijf van meest genoemde 
van 2006 en twee problemen die voorheen erg belangrijk waren en nu minder worden 
genoemd). De top vijf van belangrijkste nationale problemen wordt in 2006 aangevoerd 
door het thema ‘immigratie, integratie en discriminatie’. In de figuur is duidelijk te 
zijn dat dit thema sinds 1994 hoog op de zorgenlijstjes van Nederlandse burgers staat. 
De zorgen over immigratie en integratie zijn dus niet iets van de laatste tijd, of zelfs van 
het begin van het decennium; ze komen al vanaf 1994 op. Het relatieve belang van dit 
onderwerp daalt in 2002 en 2003 iets, maar dat komt vooral doordat respondenten in 
die twee jaren heel veel problemen noemen. Ook in 2002 en 2003 wordt ‘integratie en 
 immigratie’ veelvuldig als probleem genoemd.
In deze gegevens van de lange termijn is te zien dat problemen met economie, inkomen 
en werkgelegenheid sterk conjunctuurgevoelig zijn. Bij werkgelegenheid zien we dat het 
sterkst: begin jaren tachtig werd dit onderwerp door veel mensen als het  belangrijkste 
nationale probleem gezien, maar daarna daalt het belang van dit onderwerp sterk. 
Het thema ‘economie en inkomen’ is stabieler. Uitzondering is 2002, waarin dit thema 
nauwelijks een rol speelde, maar in 2003 en 2006 is het terug op de maatschappelijke 
agenda. Vanaf 1998 worden ‘gezondheidszorg’ en ‘criminaliteit en veiligheid’ veel vaker 
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genoemd als belangrijke nationale problemen. De aandacht voor deze onderwerpen 
fluctueert per verkiezingsjaar, maar ligt ook in het eerste decennium van het nieuwe 
millennium hoger dan voor 1998. De top vijf van belangrijke problemen wordt in 2006 
aangevuld met ethische vraagstukken en sociale relaties. Ook milieu is een probleem 
dat erg conjunctuurgevoelig is: in het nko van 1989 wordt het erg vaak genoemd, maar 
daarna verdwijnt het langzaam van de agenda.

Figuur 2.1

Zeven belangrijke nationale problemena, bevolking van 18 jaar en ouder, 1981-2006 (in procenten)
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a Mensen die geen probleem noemen blijven buiten beschouwing. Alle anderen krijgen hetzelfde 
gewicht toegekend, verdeeld over het aantal onderwerpen dat men bij een vraag noemt (als 
iemand maar één onderwerp noemt, telt dat vijf maal zo zwaar mee als een onderwerp van 
iemand die er vijf noemt). Dat is nodig omdat het aantal problemen dat per jaar wordt genoemd 
nogal verschilt.

Bron: skon (nko’81-’06); Todosijevic et al. (2010); ongewogen resultaten

Met de Eurobarometer kunnen we de ontwikkeling in het probleembesef sinds 2003 
laten zien. In de eb wordt, anders dan in het nko of cob, met een gesloten vraag naar 
belangrijke nationale problemen gevraagd. Respondenten mogen maximaal twee ant-
woorden kiezen uit een lijst. Dit levert totaal andere uitkomsten op, maar maakt wel goed 
 duidelijk welke afwegingen mensen maken bij het aankruisen van problemen. Figuur 2.2 
laat zien dat ook de eb sterke verschuivingen toont in de mate waarin de economische 
situatie als probleem wordt gezien. De economie wordt vanaf najaar 2008 fors vaker 
genoemd en in 2009 zien we een stijging van de zorgen over werkloosheid en (in iets 
mindere mate) pensioenen. Omdat iemand maar twee onderwerpen mag aan kruisen 
leidt de stijging van economische problemen tot een daling van andere problemen: het 
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aantal keer dat  criminaliteit en gezondheidszorg worden genoemd daalt. Dat meer men-
sen nu prioriteit geven aan economische onderwerpen betekent echter niet dat ze zich 
minder zorgen maken over gezondheidszorg en criminaliteit: die onderwerpen zien we 
steevast  terugkomen als de aandacht voor economie verslapt. In de meeste Europese 
landen  maken mensen zich trouwens meer zorgen over de werkloosheid dan over de eco-
nomische situatie in het algemeen. In Nederland is dat juist andersom. De aandacht voor 
de gezondheidszorg valt in veel andere landen wel mee; in België bijvoorbeeld maakt 
bijna niemand zich daar druk om. Het onderwerp immigratie is niet in de figuur op-
genomen, maar neemt de zesde plaats van belangrijke problemen in. Ook voor dit thema 
geldt dat de aandacht is  afgenomen ten gunste van economische problemen.

Figuur 2.2

Top vijf van de belangrijkste nationale problemen in Nederland,a bevolking van 15 jaar en ouder, 

2003-2010 (in procenten)
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a ‘Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in Nederland spelen?’ 
 Respondenten konden maximaal twee antwoorden geven.

Bron: eb 59.1-73, gewogen resultaten

Hoewel de gebruikte datasets onderling moeilijk vergelijkbaar zijn kunnen we wel 
conclusies trekken over ontwikkelingen in het nationale probleembesef. In de eerste 
plaats zijn zorgen over de economie sterk conjunctuurgevoelig. In economisch goede 
tijden verdwijnt het punt van de agenda, maar zodra het slechter duikt het direct weer 
op. De economische problemen verdringen dan andere zorgen van de agenda, maar 
die zorgen keren terug als de economie verbetert. Het soort problemen is het laatste 
 decennium redelijk stabiel: mensen maken zich zorgen over de manier waarop we 
 samenleven (in het cob), over criminaliteit en veiligheid, over immigratie en integratie 
en over de  gezondheidszorg.
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Er zijn twee onderwerpen die heel belangrijk waren in het cob in de periode 2008-2010, 
maar die in de volgende hoofdstukken niet uitgebreid aan bod komen: normen en 
 waarden (daar gingen we in de eerste verdiepingsstudie uitgebreid op in, Schyns 2009: 
155-170) en economie en financiën (een thema dat in de kwartaalberichten al veel aan-
dacht kreeg). Daarom behandelen we die onderwerpen in de volgende paragrafen.

2.1.1 Normen en waarden

‘Samenleven, normen en waarden’ is de categorie die in de periode 2008-2010 het meest 
wordt genoemd als belangrijkste probleem. Dit thema wordt echter tegelijkertijd vaak 
genoemd als sterk punt van Nederland.4 Als politieke prioriteit staat het wat minder cen-
traal. Dit lijkt paradoxaal en roept de vraag op wat voor soort problemen dit thema precies 
behelst en of het bij problemen en sterke punten over dezelfde of over verschillende 
onderwerpen gaat. Dat behoeft misschien wat uitleg. Mensen mogen in hun eigen woor-
den aangeven wat zij zien als problemen en sterke punten van Nederland. Wij groeperen 
die antwoorden in de categorieën uit tabel 2.1. Vervolgens gaan we terug naar de onder-
werpen in de open antwoorden, bij het thema ‘samenleven, normen en waarden’ een 
rijke verzameling van aspecten die te maken hebben met de manier waarop we met elkaar 
omgaan. Zie de trefwoorden, genoemd bij de sterke en zwakke punten, in tabel 2.3.
Bij problemen noemen mensen vaak groeiende intolerantie of onverdraagzaamheid, 
toenemende agressie, de verharding van de maatschappij, individualisering, het gebrek 
aan respect, discriminatie en de teloorgang van normen en waarden. De zorgen hierover 
hebben een algemeen karakter: het is het gevoel dat mensen in het algemeen onverdraag-
zamer zijn en minder prettig met elkaar omgaan. In focusgroepen valt op dat mensen 
het dan vaak over gedrag van anderen hebben (niet over zichzelf ) en dat ‘die ander’ vele 
gedaantes kan hebben. In de probleemcategorie ‘integratie’ of ‘jongeren’ komen zorgen 
over het gedrag van allochtone jongeren of jongeren in het algemeen naar voren; in deze 
categorie gaat het over het gedrag van verschillende soorten mensen. Desgevraagd zeg-
gen mensen in groepsgesprekken dat zij onfatsoenlijk gedrag terugzien bij alle lagen van 
de bevolking: ‘Zelfs bij mannen in pakken’ (cob 2010|4: 31).
Sommige termen die genoemd worden bij de problemen zien we ook terug bij de sterke 
punten van Nederland. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat er nog steeds sprake is van 
verdraagzaamheid en tolerantie of ze roemen de saamhorigheid en behulpzaamheid. 
Maar soms zijn de sterke en zwakke punten niet spiegelbeeldig: er is geen positieve 
variant van klachten over de ontwikkeling van normen en waarden of discriminatie en 
evenmin spreken mensen over een groeiende saamhorigheid. Als sterk punt wordt de 
mentaliteit van de Nederlanders genoemd, de nuchterheid en handelsgeest. ‘Samen-
leven’ wordt minder genoemd als politieke prioriteit, maar toch vindt een deel van de 
mensen dat dit thema hoog op de agenda van de regering zou moeten staan. Zij vinden 
dat de overheid agressie moet aanpakken, moet zorgen voor nomen en waarden, de 
verdraagzaamheid moet bevorderen en discriminatie moet tegengaan.
Wanneer we naar de trefwoorden kijken die burgers zelf gebruiken, dan verdwijnt de 
paradox niet. De problemen die men noemt zijn vaak ook de sterke punten. En veel men-
sen noemen het samenleven zowel bij de problemen als bij de sterke punten. Men heeft 
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aan de ene kant het idee dat de maatschappij steeds onverdraagzamer en agressiever 
wordt, maar ziet aan de andere kant dat er toch nog mensen zijn die iets voor elkaar over 
hebben. Het lijkt er op alsof deze gevoelens dus naast elkaar bestaan, al moeten we ons 
er wel van bewust zijn dat ‘samenleven’ veel vaker als probleem wordt genoemd dan als 
sterk punt.

Tabel 2.3

Veel voorkomende trefwoorden bij het thema ‘samenleven’, bevolking van 18 jaar en ouder,  

2008-2010

probleem sterk punt politieke prioriteit

a (groeiende) 
onverdraagzaamheid en 
intolerantie

b agressie en verharding van 
de maatschappij

c individualisme, egoïsme,  
ik-cultuur

d respectloosheid
e discriminatie
f normen en waarden

a saamhorigheid, 
betrokkenheid, mensen 
doen vrijwilligerswerk

b verdraagzaamheid en 
tolerantie

c openheid
d mentaliteit van de 

Nederlanders (nuchterheid, 
handelsgeest)

a agressie aanpakken 
(bv. agressie tegen 
hulpverleners)

b normen en waarden
c zorgen voor respect, 

tolerantie en 
verdraagzaamheid

d tegengaan verharding, 
discriminatie

Bron: scp (cob 2008/1-2010/1)

In het cob vragen we ook met twee gesloten vragen naar samenleven en normen en 
waarden. De stelling ‘In ons land gaan de mensen met steeds minder respect met elkaar 
om’ krijgt van de eerste peiling begin 2008 tot de laatste in 2010 onveranderlijk instem-
ming van rond driekwart van de ondervraagden. Dezelfde grote meerderheid antwoordt 
voortdurend ‘(duidelijk) de verkeerde kant op’ op de vraag ‘Vindt u over het algemeen 
dat de normen en waarden in Nederland de verkeerde kant of de goede kant opgaan?’ 
(zie bijlagetabel B2.4). Dat geldt trouwens ook voor de instemming met de positief 
 geformuleerde stelling ‘Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn om een ander te 
 helpen’. Daar is elf kwartalen lang tussen 80% en 82% het mee eens.
Antwoorden op een vraag naar ‘zeden en gedrag’ laten op langere termijn wel een 
 toe name van bezorgdheid zien. In figuur 2.3 zien we dat zo’n 40 jaar geleden vier op de 
tien Nederlanders vond dat het achteruit ging, terwijl dat in de jaren negentig opliep tot 
zes à zeven op de tien. Daarna is er geen trend te signaleren.
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Figuur 2.3

Ontwikkeling van zeden en gedrag,a 21-64-jarigen, 1968-2009 (in procenten)
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a ‘Sommige mensen zijn van mening dat de opvattingen over gedrag en zeden in ons land steeds 
meer achteruit gaan, anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Wat is uw mening?’

Bron: dans (Sex in Nederland 1968, Progressiviteit en conservatisme ’70); scp (c v ’75-’06)

2.1.2 Economie en financiën

De politieke en maatschappelijke discussies stonden in 2009 voor een groot deel in het 
teken van de financiële en economische crisis. Het ging niet alleen over (het redden van) 
banken, maar ook over de economische crisis en de overheidsuitgaven. Er werd gediscus-
sieerd over het bevorderen van de werkgelegenheid, over de crisis en de herstelwet, over 
een crisisakkoord en er gingen twintig ambtelijke werkgroepen aan de slag om te onder-
zoeken hoe de overheid 35 miljard euro zou kunnen bezuinigen.
De belangrijkste veranderingen in de publieke opinie op korte termijn doen zich voor 
in de waardering van de economie. Deze ontwikkeling zette in het vierde kwartaal van 
2008 in. Vanaf eind 2008 wordt het thema ‘inkomen en economie’ vaak genoemd als 
belangrijkste probleem van Nederland. Het thema neemt in 2009, na ‘samenleven en 
normen en waarden’ de tweede plaats in op de lijst van grote problemen in Nederland 
(zie tabel 2.1). In het derde kwartaal van 2009 daalt de urgentie van het thema iets, maar 
in het vierde kwartaal is het weer helemaal terug. In 2010 verslapt de aandacht weer.
Op langere termijn vertoont de publieke opinie over economie en financiën ver-
anderingen die afhankelijk zijn van de feitelijke situatie. In figuur 2.4 zien we de ont-
wikkeling van het consumentenvertrouwen sinds 1972. Het vertrouwen is heel volatiel: 
we zien een sterke daling begin jaren tachtig (die gelijk op lijkt te lopen met de stijging 
van het thema werkgelegenheid als belangrijk probleem in figuur 2.1). Vanaf 1983 stijgt 
het consumentenvertrouwen weer. Na een dip begin jaren negentig stijgt het ver-
trouwen in 2000 tot een hoogtepunt om vervolgens na 2001 heel scherp te dalen. 
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Figuur 2.4

Consumentenvertrouwen 1972-2010a
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a Consumentenvertrouwen (oorspronkelijke reeks), per jaar, saldo positieve en negatieve 
 antwoorden. Jaargemiddelden, in 2010 van maandpeilingen t/m september.

Bron: cbs (StatLine)

In de periode 2003-2007 herstelt het vertrouwen weer om tijdens de economische crisis 
in het najaar van 2008 weer scherp te dalen.

Met het uitbreken van de financiële en economische crisis in Nederland in het najaar 
van 2008 zien we ook veranderingen in de publieke opinie op dit gebied. Figuur 2.5 laat 
zien dat de tevredenheid met de Nederlandse economie in 2009 daalde ten opzichte van 
2008. Begin 2008 gaf 78% van de burgers de economie een voldoende, eind 2009 was 
dit nog maar 63%. Het aantal mensen dat verslechtering van de Nederlandse economie 
verwacht stijgt tot het eerste kwartaal van 2009 sterk, maar neemt daarna af. De verande-
ringen in de publieke opinie hebben echter alleen betrekking op de economie als geheel: 
mensen betrekken de ongunstige economische voorspellingen niet direct op hun eigen 
financiële situatie. De tevredenheid met de eigen financiële situatie is in 2009 wel iets 
gedaald ten opzichte van 2008, maar blijft steevast groot (85% geeft een voldoende); 
het aantal mensen dat verslechtering van de eigen financiële situatie verwacht is laag. 
Ouderen, lageropgeleiden en mensen die vinden dat Nederland de verkeerde richting uit 
gaat verwachten vaker dan gemiddeld een verslechtering van hun financiële situatie.
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Figuur 2.5

Waarderingen en verwachtingen van de eigen financiële situatie en van de Nederlandse economie,a 

bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten) en consumentenvertrouwen (cbs, saldo 

positieve en negatieve antwoorden)
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a De voldoendes betreffen de percentages mensen die voor hun tevredenheid een 6-10 geven op 
een schaal van 1-10; de verwachte verslechteringen zijn de percentages mensen die ‘(veel) slechter’ 
antwoorden op de vraag wat men voor de ‘komende 12 maanden’ verwacht.

Bron: scp (cob 2008/1 – 2010/4); cbs (StatLine)

2.2 Vertrouwen en tevredenheid met politiek en beleid

De (vermeende) daling van het vertrouwen en de tevredenheid rond 2002 waren de 
afgelopen jaren aanleiding tot veel bespiegelingen over de stand van de democratie. 
Aangezien hoofdstuk 3 dieper ingaat op dit onderwerp, laten we hier de ontwikkelingen 
van vertrouwen en tevredenheid op geaggregeerd niveau. We bekijken allereerst de 
lange termijn.

2.2.1 Vertrouwen

In figuur 2.6 presenteren we gegevens uit twee onderzoeken: sociaal vertrouwen in het 
(in principe tweejaarlijkse) Culturele veranderingen in Nederland (c v) en institutioneel 
vertrouwen uit de (halfjaarlijkse) Eurobarometer. Figuur 2.6 levert door het grote aantal 
meetpunten op het eerste gezicht een rommelig beeld op, maar bij nader inzien zijn de 
fluctuaties waarschijnlijk toch niet willekeurig.
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Figuur 2.6

Sociaal en institutioneel vertrouwen,a 1996-2009 (in procenten)
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a Sociaal vertrouwen: het percentage ‘de meeste mensen zijn te vertrouwen’ (c v); institutioneel 
vertrouwen: het percentage ‘eerder wel vertrouwen’ (eb).

Bron: scp (c v ’96-2008/’09); Eurobarometer 48.0-72.4

Dat valt in ieder geval aannemelijk te maken voor de fikse veranderingen bij het ver-
trouwen in het parlement, toen in de periode 1997-2009 tussen de 43% en 77% geneigd 
was ‘eerder wel vertrouwen’ te schenken. Een eerste hoogtepunt vertoont deze lijn eind 
2001, na ’9/11’. Ook elders in de westerse wereld wordt dan een stijging van vertrouwen 
in de overheid gemeten, die begrijpelijk is als rally round the flag (een reactie van patriot-
tisme op externe dreigingen). Er treedt vervolgens overal weer vrij snel een daling op 
naar het oude niveau. In Nederland zet de daling zich echter voort onder invloed van het 
optreden van Fortuyn en zijn politieke erfgenamen. Bestaande onvrede werd manifest 
gemaakt en vervolgens daalde het vertrouwen verder door het mislukken van het nieuwe 
kabinet en waarschijnlijk ook min of meer autonoom door het uitvergroten van onvrede 
in de media. Vanaf 2004 krabbelt het vertrouwen weer wat op, maar het blijft wel lager 
dan voor 2002. De uitschieter begin 2007 heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit 
dat de enquête plaatsvond met het aantreden van het vierde kabinet-Balkenende. Dat 
was toen vol goede moed in een economisch gunstige tijd van start gegaan met honderd 
dagen luisteren naar de samenleving. De positieve stemming beklijfde niet maar het 
daadkrachtige optreden van het kabinet en zijn minister van Financiën in de banken-
crisis leverde eind 2008 wel een nieuwe top in de grafiek op. Eind 2009 is het niveau weer 
aanzienlijk gedaald. Afgaande op de kwartaalmetingen van het cob (zie figuur 2.7) zet in 
de eerste maanden van 2010 een daling in, mogelijk door de kabinetscrisis. In het laat-
ste kwartaal van 2010 stijgt het vertrouwen in de regering en politiek weer. De stijging 
doet zich vooral voor onder kiezers van de v v d, p v v en in mindere mate de sp en zal te 
maken hebben met de vorming van het kabinet-Rutte. In figuur 2.7 valt verder op dat het 
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politieke vertrouwen aanzienlijk lager ligt dan de andere vormen van institutioneel ver-
trouwen: in de hele periode hebben meer mensen vertrouwen in de media, vakbonden, 
rechtspraak en grote ondernemingen.

Figuur 2.7

Aandeel van de bevolking met ‘voldoende’ vertrouwen in zeven instituties,a bevolking van 18 jaar en 

ouder, 2008-2010 (in  procenten)
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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: scp (cob 2008/1 - 2010/4)

Bij beschouwingen over stijgingen of dalingen in het politieke vertrouwen spelen eco-
nomische verklaringen een belangrijke rol. In onderzoek wordt vaak een relatie gelegd 
tussen percepties van de economische omstandigheden en vertrouwen in de politiek 
(Dalton 2004: 111). Bovens en Wille (2008: 302) zien een verslechtering van de economie 
dan ook als een van de oorzaken voor de vertrouwensdaling in 2002. Ze signaleren dat 
vertrouwenscijfers weer stijgen op het moment dat het economisch goed gaat en het 
consumentenvertrouwen weer toeneemt (Bovens en Wille 2008: 283). Uit internationale 
vergelijkingen blijkt dat naarmate het vertrouwen in de economie verder daalt ook het 
vertrouwen in de politiek verder daalt (cob 2008|3: 30).
Vanuit deze invalshoek zou je, gezien de economische voorspellingen, vanaf het najaar 
van 2008 een daling in het politieke vertrouwen verwachten. Die daling blijft echter 
uit. Op het moment dat banken een grote financiële injectie kregen en werden gered, 
steeg het vertrouwen in de politiek (zie figuur 2.7). In het najaar van 2008 en het eerste 
kwartaal van 2009 steeg het vertrouwen, daarna is het politiek vertrouwen echter weer 
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gestaag gedaald. Het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer ligt in 2009 wel 
steevast hoger dan begin 2008. In 2009 lag het vertrouwen in de Tweede Kamer gemid-
deld op 58% (tegenover 54% in 2008) en in de regering op 55% (tegenover 50% in 2008).
Een verklaring voor het feit dat de slechte economische voorspellingen niet meteen 
hebben geleid tot een scherpe daling van het politieke vertrouwen kan zijn dat mensen 
de economische crisis (nog) niet in hun eigen portemonnee voelen. Uit Amerikaans 
onderzoek blijkt echter dat mensen hun oordeel over de politiek niet laten afhangen 
van hun eigen financiële situatie, maar van de beoordeling van de economie als geheel 
( Tiemeijer 2008: 108). Anderen verklaren de sterke stijging van het politiek vertrouwen 
door te wijzen op het daadkrachtig optreden van de politiek, iets wat mensen vaak mis-
sen (cob 2009|4; De Hond 2009a: 213).
Duidelijk is wel dat politiek vertrouwen allesbehalve stabiel is. Het volgt niet slechts 
rustige trends ten gevolge van demografische en culturele veranderingen, maar is 
ge voelig voor incidenten. Dat geldt ook voor andere soorten institutioneel vertrouwen. 
In de ontwikkeling van vertrouwen van de rechtspraak laten rechterlijke dwalingen hun 
sporen na: ‘Srebrenica’ leidde tot een daling van vertrouwen in de krijgsmacht, het ver-
trouwen in ‘grote ondernemingen’ toonde in 2009 grote schommelingen parallel aan de 
berichtgeving over de bankencrisis (zie figuur 2.7 en cob 2010|2). Al deze veranderingen 
onderstrepen dat enquêtecijfers over institutioneel vertrouwen niet lichtvaardig moeten 
worden opgevat als metingen die representatief zijn voor een langere periode. De ver-
leiding om dat wel te doen is groot bij de European Values Survey, die om de negen jaar 
plaatsvindt, maar zonder kennis van de omstandigheden gedurende de enquêteperiode 
is dat zeer gewaagd. Een maand eerder of later hadden de uitslagen wel eens heel anders 
kunnen zijn.
Sociaal vertrouwen zal wat minder gevoelig zijn voor incidenten en de betreffende lijn 
in figuur 2.6 vertoont inderdaad minder fluctuaties.5 In het cob gebruiken we ook de 
twee uitspraken van de traditionele meting van sociaal vertrouwen, namelijk ‘Over het 
algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ en ‘Je kunt niet voorzichtig genoeg 
zijn in de omgang met mensen’. De instemming blijkt erg stabiel; van begin 2008 tot 
eind 2010 stemt tussen 56 en 60% in met de eerste stelling en tussen 38 en 42% met de 
tweede stelling (zie voor de samenhang tussen beide hoofdstuk 3). Anders dan het door 
incidenten en hoopvolle gebeurtenissen voortgedreven politieke vertrouwen is sociaal 
vertrouwen waarschijnlijk wel structureel veranderend door cohortvervanging en dan 
met name door het per cohort stijgende opleidingsniveau.6

Eind jaren negentig nog was Nederland dé internationale uitzondering op de dalende 
trend van politiek vertrouwen in de westerse wereld (Dalton 2004). In 2002 daalde het 
politiek vertrouwen sterk, wat een stroom publicaties opleverde over wat er toch met het 
politiek vertrouwen in Nederland aan de hand kan zijn. De belangrijkste vraag daarbij 
was of het om een structurele trend ging of om een tijdelijke dip. De voorlopige con-
clusie is dat er eerder sprake was van een tijdelijke dip dan van een structurele daling 
(Van der Brug en Van Praag 2007; Bovens en Wille 2008). Dat zien we ook duidelijk aan 
de cijfers van 2009: het politieke vertrouwen en de tevredenheid met de overheid liggen 
in dat jaar aanzienlijk hoger dan rond 2002. Maar het institutioneel vertrouwen blijft 
volatiel: in het begin van 2010 daalt het vertrouwen als gevolg van de kabinetscrisis en 
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de formatie om aan het eind van 2010 vooral onder rechtse kiezers weer te stijgen na de 
vorming van het kabinet-Rutte.

2.2.2 Tevredenheid met politiek en beleid

Wanneer we van vertrouwen overstappen naar tevredenheid, dan zien we allereerst dat 
Nederlanders tevreden met hun eigen leven zijn en dat de mate van tevredenheid en 
geluk erg stabiel is (Walburg 2008: 71). Wanneer we bij de tevredenheid met de politiek 
en overheid blijven, zien we echter meer verandering. Sinds 1996 vragen we in het scp -
onderzoek Culturele veranderingen in Nederland naar de tevredenheid met het beleid 
op twaalf beleidsterreinen.7 Over dat beleid zullen de meeste ondervraagden zelden 
hebben nagedacht en ook niet goed zijn geïnformeerd. Ze doen waarschijnlijk vooral 
uitspraken over de veronderstelde situatie van het object van beleid – het onderwijs, 
de zorg et  cetera – en de mate waarin men de overheid daarvoor verantwoordelijk acht. 
Interessant zijn ook hier weer niet de cijfers op zich, maar de verhoudingen tussen de 
beleids sectoren en de ontwikkelingen in de tijd. Tabel 2.4 laat de percentages mensen 
zien die een voldoende geven; voor begin 2009 zijn bovendien de gemiddelde rapport-
cijfers vermeld (die de volgorde van de sectoren in de tabel bepalen).

Tabel 2.4

Tevredenheid met beleid op diverse terreinen,a bevolking van 16 jaar en ouder, 1996-2009 

(in procenten)

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2009b

vrije tijd 79 80 78 72 64 72 82 81 6,3
algemeen vormend onderwijs 79 73 67 61 65 67 76 78 6,3
cultuur 77 78 72 69 62 69 81 77 6,2
sociale zekerheid 60 71 75 66 47 61 76 77 6,2
beroepsonderwijs 80 76 72 64 67 70 79 76 6,2
milieu 69 68 71 59 59 66 77 76 6,2
ordehandhaving 58 47 51 39 57 68 74 75 6,2
kinderopvang . . 64 63 57 65 72 75 6,2
werkgelegenheid 64 84 88 69 47 72 82 74 6,1
leefbaarheid steden 63 59 60 48 55 62 73 71 6,0
autobezit en autogebruik . . . . . 60 64 68 5,9
kosten levensonderhoud 65 74 65 42 39 46 64 67 5,8
opvang buitenlanders 71 56 65 51 55 55 68 67 5,9
openbaar vervoer . . . . . 51 58 63 5,8
zorg 58 44 32 43 41 45 51 58 5,7

a Rapportcijfer van 6 of hoger.
b Gemiddelde rapportcijfer in 2009.

Bron: scp (c v ’96-’08/’09)
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In de meeste metingen krijgt het overgrote deel van de terreinen een voldoende. Meestal 
gaat het dan trouwens om een zes; hoogstens 10% van de mensen geeft een 8 of hoger. 
Nederlanders zijn dus niet dik tevreden met het gevoerde beleid, maar de meeste be-
leidsterreinen krijgen wel een krappe voldoende. Dat zien we ook bij de gemiddelde 
cijfers in 2009. Het minst tevreden zijn burgers met het zorgbeleid: in 2009 geeft men 
daar gemiddeld een 5,7 voor en is 58% van de burgers voldoende tevreden. Dit cijfer is 
wel gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Ook het beleid rond openbaar vervoer, 
opvang van buitenlanders, kosten van het levensonderhoud en autobezit krijgt gemid-
deld een onvoldoende.
Uit enkele onderzoeken voor de Europese Commissie blijkt een veel grotere tevreden-
heid met de gezondheidszorg. Waarschijnlijk heeft dat te maken met verschillen in 
de vraagformulering: mensen zijn tevreden met de huidige staat en kwaliteit van de 
gezondheidszorg, maar ze zijn minder tevreden met het overheidsbeleid op dit gebied. 
Zoals we eerder al zagen is gezondheidszorg een thema dat Nederlanders graag op de 
agenda van de regering willen zien, omdat ze zich zorgen maken over de stijgende kos-
ten en aanstaande bezuinigingen.
Uit de cijfers over tevredenheid met beleid kun je niet afleiden dat burgers dol-
enthousiast zijn, maar ze nuanceren wel het verhaal dat burgers diep ontevreden zijn. 
Dat ze dit wel kunnen zijn, zien we aan de cijfers in 2000 en 2002. In figuur 2.8 is deze 
trend duidelijk te zien. De tevredenheid met de regering, de stelling dat de overheid goed 
functioneert en de gemiddelde tevredenheid met twaalf beleidsterreinen uit tabel 2.4 
verlopen via dezelfde trend. Eind jaren negentig was de tevredenheid met de regering 
erg hoog, na 2000 zet een daling in om na 2004 weer te stijgen. Een meerderheid geeft 
in 2009 de overheid gemiddeld een voldoende voor de twaalf beleidsterreinen (73%), is 
tevreden met de regering (74%) en vindt dat de overheid goed functioneert (63%). Iets 
meer dan 60% van de mensen vindt dat de overheid over meer geld moet beschikken 
voor allerlei openbare voorzieningen. Dit percentage is sinds 1996 tamelijk stabiel, met 
een klein hoogtepunt tijdens het tweede kabinet-Balkenende in 2006. De stelling dat ‘de 
regering voldoende doet om de welvaart voor mensen zoals u te vergroten’ kan op min-
der instemming rekenen. De laatste jaren is de instemming met deze stelling wel sterk 
gestegen en in 2009 is de helft van de mensen het ermee eens.
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Figuur 2.8

Tevredenheid met regering, overheid en diverse beleidsterreinen,a bevolking van 18 jaar en ouder, 

1996-2009 (in procenten)
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a Indicatoren: het gemiddelde percentage voldoendes op twaalf beleidsterreinen, het percentage 
dat vindt dat de overheid over veel of een beetje meer geld moet kunnen beschikken voor allerlei 
openbare voorzieningen, het percentage dat (zeer) tevreden is met de regering, het percentage 
(zeer) mee eens dat de Nederlandse overheid goed functioneert, en het percentage dat vindt dat 
de regering voldoende doet om de welvaart te vergroten.

Bron: scp (c v ’96-’09)

2.3 Maatschappelijke en politieke betrokkenheid

Maatschappelijke en politieke betrokkenheid worden vaak gebruikt als indicatoren 
van de staat van de democratie: een grote betrokkenheid van burgers staat dan voor 
een vitale democratie, een gebrek aan betrokkenheid zou duiden op het gebrekkig 
 functioneren van het democratische systeem. Om de mate van betrokkenheid in kaart 
te brengen richtte men zich voorheen vooral op politiek vertrouwen en de opkomst bij 
verkiezingen. Tegenwoordig wordt een breder arsenaal aan participatiemogelijkheden 
onder de loep genomen om trends te onderzoeken (Norris 2002; Listhaug en Gronflaten 
2007). In deze paragraaf kijken we naar politieke interesse, vrijwilligerswerk, opkomst 
bij verkiezingen en enkele vormen van politieke actie. In tabel 2.5 hebben we de cijfers 
uit het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland bij elkaar gezet.
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Tabel 2.5

Politieke en maatschappelijke betrokkenheid, 1980-2009 (percentage instemming)

1980 1985 1992 1096 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

(Zeer) geïnteresseerd in politiek. 38 42 41 44 48 42 56 51 48 53 53
Leest politiek nieuws intensief/ 
op hoofdlijnen. 42 41 41 38 39 34 46 44 42 51 52
Verricht vrijwilligerswerka.. . . . 29 26 28 31 24 25 27 26
Verricht kosteloos hulp aan familie  
en vrienden, kennissen of buren. . . . 21 21 23 25 16 20 22 22
Laatste twee jaar ingespannen  
voor wereldprobleem. 12 19 14 14 12 9 13 12 10 11 9
Laatste twee jaar ingespannen  
voor lokaal probleem. 25 24 27 29 26 25 28 19 21 24 22
Gaat stemmen bij Tweede Kamer-
verkiezingen. 83 78 80 79 84 74 84 83 82 83 83
Zou in actie komen bij onrecht-
vaardige wet. 33 39 44 48 52 48 52 51 49 55 54
Steunt burgerlijke ongehoorzaam-
heid. . 43 60 65 65 61 . 69 68 67 70

a Cijfers over 1996-2006 hebben betrekking op het aantal mensen dat één uur of meer per week tijd 
besteedt aan vrijwilligerswerk of hulp. Cijfers in 2008-2009 zijn het percentage mensen dat zegt 
vrijwilligerswerk of hulp te verrichten.

Bron: scp (c v ’80-’08/’09)

De politieke interesse en het aandeel mensen dat politiek nieuws volgt is sinds 1980 
gestegen. In 2009 is 53% van de mensen (zeer) geïnteresseerd in politiek en volgt een 
even grote groep het politieke nieuws. Opvallend is dat de groep die het politieke 
nieuws intensief of op hoofdlijnen volgt in 2008 en 2009 aanzienlijk gestegen is ten 
opzichte van 2006. Burgers zijn, zeker wanneer we het vergelijken met de jaren tachtig, 
vaker geïnteresseerd in politiek. De hoogste politieke interesse zien we terug in het 
 politiek turbulente jaar 2002. Ook cijfers uit het Nationaal Kiezersonderzoek (nko) 
 laten zien dat de politieke interesse de afgelopen 35 jaar – met enige ups en downs – een 
opwaartse trend vertoont (Aarts et al. 2007: 192). De meest gangbare verklaring voor 
de stijging van de politieke interesse, die we overigens ook in andere Europese landen 
terugzien, is de stijging van het opleidingsniveau.8 Mensen met een hogere opleiding 
zijn meer  geïnteresseerd in politiek en omdat het opleidingsniveau toeneemt zal ook de 
 belangstelling voor politiek geleidelijk toenemen (Aarts en Thomassen 2000: 38).
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De stembereidheid bij verkiezingen ligt in de hele periode rond de 80%, met een dip in 
2000. Vermoedelijk heeft deze tijdelijke dip iets te maken met de ‘saaie’ paarse coalities; 
de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1998 was ook laag. De gerapporteerde 
stembereidheid in enquêtes ligt meestal hoger dan de daadwerkelijke opkomst bij ver-
kiezingen. Het stemmen bij verkiezingen wordt als iets ‘sociaal wenselijks’ gezien en 
sommige mensen zijn misschien wel van plan om te gaan, maar gaan uiteindelijk toch 
niet. Wanneer we de naar de daadwerkelijke opkomstcijfers bij verkiezingen kijken (niet 
gepresenteerd), dan zien we dat de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen na een 
daling tot 1998 stijgt vanaf 2002 (naar 80% in 2006), om bij de verkiezingen van 2010 
weer te dalen naar 75%. De opkomstcijfers bij de ‘tweederangsverkiezingen’ voor de 
gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europees Parlement liggen aanzienlijk lager en 
ver tonen een dalende trend.
Naast de opkomst bij verkiezingen zijn er nog andere vormen van politieke actie. 
Sinds 1980 heeft zich een grote verschuiving voorgedaan in de actiebereidheid van 
Nederlanders. Zou in 1980 33% van de mensen in actie komen tegen een onrechtvaardige 
wet, in 2009 is dat 54%. En waar in 1985 burgerlijke ongehoorzaamheid slechts door 
43% van de mensen werd gesteund, is dat in 2009 maar liefst 70%. Deze cijfers duiden er 
wellicht op dat mensen minder gezagsgetrouw zijn en meer afgaan op het eigen oordeel 
over rechtvaardigheid.9

Wanneer we de blik verleggen van politieke naar maatschappelijke betrokkenheid zien 
we dat een kwart van de mensen vrijwilligerswerk verricht en ongeveer een vijfde hulp 
verleent aan familie, vrienden, kennissen of buren. Sinds 1996 zijn deze cijfers redelijk 
stabiel, een kleine dip in 2004 daargelaten. Er zijn nauwelijks mensen die zeggen zich 
de afgelopen twee jaar te hebben ingespannen voor een wereldprobleem; voor lokale 
problemen iets vaker. Het laatste decennium lijkt de betrokkenheid bij wereldproblemen 
iets teruggelopen te zijn, zeker in vergelijking met midden jaren tachtig. De betrokken-
heid bij lokale problemen is stabieler.
Het is moeilijk om één algemene trend aan te wijzen in de politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid van Nederlanders. De opkomst bij sommige verkiezingen is de laatste 
40 jaar gedaald en het ledental van vrijwilligersorganisaties en partijen vertoont een 
neergaande trend (De Hart en Dekker 2009), maar tegelijkertijd is de politieke interesse 
gestegen en ook de actiebereidheid. Dergelijke verschillen in trends zien we ook in 
andere Europese landen (Listhaug en Gronflaten 2007: 293). Een aantal auteurs wijst er 
op dat er niet zozeer sprake is van een daling maar eerder van een ‘gedaantewisseling’ 
van betrokkenheid (Dekker 2000: 13). Mensen zouden niet meer langdurig op één manier 
betrokken zijn bij politiek en maatschappij, maar zouden ad hoc kortstondig bereid zijn 
zich in te zetten. Burgers zouden dus niet onverschilliger zijn geworden en dat is goed 
nieuws voor diegenen die betrokkenheid zien als indicator voor een vitale democratie.
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2.4 Maatschappelijk en politiek onbehagen

In paragraaf 2.1 zagen we dat Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen 
zeer tevreden zijn met hun eigen leven en relatief tevreden met de politiek. Dat neemt 
niet weg dat er de afgelopen jaren in ons land volop discussie is over de aanwezigheid 
van vage onvrede of onbehagen. Die onvrede is niet zo gemakkelijk te registreren met 
rapportcijfers en klachten; het is meer wat daarachter ligt of wordt vermoed en naar 
verwachting niet verdwijnt als de concrete aanleiding tot klagen wordt weggenomen. 
Onbehagen ‘wijst op een zich slecht voelen in de eigen samenleving en een zich slecht 
voelen bij de gang van zaken in die samenleving’.10 Met behulp van gegevens uit  Culturele 
veranderingen in Nederland kijken we naar een set opvattingen waarin dit gevoel van 
onbehagen zich manifesteert. Voor de periode 1996-2009 volgen we in tabel 2.6 twaalf 
opvattingen die getuigen van ontevredenheid, zorgen en angsten. Niet elke uitspraak 
afzonderlijk getuigt van onbehagen en de toename in 2008 en 2009 van de verwachting 
dat er een grote economische crisis op komst is, zal ook meer een weerslag van verande-
rende omstandigheden zijn dan van een veranderende basishouding van onvrede. Het is 
echter opmerkelijk dat de twaalf zo verschillende uitspraken samen een goede schaal 
vormen. Die kunnen we wel als indicator van maatschappelijk onbehagen gebruiken.
Het gemiddelde onbehagen blijkt in 2004 aanzienlijk hoger dan in 1996, is in 2006 
af genomen en in 2008/9 weer iets gestegen. Interessanter is de ontwikkeling van het 
aandeel van de bevolking met veel onbehagen (hier geoperationaliseerd als score van 
meer dan 70, dat wil zeggen als instemming met minstens negen van de twaalf uit-
spraken). Dat verdubbelt van 17% in 1996 tot 33% in 2004 en ligt daarna rond een kwart. 
Veel onbehagen komt vaker voor bij ouderen dan bij jongeren en vaker bij wie zichzelf 
rechts in de politiek plaatst of in het midden (of zich niet kan plaatsen) dan bij wie 
zich links plaatst; het komt aanzienlijk vaker voor bij lageropgeleiden dan bij hoger-
opgeleiden.11 In intermezzo 3 Waar zit de pijn wordt verder ingegaan op het maatschap-
pelijk  onbehagen in Nederland en dan met name op de vraag wie zich onbehaaglijk 
voelen.
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2.5 Immigratie en integratie

Problemen rond immigratie en integratie worden sinds 1994 veelvuldig genoemd als de 
belangrijkste nationale problemen. Het thema staat sinds de verkiezingen van 2002 ook 
hoog op de politieke agenda. Zijn Nederlanders de laatste jaren hier anders over gaan 
denken? In figuur 2.1 zagen we al dat mensen sinds 1994 veelvuldig wijzen op problemen 
met integratie. In het nko wordt ook gevraagd naar opvattingen over de integratie van 
minderheden en de opname van asielzoekers. Tabel 2.7 laat zien dat de steun voor de 
multiculturele samenleving en de opname van asielzoekers in 2002 minder is dan in 
1998, maar die ‘verharding’ zet niet door. De steun voor assimilatie fluctueert en het 
terugsturen van asielzoekers krijgt in 2006 meer steun, maar is in 2010 weer op het 
niveau van 1998. De cijfers van 2010 bevestigen de conclusie van Rosema et al. (2007: 174) 
op basis van nko’s sinds het begin van de jaren negentig dat er ruim steun is voor beleid, 
gericht op integratie van allochtonen in de Nederlandse cultuur.

Tabel 2.7

Opvattingen over integratie en over toelating van asielzoekers, bevolking van 18 jaar en ouder, 1998-

2010 (in procenten)

1998 2002 2003 2006 2010

integratievoorkeur:a

1-2 behoud van eigen cultuur 11 7 7 7 8
3-5 55 44 54 44 54
6-7 volledig aanpassen 34 49 39 49 38

voorkeur toelating asielzoekers:b

1-2 meer asielzoekers toelaten 13 9 11 9 8
3-5 62 63 63 58 66
6-7 zoveel mogelijk asielzoekers terugsturen 25 28 26 32 26

a ‘In Nederland wordt er verschillend gedacht over allochtonen en etnische minderheden. Sommige 
mensen en partijen vinden dat ze in Nederland moeten kunnen leven met behoud van alle 
gewoonten en de eigen cultuur. Anderen vinden dat zij zich, als zij in Nederland blijven, volledig 
moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die 
daar tussenin ligt. […] Waar zou u uzelf op de lijn plaatsen?’

b ‘De toelating van asielzoekers is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Sommige mensen 
vinden dat Nederland meer asielzoekers zou moeten toelaten dan nu het geval is. Andere mensen 
vinden dat Nederland de asielzoekers die hier al zijn, zoveel mogelijk zou moeten terugsturen naar 
hun land van herkomst. Natuurlijk zijn er ook weer mensen met een mening die hier tussenin ligt. 
[…] Waar zou u uzelf op deze lijn plaatsen?’

Bron: skon (nko’98-’06; voorlopige data); Todosijevic et al. (2010); ongewogen resultaten

Zoals blijkt uit tabel 2.8 was het aantal mensen dat vindt dat er in ons land te veel men-
sen met een andere nationaliteit wonen in 2000 het hoogst (51%) en is dat sindsdien 
gedaald naar 38% in 2009. Toch kan daaruit niet worden geconcludeerd dat de afgelopen 
jaren mensen van buitenlandse afkomst meer worden geaccepteerd. Afgaande op de 
groeiende minderheid die zich verzet tegen de gedachte van vreemden in de nabijheid 
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is er in ieder geval geen sprake van een vriendelijker bejegening. Wel is er minder steun 
voor discriminatie en meer voor de acceptatie van politieke en economische vluchte-
lingen, maar juist weer minder voor ‘importbruiden’.

Tabel 2.8

Negatieve opvattingen over migranten en immigratie, bevolking van 16 jaar en ouder, 1994-2009 

(instemming met uitspraken in procenten)

1994 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2009

vindt dat er te veel mensen van een andere nationaliteit 
in ons land wonen 48 47 51 48 47 41 41 38

zou dit ‘minder prettig vinden’ of ‘zich ertegen verzetten’a

allochtonen als naaste buren 21 19 20 17 22 19 28 25
‘kinderen van allochtonen’ in de klas van de eigen  kinderen 11 . . . 12 11 19 17
‘allochtonen’ als collega’s op het werk 5 . . . 6 5 8 10

voorkeur bij keuzedwangb

een Nederlands (i.p.v. buitenlands) gezin voor een woning 36 36 34 35 43 36 27 31
een buitenlandse (i.p.v. Nederlandse) werknemer bij o ntslag 20 16 16 17 16 14 14 13
een Nederlandse (i.p.v. buitenlandse) werknemer bij 
 promotie 18 17 15 16 20 16 14 15

de overheid moet terughoudend zijn met een 
 verblijfsvergunning voorc

iemand die door de politieke situatie in zijn land  
persoonlijk bedreigd wordt 23 21 19 21 17 15 13 14
iemand die door de economische situatie in zijn land 
geen of nauwelijks middelen van bestaan heeft 72 66 65 66 63 58 52 52
een zoon van een hier legaal verblijvende buitenlander 
die zijn toekomstige vrouw naar Nederland wil laten 
 overkomen 52 49 42 65 65 57 57 64

a Tot en met 2006 is bij de naaste buren sprake van ‘mensen van een ander ras’, in 2008/9 van ‘mensen met 
een andere etnische achtergrond’. Complementaire antwoorden zijn ‘geen enkel bezwaar’ en ‘hangt ervan 
af’ (spontaan genoemd).

b De keuzen zijn voorgelegd zonder de mogelijkheid van ‘mag geen verschil maken’. Dit niettemin door de 
(overgrote) meerderheid gekozen antwoord telt op tot 100%.

c Antwoorden ‘niet zo soepel’ en ‘helemaal niet afgeven’ (i.p.v. ‘zeer’ en ‘enigszins’ soepel) in antwoord op 
‘Ik noem u nu een aantal redenen waarom mensen uit andere landen in ons land willen komen wonen of 
werken. Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke mate u vindt dat de Nederlandse overheid al 
dan niet soepel moet zijn in het afgeven van verblijfsvergunningen aan deze mensen uit andere land.’

Bron: scp (c v ’94–’08/’09)

In figuur 2.9 zien we de ontwikkelingen in de publieke opinie over de multiculturele 
situatie op korte termijn. In 2009 is tussen de 35 en 40% van de mensen het eens met 
de stelling dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden 
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wonen. In het eerste kwartaal van 2009 is de instemming met deze stelling het kleinst, 
een jaar later wordt de grootste instemming gemeten (44%), maar daarna is er weer een 
kleine daling. De stelling dat de aanwezigheid van verschillende culturen een aanwinst 
is voor onze samenleving volgt precies de omgekeerde ontwikkeling. In het eerste 
kwartaal van 2009 zijn wordt de meeste instemming gemeten (44%), daarna daalt dit per-
centage. De cijfers vertonen kleine fluctuaties, maar wijzen niet één bepaalde kant op.

Figuur 2.9

Opvattingen over de multiculturele samenleving, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010  

(instemming in procenten)

2008|1 2008|2 2008|3 2008|4 2009|1 2009|2 2009|3 2009|4 2010|1 2010|2 2010|3 2010|4
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‘Nederland zou een pre	iger land zijn als er minder immigranten zouden wonen’ (eens)

‘de aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’ (eens)

Bron: scp (cob 2008/1 - 2010/4)

Er is, kortom, geen simpele trend in de cijfers over integratie en immigratie. Misschien 
is het zo samen te vatten dat de publieke opinie de afgelopen vijftien jaar minder af-
wijzend én minder vriendelijk is geworden. Gijsberts en Lubbers (2009: 284) concluderen 
dan ook dat opvattingen over allochtonen zich de laatste jaren in een positieve richting 
 ontwikkelen, maar dat tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de burgers negatief oor-
deelt over migranten. Zij denken dat dit komt doordat er naast het negatieve geluid over 
allochtonen ook mensen zijn die zich, bij wijze van tegengeluid, positiever zijn gaan 
uiten. Hoofdstuk 6 gaat nader in op de publieke opinie over integratie en immigratie.

2.6 Slot

In dit hoofdstuk plaatsten we de publieke opinie aan het einde van het eerste decen-
nium van de eenentwintigste eeuw in perspectief. Waren deze jaren net als alle andere? 
Zijn Nederlanders nu net zo somber als in het begin van de eenentwintigste eeuw? 
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 Zetten eerder geslagen trends door of zagen we juist trendbreuken? Dat laatste lijkt 
niet het geval te zijn: in zoverre de periode rond 2009 afwijkt van andere jaren heeft dat 
vooral te maken met de financiële en economische crisis en dat geldt met name voor 
begin 2009. Toen was er een (tijdelijke) piek in het politieke vertrouwen en kwamen 
 economische thema’s hoog op de agenda. In het najaar van 2009 daalt het vertrouwen 
weer iets en neemt de aandacht voor de economie iets af.
Wat de overige hier aan bod gekomen indicatoren betreft is 2009 geen uitzonderlijk 
jaar. Het maatschappelijk onbehagen is wat lager dan in 2004, maar nog altijd een stuk 
hoger dan in de jaren negentig. De politieke betrokkenheid van burgers laat wisselende 
trends zien, maar over het algemeen is er geen daling. Het institutionele vertrouwen 
laat grote schommelingen zien. In vergelijking met het dieptepunt tussen 2002 en 2004 
hebben mensen weer wat meer vertrouwen in de politiek en vinden ze vaker dat de over-
heid goed functioneert. Het vertrouwen in regering en Tweede Kamer ligt in 2009 wel 
nog steeds lager dan in de jaren negentig. Als we een conclusie kunnen trekken over de 
ontwikkeling van het institutioneel vertrouwen, dan is dat wel dat het heel veranderlijk 
is. In paragraaf 3.3 gaan we verder op deze veranderingen in. Het vertrouwen in politieke 
partijen ligt fors lager dan het vertrouwen in regering en parlement. Ook hier zien we 
fluctuaties in de mate van vertrouwen, maar die zijn veel minder scherp dan de hier-
boven besproken veranderingen.
Al met al lijkt de somberheid iets minder dan in het begin van de eenentwintigste eeuw: 
het vertrouwen ligt iets hoger en het maatschappelijk onbehagen lager. Maar een waar-
schuwing is op zijn plaats: als deze cijfers iets laten zien dan is het dat de volatiliteit van 
deze cijfers op geaggregeerd niveau hoog is en dat er allerminst sprake is van een terug-
keer naar de saaiheid en tevredenheid van begin jaren negentig (hoewel we met terug-
werkende kracht kunnen zeggen dat die kwalificatie toen meer sloeg op de politiek dan 
op de publieke opinie). Vertrouwen en onbehagen zijn veranderlijk.

Noten

1 In het cob wordt bijvoorbeeld gevraagd naar ‘maatschappelijke’ problemen, terwijl de nko -vraag 

over ‘nationale’ problemen gaat. Vermoedelijk verklaart dit waarom in het cob veel vaker als pro-

bleem wordt verwezen naar de manier waarop we samenleven, terwijl dit onderwerp in het nko 

minder vaak wordt genoemd. Problemen met de manier van samenleven zien we overigens niet 

alleen in het cob terug. Ook in de Maatschappelijke barometer die Motivaction vanaf 2005 in op-

dracht van het televisieprogramma Netwerk uitvoerde kwam dit onderwerp naar voren als een van 

de belangrijkste zorgen van Nederlanders.

2 Tot en met 2006; het nko 2010 is op het moment van afronding van dit hoofdstuk gehouden, maar 

de data zijn nog niet beschikbaar.

3 Dit kan te maken hebben met een afwijkende onderzoeksopzet in deze jaren (de vragenlijsten en 

onderzoeksuitvoering verschillen bij het nko soms van elkaar), maar het is toch interessant om te 

kijken welke problemen in die jaren zo vaak worden genoemd. Dat zijn zorg, criminaliteit en veilig-

heid, en integratie. In 2003 wordt aan deze top drie nog het thema ‘inkomen en economie’ toe-

gevoegd. In 2006 wordt integratie bijna even vaak genoemd als in 2003, maar omdat het totaal aantal 

genoemde problemen fors minder is, stijgt het probleem iets in de gecorrigeerde cijfers. 
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4 Hoewel de categorie ‘samenleven, normen en waarden’ zowel bij problemen als sterke punten veel 

genoemd is, ligt het aantal keer dat mensen het als probleem noemen veel hoger dan het aantal keer 

dat zij het als sterk punt noemen.

5 De stabiliteit spoort met de European Social Survey, waarin op een iets andere manier dezelfde al-

ternatieven worden voorgelegd als in Culturele Veranderingen. In het e ss is in Nederland in 2002/3 

58%, in 2004/5 62%, in 2005/6 61% en in 2008/9 64% geneigd om ‘de meeste mensen te vertrouwen’.

6 Dat komt naar voren uit een analyse van Dekker en Van der Meer (2011) van sociaal vertrouwen in de 

periode 1981-2008 volgens de European Values Study. In dat onderzoek stijgt het vertrouwen tussen 

1990 en 1999 substantieel. Waarom dat zo is, is niet duidelijk, evenmin als de daling van vertrouwen 

tussen 1996 en 2000 volgens de c v-cijfers in figuur 2.6.

7 Voor een klein aantal beleidsterreinen is ook in c v 1994 al gevraagd naar de tevredenheid. 

8 Niet uit te sluiten is dat een deel van de stijging veroorzaakt wordt door een toenemend selectieve 

deelname aan enquêtes, waardoor politiek geïnteresseerden steeds meer oververtegenwoordigd 

raken (Visscher 1995).

9 Helaas zijn er voor feitelijke politieke activiteit weinig lange tijdreeksen. Cijfers van het nko sugge-

reren zowel voor 1972-1998 (Dekker 2000) als tussen de twee jaren 2006 en 2010 (cbs 2010: 176) stabi-

liteit, maar tussen 1998 en 2006 zit een gat. Cijfers uit de e vs voor 1981-2008 suggereren een hoogte-

punt in 1999 met in 2008 nog altijd een hoger niveau dan in 1981, maar het gaat hier wat eenzijdig om 

nogal activistische participatievormen. 

10 ‘[…] mensen voelen zich onbehaaglijk in hun samenleving als zij zich onveilig voelen, de indruk 

hebben dat die samenleving ontrafelt, zich zorgen maken over toenemend geweld en de indruk heb-

ben dat ondanks alle inspanningen de economische toekomst niet rooskleurig is.’ (Elchardus 2008: 

12-14).

11 Was in de hele bevolking in 2009 26% gekenmerkt door veel onbehagen, bij wie hoogstens vmbo-p 

afrondde was dat 38% en bij wie hbo of wo afrondde 8%. Zie voor de voorafgaande jaren en een ver-

dere analyse Dekker 2008.
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Intermezzo 1 
 
Een terugblik op ruim twee jaar burgerperspectieven

Yolanda Schothorst en Judith ter Berg (Veldkamp)

Sinds 2008 voert Veldkamp Marktonderzoek bv elk kwartaal in opdracht van het scp 
kwalitatief onderzoek uit rond het thema burgerperspectieven. Hoe kijkt de burger 
tegen de samenleving aan en welke verwachtingen heeft men ten aanzien van de over-
heid, zijn de twee terugkerende thema’s van onderzoek. Welke conclusies zijn er na ruim 
twee jaar onderzoek te trekken? Wat valt op, wat blijft hetzelfde, wat verandert?
Een meerderheid van de Nederlandse burgers was, is en blijft van mening dat de Neder-
landse samenleving eerder de verkeerde dan de goede kant op gaat. Deze overtuiging 
is telkens weer gebaseerd op de constatering dat veranderende waarden en normen in 
de samenleving leiden tot moreel verval, vandalisme en criminaliteit. Andere ontwik-
kelingen waarover men zich zorgen maakt zijn vaak incidenteel van aard. Zo kwamen 
 halverwege 2008 zorgen over de gevolgen van de economische ontwikkelingen naar 
voren. Deze zorgen bereikten begin 2009 het hoogtepunt en zijn daarna weer langzaam 
uit het zicht verdwenen. Want de gevolgen van de economische crisis zijn voor veel men-
sen nog steeds niet merkbaar en de ontwikkelingen worden daarom terzijde geschoven.
De burgers hebben vooral zorgen om de verminderde onderlinge tolerantie en lijken met 
de gevolgen daarvan steeds vaker in aanraking te komen. Men plaatst deze ontwikkeling 
vaak buiten zichzelf: niet zijzelf maar de ‘ander’ is volgens steeds meer mensen verant-
woordelijk voor deze negatieve tendens in de samenleving. De sociale omgang staat 
volgens de Nederlandse burgers onder druk omdat steeds meer mensen geconfronteerd 
worden met de snelheid van het moderne leven en de daaruit voortvloeiende stress, 
verplichtingen en prestatiedwang. Het toegenomen individualisme en de teloorgang van 
normen en waarden geven mensen het gevoel dat ze wel voor zichzelf moeten opkomen, 
want een ander doet dat niet.
De Nederlandse burger is eerder geneigd om het glas als half leeg dan als half vol te 
beschouwen en omschrijft zichzelf en andere Nederlanders als ‘mopperaars’. Dat getuigt 
wel van zelfinzicht. Een minderheid van de Nederlanders onttrekt zich aan deze heersen-
de opvatting; zij hebben zich voorgenomen om van het goede uit te gaan. Desgevraagd 
blijken we het in Nederland ook helemaal niet zo slecht te hebben, maar de angst om de 
verworvenheden van de laatste decennia te verliezen is groot. Dat deze houding sterk 
met het eigen (soms beperkte) referentiekader samenhangt blijkt ook uit de reacties van 
allochtone deelnemers: zij vinden veel vaker dat de Nederlandse samenleving de goede 
kant opgaat, maar zij vergelijken hun huidige situatie dan ook met die in het land van 
herkomst. Een vergelijking die dan overwegend positief uitvalt.

De media komen keer op keer naar voren als aanjager van de negatieve stemming in 
de samenleving. Media benadrukken negatieve gebeurtenissen en vergroten die uit. 
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Ondanks dat de burgers dit mechanisme herkennen en aangeven weinig vertrouwen te 
hebben in informatie via de media, kan men zich er niet aan ontrekken en kleurt deze 
berichtgeving ieders mening. Veel mensen zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de crimi-
naliteit is toegenomen en dat de openbare ruimte steeds minder veilig is geworden. Maar 
vragen we in het kader van een onderzoek naar respect (in 2008 uitgevoerd voor het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken) naar concrete ervaringen, dan liggen die voor de meeste 
mensen ver achter zich, of gaat het om kleine ergernissen of noemt men vooral ervaringen 
van andere mensen. Dit denken in sjablonen zien we ook bij de teloorgang van waarden en 
normen: deze wordt mede de moderne opvoeding aangerekend, maar bij doorpraten blijkt 
men deze verklaring weer snel te relativeren.
Wat door de jaren heen ook opvalt, is een collectief gevoel van machteloosheid. Zelf is men 
niet in staat om de negatieve tendensen in de samenleving om te buigen en van de politiek/
overheid verwacht men weinig. Politici zijn volgens de burgers besluiteloos en geven in 
woord en gedrag het slechte voorbeeld. Alleen het daadkrachtige ingrijpen bij de start van de 
economische crisis is een positieve uitzondering op de manier waarop de politiek normaal 
functioneert. Daarna wordt de politiek weer besluiteloosheid verweten. Men verlangt dat 
politici doen wat zij, de burgers, willen en men is daarom teleurgesteld dat er coalities wor-
den gesloten. Want op die manier komt er van de gedane verkiezingsbeloften weinig terecht. 
Terwijl de afstand tussen burger en politici, mede door de grotere media-aandacht, alleen 
maar kleiner is geworden, lijken politici en burgers elkaar niet echt te kunnen bereiken.
Men veronderstelt dat de overheid het niet per definitie goed voor heeft met de burgers. 
Het belang van de burger staat niet altijd voorop, maar wel bijvoorbeeld het eigenbelang 
van politici of de financiële belangen van het bedrijfsleven. Dit gebrek aan vertrouwen ver-
sterkt het machteloze gevoel van mensen en maakt dat men maatregelen van de overheid 
− bijvoorbeeld rond vaccinaties (hp v, Mexicaanse griep) − niet zonder meer ondersteunt. 
Een zelfde wantrouwen vinden we terug bij groepsgesprekken over het Elektronisch Patiën-
ten Dossier (epd), in 2009 uitgevoerd voor het Rathenau Instituut. Daar bleek dat men niet 
zonder meer aanneemt dat de overheid de privacy van de burger goed zal beschermen. In 
onderzoek uitgevoerd rond de totstandkoming van het Handvest Burgerschap voor bz k 
( Verhue en Roos 2009) blijkt dat burgers wars zijn van elke vorm van verplichting. Een hand-
vest waarin een aantal verwachtingen over samenleven worden vastgesteld, ziet men als 
een nuttig initiatief maar de burger bepaalt zelf wat hij daarvan wel en niet wil uitvoeren.
Kortom, ruim twee jaar praten met burgers over hun kijk op de samenleving maakt dui-
delijk dat de opvattingen van burgers niet echt aan verandering onderhevig zijn. Er wordt 
in 2008 en 2009 op dezelfde manier gepraat over problemen met het samenleven, er blijft 
onvrede met de reactie van de politiek op deze problemen en men voelt zich toen en nu 
niet bij machte iets aan de geconstateerde problemen te veranderen. Gebeurtenissen die 
op bepaalde momenten spelen en de (negatieve) media-aandacht kleuren de verhalen, 
maar de teneur van de opvattingen verandert door de jaren heen niet. De economische 
 crisis komt op een gegeven moment als thema naar voren, maar de gevolgen daarvan 
 lijken de stemming over de samenleving niet wezenlijk te beïnvloeden. Wat tot slot 
 onveranderd blijft, is de veronderstelde invloed van de media op de zorgelijke kijk van de 
burgers; een invloed waarvan we de indruk hebben dat de meeste burgers zich daar slecht 
aan kunnen onttrekken.
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Intermezzo 2
 
Verschillen tussen hoger- en lageropgeleiden in 
focusgroepen

Judith van Male en Gerben Bruins (Ferro)

Ferro Explore! voert vanaf 2008 focusgroepen uit voor het cob. Voor een groot deel 
 hebben hoger- en lageropgeleiden in aparte groepen geparticipeerd. Over het algemeen 
is  opleidingsniveau een goede voorspeller voor sociaaleconomische status, maatschappe-
lijke participatie en ontwikkelingsniveau. In dit intermezzo kijken wij hoe de reacties van 
lager- en hogeropgeleiden overeenkomen of verschillen.

Overeenkomsten: ontevreden met de samenleving, tevreden over het eigen leven
Hoger- en lageropgeleiden hebben met elkaar gemeen dat ze ontevreden zijn over de 
Nederlandse samenleving, maar tevreden zijn over hun eigen leven. Ze zijn het erover 
eens dat het verval van normen en waarden in het publieke domein en de verloedering en 
 verharding van de samenleving tot de belangrijkste problemen behoren waar Nederland 
op dit moment mee te kampen heeft.
Dit ongenoegen heeft geen effect op hoe men het privéleven ervaart. Daar is men over het 
algemeen positief over. In de waardeoriëntatie van de deelnemers komt sterk naar voren dat 
het in het leven draait om het welzijn van het eigen gezin en de relaties met familie en vrien-
den. Sowieso is er een herwaardering van immateriële waarden, zoals harmonische verhou-
dingen binnen familie en vriendenkring. Breed gedeeld is de opvatting dat we door het hoge 
welvaartsniveau in Nederland de immateriële waarden soms uit het oog verloren hebben.

Maatschappelijke positie
Een duidelijk verschil tussen de lager- en hogeropgeleiden is de manier waarop zij hun 
eigen positie in de samenleving ervaren en de gepercipieerde locus of control. Hoger-
opgeleiden hebben meer vertrouwen in hun eigen kracht en meer het gevoel dat zij de 
regie over hun leven in eigen hand hebben, ongeacht maatschappelijke en economische 
 ontwikkelingen. Zelfs als ze te maken hebben met dreigende werkeloosheid zien ze de 
toekomst over het algemeen optimistisch tegemoet.
Lageropgeleiden daarentegen hebben het gevoel dat hun maatschappelijke positie steeds 
meer onder druk is komen te staan door ontwikkelingen waar ze zelf weinig greep op heb-
ben. In hun beleving ‘was vroeger alles beter’ en wordt het steeds moeilijker om het hoofd 
financieel boven water te houden. Veelgenoemde boosdoeners zijn de  invoering van de euro 
en de herzieningen in het zorgstelsel en het sociale zekerheidsstelsel. Lageropgeleiden in de 
stedelijke gebieden ervaren de komst van nieuwe Nederlanders in hun wijken als een extra 
bedreiging: de sociale cohesie zou daardoor zijn afgenomen en de onveiligheid toegenomen.
Uit de verhalen van deelnemers blijkt dat lageropgeleiden door de crisis veel harder getrof-
fen zijn dan de hogeropgeleiden. Veel vaker hebben ze te maken met (de dreiging van) 
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werkeloosheid. Ook over de gevolgen van de bezuinigingen als gevolg van de crisis zijn 
lageropgeleiden veel pessimistischer. Zij verwachten vaker dat deze bezuinigingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor hun inkomenspositie.

Opinies over maatschappelijke en politieke onderwerpen
Een tweede belangrijk verschil tussen lager- en hogeropgeleiden is de manier waarop men 
over de onderwerpen praat. Bij de lageropgeleiden zijn de discussies over het  algemeen 
emotioneler. In hun reacties klinkt vaak boosheid door. Deze emoties vloeien voort uit 
gevoelens van machteloosheid over maatschappelijke ontwikkelingen die hun positie in 
de samenleving steeds moeilijker maken. Er is daardoor weinig ruimte voor nuanceringen, 
ook niet als andere deelnemers deze aandragen. Veel vaker dan hoger opgeleiden refereren 
lageropgeleiden in de discussies over maatschappelijke onderwerpen aan de eigen situatie. 
Andersom worden persoonlijke ervaringen of ervaringen van mensen uit de eigen omge-
ving al snel veralgemeniseerd naar de hele samenleving.
Hogeropgeleiden praten meestal afstandelijker over maatschappelijke en politieke proble-
men. Dat komt vooral doordat zij veel minder te lijden hebben onder de crisis en zich veel 
minder slachtoffer voelen van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn hogerop-
geleiden vaker beter geïnformeerd. Dat maakt de discussies onder hoger opgeleiden vaak 
genuanceerder. Regelmatig raakt men het erover eens dat een verhaal meerdere kanten 
heeft en dat zowel voor- als tegenstanders een punt hebben.

Gevolgen voor maatschappelijke discussies
Ondanks de overeenkomsten in de onderwerpen die men aandraagt, zijn er dus grote ver-
schillen in de manier waarop er gesproken wordt. Grofweg kun je stellen dat beide groepen 
over hetzelfde praten maar elkaar matig begrijpen; een fenomeen dat zich vaak ook voor-
doet in het maatschappelijk debat.
Een goed voorbeeld is de discussie over het integratievraagstuk. Lageropgeleiden verwijzen 
regelmatig naar de tegenstelling allochtoon-autochtoon. Hogeropgeleiden vermijden dit 
onderwerp echter halsstarrig. Het wordt zelfs ontwijkend omschreven als ‘het onderwerp 
dat ik niet wil benoemen, maar waar Wilders zich op richt’. Dit tekent de tegenstelling die 
ontstaat: enerzijds mensen die in Wilders en zijn aanpak van het integratievraagstuk een 
antwoord op hun onvrede zien, anderzijds mensen die integratieproblemen wegnuanceren 
en Wilders het grotere probleem vinden. Die verschillen van opvattingen lijken sterk samen 
te hangen met opleidingsniveau.
Ook in het oordeel over politiek Den Haag klinkt deze Babylonische spraak verwarring 
door. Hoewel zowel lager- als hogeropgeleiden kritisch zijn over de regering en de Haagse 
politiek, gaat dit bij de lageropgeleiden met meer emotie en boosheid gepaard. Veel 
meer dan hogeropgeleiden ervaren zij politici en bestuurders als een ‘andere kaste’ die 
 geprivilegieerd is en niet bang hoeft te zijn voor baan en inkomen. In de ogen van de lager-
opgeleiden bevinden politici en bestuurders zich in een ivoren toren en kunnen ze zich 
niet verplaatsen in de positie van mensen die het veel minder hebben. Hoger opgeleiden 
zijn ook kritisch maar afstandelijker en laten minder negatieve emotie doorklinken in hun 
oordeel over politici en bestuurders.



62

stemming onbestemd

3 Tevredenheid en vertrouwen: samenhang en 
veranderlijkheid

Josje den Ridder en Tom van der Meer

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wil vooral de stemming in het land 
laten zien. De twee meest algemene indicatoren van die stemming zijn tevredenheid met 
en vertrouwen in elkaar en de wereld om ons heen. Tevredenheid met het eigen leven en 
sociale cohesie (in de vorm van vertrouwen in medeburgers) ondersteunen een stabiele 
samenleving; tevredenheid en vertrouwen in de politiek (legitimiteit van het regime en de 
beleidsmakers) worden van oudsher beschouwd als voorwaarden voor een stabiele demo-
cratie. Vanuit dat oogpunt is er veel discussie over de vraag hoe tevredenheid en vertrouwen 
zich ontwikkelen in westerse democratieën. Dalende trends van vooral het politieke ver-
trouwen waren in het begin van dit millennium aanleiding voor sombere beschouwingen, 
waarbij Nederland echter altijd als positieve uitzondering genoemd werd (Dalton 2004). 
Maar de somberheid bleef ook Nederland niet bespaard: sinds 2001 zorgt het vermeende 
gebrek aan vertrouwen voor een niet aflatende stroom publicaties en discussies (zie bv. 
Bovens en Wille 2008; Hendriks 2009; Knepper en Kortenray 2008). Fukuyama beweerde 
recentelijk nog dat Nederland van een high trust society zou zijn veranderd in een maatschap-
pij van laag vertrouwen, maar anderen laten juist zien dat het met het vertrouwen en de 
tevredenheid van Nederlanders zo slecht nog niet is gesteld (Van der Meer en Dekker 2011).
Hoewel vragen naar tevredenheid en vertrouwen vaak worden gebruikt om de stemming in 
het land te meten, gaat dat niet zonder problemen. Vragen naar tevredenheid met het leven 
zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor de vraagvolgorde omdat het veel uitmaakt aan welk 
onderwerp iemand denkt wanneer hij deze vraag beantwoord. Daarbij komt dat het in som-
mige landen not done is om te zeggen dat je ontevreden bent, terwijl het in andere landen 
juist heel onbescheiden is om te zeggen dat je tevreden bent (Bok 2010: 35-36). Bij vragen 
naar (politiek) vertrouwen is dat niet anders. Vragen naar vertrouwen in de regering zouden 
bijvoorbeeld weleens over ‘de politiek’ in het algemeen kunnen gaan omdat niet iedereen 
weet wie er precies in de regering zitten (Tiemeijer 2008: 107). Kortom, het is niet altijd dui-
delijk wat we precies meten met vragen naar tevredenheid en vertrouwen of waarom mensen 
wel of niet tevreden zijn. Verscheidende auteurs pleiten dan ook voor meer aandacht voor de 
oorzaken en achtergronden van vertrouwen en tevredenheid (Niven 2000: 73). Dat doen we 
in het cob door in te gaan op ontwikkelingen van vertrouwen en tevredenheid door de tijd 
(zoals in hoofdstuk 2) of door met open vragen meer inzicht te geven in de achter gronden 
en motieven van burgers (zie bv. cob 2009|3 en cob 2010|1). In deze verdiepingsstudie zul-
len we op twee andere manieren dieper ingaan op tevredenheid en vertrouwen: we kijken 
naar samenhang en veranderlijkheid.
We vragen ons in de eerste plaats af hoe verschillende vormen van tevredenheid en vertrou-
wen met elkaar samenhangen. Je zou kunnen verwachten dat persoonlijke te vredenheid 
samenhangt met politieke tevredenheid, omdat mensen die blij zijn met hun eigen leven 
de politiek daarvoor zullen willen belonen. Maar het is ook mogelijk om het tegengestelde 
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te verwachten, namelijk dat persoonlijke en politieke tevredenheid geheel los van elkaar 
staan. Om te achterhalen welke van deze beweringen klopt zullen we kijken hoe verschil-
lende aspecten van tevredenheid met elkaar samenhangen en welke andere opvattingen 
en houdingen deze onderdelen van tevredenheid  beïnvloeden. Zo krijgen we meer inzicht 
in de elementen die leiden tot politieke on vrede. Ook kijken we naar de samenhang tussen 
sociaal en institutioneel ver trouwen. Sommige auteurs be weren dat beide zaken samen-
hangen; anderen stellen juist dat  sociaal en  institutioneel vertrouwen twee totaal onaf-
hankelijke dingen zijn (Stolle 2007). Deze samenhang is van belang omdat zij ons inzicht 
zal verschaffen in de aard van vertrouwen. Vanuit theoretisch oogpunt zijn er meerdere 
mogelijkheden:
1 vertrouwen is een karaktereigenschap (er zijn vertrouwende en wantrouwende  burgers);
2 sociaal vertrouwen vormt een opstapje tot politiek vertrouwen;
3 vertrouwen is in (de bescherming door) politiek en justitie juist een noodzakelijke voor-

waarde voor het vertrouwen van medeburgers;
4 vertrouwen dient in de politiek ter compensatie van wantrouwen in medeburgers;
5 er is eigenlijk geen verband tussen de twee.
In de tweede plaats vragen we ons af hoe veranderlijk opvattingen over tevredenheid en ver-
trouwen zijn op individueel niveau. In hoofdstuk 2 kwamen de veranderingen in de publieke 
opinie op macroniveau aan bod. We keken naar veranderingen van het Nederlandse publiek 
in het algemeen, gemeten via steeds wisselende steekproeven. Om meer duidelijkheid te 
krijgen in die veranderingen gaan we nu naar het microniveau, waarbij we steeds dezelfde 
groep Nederlanders door de tijd heen volgen. We kijken hoe de tevredenheid en het vertrou-
wen van deze vaste groep Nederlanders zich in 2009 ontwikkelde. Ook kijken we in hoeverre 
zij het gevoel hebben dat het gedurende het afgelopen jaar beter of slechter is gegaan met 
hun persoonlijke situatie, de samenleving en de politiek. Met paneldata van EenVandaag 
laten we zien hoe het institutioneel vertrouwen zich ontwikkelde tussen 2007 en 2009. 
Welke veranderingen zien we en bij wie? Is er te onderscheiden tussen echte ver anderingen 
en ruis? Het antwoord op dergelijke vragen biedt ons eveneens inzicht in de aard van de 
attitudes: zijn het doorwrochte houdingen die serieus genomen moeten worden, of zijn het 
eerder metingen van oppervlakkige en wispelturige impressies?
In het slot van dit hoofdstuk proberen we de mate van tevredenheid en vertrouwen in 
Nederland te duiden. Deze heel algemene indicatoren van de stemming in het land krijgen 
immers pas betekenis als we meer weten over de achtergronden ervan. Hoe combineren 
burgers verschillende vormen van tevredenheid en vertrouwen? En hoe veranderlijk zijn 
hun opvattingen hierover?
Voordat we dieper ingaan op de tevredenheid van Nederlanders (§ 3.2) en het vertrouwen  
(§ 3.3) kijken we in paragraaf 3.1 hoe het vanuit een Europees perspectief in Nederland 
gesteld is met tevredenheid en vertrouwen.

3.1 Tevredenheid en vertrouwen in Europees perspectief

Doet Nederland het goed of juist slecht in vergelijking met andere Europese landen? Laten 
we eerst kijken naar het sociale vertrouwen: het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben 
(tabel 3.1). Nederland staat in een lijst van 29 Europese landen op de vijfde plaats en moet 
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alleen vier Scandinavische landen laten voorgaan. Relatief veel Nederlanders vinden dat 
mensen in het algemeen te vertrouwen zijn en dat de meeste mensen rechtvaardig en 
behulpzaam proberen te zijn.

Tabel 3.1

Sociaal vertrouwen in Europa, bevolking van 15 jaar en ouder (in procenten en gemiddelde)

algemeen
vertrouwena eerlijkheidb behulpzaamheidc

gemiddeld sociaal
vertrouwend

Denemarken 67 73 49 6,8
Noorwegen 62 67 45 6,5
Zweden 56 62 46 6,4
Finland 58 66 40 6,3
Nederland 49 58 35 5,9
Zwitserland 42 56 36 5,9
Verenigd Koninkrijk 35 41 37 5,5
Estland 36 42 25 5,4
Duitsland 28 44 25 5,3
België 30 46 23 5,3
Israël 33 36 26 5,2
Spanje 25 31 21 4,9
Frankrijk 17 42 17 4,9
Tsjechië 30 36 21 4,8
Letland 21 34 31 4,8
Slovenië 21 29 27 4,7
Cyprus 25 23 20 4,5
Rusland 19 29 19 4,3
Hongarije 15 24 18 4,3
Slowakije 21 26 18 4,3
Polen 18 26 12 4,2
Portugal 13 28 12 4,2
Kroatië 19 23 13 4,1
Oekraïne 21 23 14 4,1
Griekenland 15 12 10 3,6
Roemenië 19 16 14 3,6
Bulgarije 14 19 8 3,6
Turkije 10 14 14 2,8

a Scores 7-10 op de vraag ‘Denkt u, in het algemeen, dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de 
omgang met mensen (0) of dat de meeste mensen wel te vertouwen zijn (10)?’.

b Scores 7-10 op de vraag ‘Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken 
als zij daartoe de kans krijgen (0), of zouden zij proberen eerlijk te zijn (10)?’.

c Scores 7-10 op de vraag ‘Denkt u dat mensen meestal aan zichzelf denken (0) of dat zij meestal 
behulpzaam proberen te zijn (10)?’.

d Gemiddelde score (0-10) op de drie vragen naar sociaal vertrouwen. Respondenten die slechts één 
stelling beantwoorden zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: ess 2008/'09 (gewogen resultaten)
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Hoe zit het met de tevredenheid met het eigen leven en het politieke vertrouwen? 
In  figuur 3.1 is het gemiddelde cijfer dat Europeanen geven voor hun eigen leven 
 afgezet tegen het percentage mensen dat vertrouwen heeft in de politiek. Nederlanders 
zijn tevredener met hun eigen leven dan het Europese gemiddelde. Nederland staat 
op een zesde plaats en moet de Scandinavische landen en Zwitserland voor laten 
gaan. Mensen in Bulgarije en Oekraïne zijn het minst tevreden met hun eigen leven. 
Landenvergelijkend onderzoek heeft uitgewezen dat mensen meer tevreden zijn in 
 landen met een hoog gemiddeld inkomen, een hoge subjectieve gezondheid, waar 
burgers actief deelnemen aan het politieke en verenigingsleven, mensen in politieke 
vrijheid leven en tevreden zijn met hun werk (Walburg 2008; Bok 2010). Het politieke 
vertrouwen (hier gemeten als het vertrouwen in parlement, politici en politieke partijen) 
is in Nederland hoog in vergelijking met andere landen (hoewel we moeten aan tekenen 
dat de gegevens stammen uit een periode waarin er ook een piek in het politieke 
 vertrouwen was). Alleen in Denemarken en Finland hebben meer mensen vertrouwen 
in de politiek. Vanuit Europees perspectief kunnen we dus geruststellende uitspraken 
doen: Nederlanders zijn vaker tevreden en hebben meer vertrouwen in de politiek dan 
andere Europeanen.
Het beeld dat we van Nederland hebben is dat Nederlanders tevreden zijn met hun 
eigen leven, maar niet met de politiek. Op zich klopt dat ook. Net als in bijna alle andere 
 landen van de Europese Unie (eu) geldt dat de tevredenheid met het eigen leven veel 
groter is dan de tevredenheid met het parlement. Wel zien we dat er op landenniveau een 
grote samenhang is tussen beide variabelen: in landen waarin meer mensen hun leven 
een hoger cijfer geven hebben meer mensen vertrouwen in de politiek. Ook in ander 
onderzoek zien we dat er op landenniveau een verband is tussen tevredenheid met het 
eigen leven (subjective well-being) en politiek vertrouwen (Hooghe 2010). De diagonale lijn 
in figuur 3.1 geeft de samenhang tussen tevredenheid en vertrouwen op landenniveau 
weer. Wat opvalt is dat Nederland zich onder deze diagonale lijn bevindt: de tevreden-
heid met het eigen leven in Nederland is lager dan je op basis van het vertrouwenscijfers 
zou mogen verwachten. Nederland doet het dus, in vergelijking met andere landen, 
beter wat betreft het politieke vertrouwen dan wat betreft de tevredenheid met het eigen 
leven.
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Figuur 3.1

Tevredenheid met het eigen leven en politiek vertrouwen in Europa, bevolking van 18 jaar en ouder, 
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Bron: ess 2006/7; gewogen resultaten (zie Creusen et al. 2010: 38)

3.2 Tevredenheid

Nederlanders zijn erg tevreden en gelukkig in vergelijking met inwoners van andere 
landen. Maar hoe zit het met de tevredenheid met andere aspecten van het leven en 
hoe stabiel is die tevredenheid eigenlijk? In paragraaf 3.2.1 kijken we hoe tevreden 
Neder landers zijn met verschillende onderdelen van het leven en hoe ze met elkaar 
samenhangen. In paragraaf 3.2.2 bekijken we hoe stabiel of veranderlijk de tevredenheid 
is op individueel niveau.
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3.2.1 Elementen en samenhang

Er is veel onderzoek naar levenstevredenheid, subjectief welbevinden of geluk. Deze 
drie termen worden vaak door elkaar gebruikt omdat de betekenisverschillen klein zijn, 
maar ze kunnen wel op verschillende manieren worden gemeten. Volgens Bok lijkt het 
bij geluk te gaan om iemands directe gevoelens en impressies, terwijl tevredenheid 
meer duidt op een cognitieve waardering van zijn leven (Bok 2010: 9). In het cob vragen 
we mensen elk kwartaal hoe gelukkig ze zijn. In 2009 voelt het overgrote deel van de 
Nederlanders (82%) zich een gelukkig mens. 15% van de Nederlanders noemt zichzelf niet 
gelukkig, maar ook niet ongelukkig en 3% zegt ongelukkig te zijn.
Naast deze vraag over geluk stellen we ook vragen over de tevredenheid met verschillende 
aspecten van het persoonlijke leven. Bijna alle Nederlanders zijn voldoende tevreden met 
hun vrienden en kennissen (95%), hun buurt (93%), dagelijkse activiteit (92%) en gezond-
heid (89%). Het merendeel van de mensen beoordeelt deze onderdelen ook met een acht of 
hoger. Op een schaal van 1-10 geven Nederlanders deze onderdelen van hun leven een rui-
me zeven (7,3-7,6). Met het subjectieve welbevinden van Nederlanders is het, kortom, goed 
gesteld: het merendeel is gelukkig en tevreden met het eigen leven en de leefomgeving.
Naast vragen over persoonlijk welbevinden stellen we ook vragen over de tevredenheid 
met de economie, de samenleving en de politiek. In figuur 3.2 zien we dat de tevreden-
heid met deze onderdelen een stuk lager ligt dan de tevredenheid met het persoonlijk 
leven. Weliswaar geeft 79% van de mensen de Nederlandse samenleving een voldoende, 
maar het aandeel mensen dat de samenleving een acht of hoger geeft is klein. Bij de 
verschillende onderdelen van het persoonlijk leven geven tussen de 40 en 61% van de 
mensen een acht of hoger, bij de samenleving is dat slechts 13%. De meesten geven 
de samenleving een zes of zeven, wat uitkomt op een gemiddelde van 6,3. Ook bij de 
te vredenheid met de economie worden weinig hoge cijfers uitgedeeld.
De tevredenheid met de politiek is het laagst. Hoewel het gemeentebestuur nog goed 
scoort (67% voldoende tevreden), ligt de tevredenheid met de politiek in Den Haag 
(55% tevreden) en de Europese politiek (48% tevreden) laag. Bijna niemand geeft deze 
onderdelen een acht of hoger.

Op basis van deze cijfers en van de gesprekken in de focusgroepen trokken we in de 
eerste verdiepingsstudie de conclusie dat mensen tevreden zijn met hun eigen leven, 
zich zorgen maken over de samenleving en negatief zijn over de politiek (Steenvoorden 
2009). Die tegenstelling tussen persoonlijke tevredenheid en politieke ontevredenheid 
lijkt om twee redenen paradoxaal. In de eerste plaats omdat vaak wordt verondersteld 
dat persoonlijke en politieke tevredenheid samenhangen: als mensen tevreden zijn met 
hun eigen leven zouden ze de politiek gunstiger beoordelen. Ten tweede blijkt uit het al 
eerder aangehaalde internationale onderzoek dat persoonlijke en politieke tevredenheid 
op landenniveau met elkaar samenhangen: in landen waar veel mensen tevreden zijn 
met hun eigen leven is ook de tevredenheid met de politiek hoger (zie figuur 3.1).
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Figuur 3.2

Tevredenheid met aspecten van het persoonlijk leven, de maatschappij en politiek,a bevolking van 

18 jaar en ouder, 2009 (in procenten)
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a ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met…?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevre-
den), daarvan het aandeel voldoendes.

Bron: scp (cob 2009/1-2009/4)

Maar hoe zit het precies met de samenhang tussen persoonlijke en politieke tevreden-
heid binnen Nederland? Is er eigenlijk samenhang tussen beide variabelen? De samen-
hang tussen persoonlijke tevredenheid1 en maatschappelijke tevredenheid is matig sterk 
(r = 0,32), net als de samenhang tussen persoonlijke en politieke tevredenheid  
(r = 0,27). Een groot deel van de mensen is tevreden met het eigen leven, maar 
on tevreden over de politiek. In tabel 3.2 zien we hoe groot deze groepen zijn: 53% van 
de mensen is zowel voldoende tevreden met het persoonlijke leven als met de  politiek, 
40% van de burgers is tevreden met het persoonlijke leven maar ontevreden met de 
politiek. Hogeropgeleiden, lezers van nrc, de Volkskrant of Trouw en kiezers van de 
 regeringspartijen in 2009 (cda, cu, PvdA) zijn vaker tevreden met hun persoonlijke 
leven en de politiek.  Lageropgeleiden, lezers van de Telegraaf, aanhangers van de p v v en 
niet-stemmers zijn vaker tevreden met hun leven maar ontevreden over de politiek.
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Tabel 3.2

Combinatie van tevredenheid met persoonlijk leven en met politiek in Den Haag, bevolking van 18 jaar 

en ouder, 2009 (in procenten)

tevreden met de politiek in Den Haag

tevreden met persoonlijk levena nee ja

nee 5 2
ja 40 53

a Gemiddelde percentage voldoendes van de in figuur 3.2 opgenomen aspecten van het 
persoonlijke leven. Respondenten die bij meer dan één vraag ‘weet niet’ hebben geantwoord zijn 
buiten beschouwing gelaten.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Er is dus wel samenhang tussen persoonlijke en politieke tevredenheid, maar niet erg 
sterk. Om te kijken waarin precies het verschil zit tussen persoonlijke en politieke 
tevredenheid, zouden we kunnen kijken welke factoren wel samenhangen met ene 
type tevredenheid maar niet met het andere. Uit het vele onderzoek dat gedaan is naar 
persoonlijk welbevinden en geluk blijkt dat zij samenhangen met een partner hebben, 
werk hebben, opleidingsniveau, vertrouwen in anderen, gezondheid, religie, optimisme 
en inkomen (Bok 2010: 17). Hooghe laat op basis van onderzoek in Vlaanderen zien dat 
tevredenheid met de maatschappij en de politiek samenhangen met opvattingen over 
etnocentrisme, terwijl die samenhang bij persoonlijke tevredenheid ontbreekt (Hooghe 
2010). Hooghes conclusie is dan ook dat persoonlijk en collectief welbevinden welis-
waar gerelateerde concepten zijn, maar dat ze ook van elkaar verschillen. Hij stelt dat 
‘ ethnocentric actors might still be satisfied with their own living conditions, but that they feel alienated 
from the increasingly culturally diverse society they live in’.
In tabel 3.3 zijn we nagegaan welke factoren samenhangen met politieke tevredenheid 
(kolom 2) en in hoeverre deze factoren ook een rol spelen bij persoonlijke tevredenheid 
(kolom 3). Tevredenheid met politiek hangt samen met leeftijd en religie. Het effect van 
opleidingsniveau verdwijnt als we de inhoudelijke opvattingen toevoegen. Verder zien 
we dat mensen die positief zijn over de eu en anderen vertrouwen een hogere politieke 
tevredenheid hebben. Mensen die negatief denken over de aanwezigheid van verschil-
lende culturen of vinden dat er te weinig aandacht is voor mensen die het minder heb-
ben, scoren lager op politieke tevredenheid. We weten uit eerder onderzoek dat mensen 
die op een regeringspartij stemmen meer tevreden zijn met de politiek: dat klopt en dit 
effect is ook het sterkst.
In kolom 4 zien we of deze factoren ook van invloed zijn op persoonlijk welbevinden. In 
de eerste plaats valt op dat er factoren zijn die van invloed zijn op zowel persoonlijke als 
politieke tevredenheid: in beide gevallen geldt dat mensen met sociaal vertrouwen en 
een positieve kijk op de toekomst een hoger tevredenheidscijfer geven. Ten tweede is het 
opvallend dat, ook als we controleren voor andere factoren, de relatie tussen persoon-
lijke en politieke tevredenheid overeind blijft. Er is dus wel degelijk een verband tussen 
beide vormen van tevredenheid. Maar net als in het Vlaamse onderzoek zien we ook 
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 verschillen tussen persoonlijke en politieke tevredenheid. Het grote verschil zit in enke-
le inhoudelijke opvattingen die sterk samenhangen met politieke tevredenheid, maar 
niet of nauwelijks met persoonlijke tevredenheid. Het gaat dan vooral om opvattingen 
over het Nederlands eu-lidmaatschap en opvattingen over de multiculturele samenle-
ving. De verklaringskracht van dit model voor persoonlijke tevredenheid is zeer gering, 
wat aangeeft dat deze factoren maar een heel beperkte invloed hebben op tevredenheid 
met de verschillende aspecten van het persoonlijk leven.2

Tabel 3.3

Tevredenheid met persoonlijk leven en politiek in Den Haag naar achtergrondkenmerkena 

(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) 

politieke  
tevredenheid

persoonlijke  
tevredenheid

geslacht (man) 0,03 0,00
leeftijd (hoog) -0,06 0,01
opleiding (hoger) 0,02 -0,01
is religieus 0,05 0,04
meeste mensen zijn te vertrouwen (eens) 0,11 0,08
veel mensen zijn bereid een ander te helpen (eens) 0,04 0,05
te weinig aandacht voor mensen die het minder hebben (eens) -0,12 -0,02
aanwezigheid verschillende culturen is winst (oneens) -0,13 0,04
lidmaatschap eu goede zaak (eens) 0,16 0,02
moeilijk om hoopvol te zijn (eens) -0,12 -0,01
weinig grip op toekomst (eens) -0,06 -0,21
persoonlijke tevredenheid (1-10) 0,15
tevredenheid met politiek (1-10) 0,19
stemt op regeringspartij (cda, PvdA, cu) 0,19 -0,03

gecorrigeerde R2 0,31 0,13

a Afhankelijke variabele: tevredenheid met de politiek in Den Haag (1-10) en een schaal van 
tevredenheid met verschillende aspecten van het persoonlijk leven (1-10). Vetgedrukte getallen 
zijn significant bij p < 0,01.

scp (Bron: cob 2009/1-4)

3.2.2 Terugblik op 2009

Naast de enquêtes die we elk kwartaal houden onder telkens een nieuwe groep men-
sen, houden we ook een panelonderzoek waarbij we dezelfde groep mensen een aantal 
keer ondervragen.3 We kijken of de opvattingen van individuen veranderen en op welke 
manier. Ook vragen we mensen om terug te blikken op het afgelopen jaar.
Toen zij in december terugblikten op het jaar 2009 toonden de Nederlandse ondervraag-
den zich wat neerslachtig (zie tabel 3.4). Over het persoonlijke leven – de gezondheid 
en de persoonlijke financiële situatie – dacht de meerderheid nog dat er weinig was 
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 ver anderd. Tegelijk stelde nog altijd 14% dat de gezondheid achteruit was gegaan en 
24% dat de eigen financiën waren verslechterd – tegenover respectievelijk 11% en 10% die 
een vooruitgang bespeurden. Ronduit negatief dacht men over de ontwikkelingen in de 
Nederlandse samenleving (45% vond het in de afgelopen twaalf maanden slechter tot 
veel slechter; 3% vond het beter), de Nederlandse politiek (resp. 49% en 3%) en de Neder-
landse economie (resp. 68% en 9%) in 2009. Het is opmerkelijk dat er in deze terugblik 
zo’n groot verschil zit tussen de persoonlijke financiële situatie enerzijds en de Neder-
landse economie anderzijds.

Tabel 3.4

Terugkijkend oordeel over diverse aspecten van het eigen leven, de maatschappij en de politiek,a 

bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in procenten)

de gezondheid

de (eigen) 
 financiële 
 situatie

de Nederlandse 
samenleving

de Nederlandse 
economie

de politiek
in Den Haag

veel slechter 1 2 1 4 9
slechter 14 22 44 64 39
hetzelfde 74 66 49 20 43
beter 10 9 3 9 3
veel beter 1 1 0 0 0
ik weet het niet 0 1 3 3 5

a ‘Als u terugkijkt op de afgelopen 12 maanden, wilt u aangeven of het nu slechter, hetzelfde of beter 
gaat dan vorig jaar als het gaat om:…’.

Bron: scp (cob Panelstudie 2009)

We vroegen mensen in de enquête in hun eigen woorden uit te leggen waarom zij von-
den dat hun situatie was verslechterd. Een verslechtering van de eigen financiën werd 
toegelicht met verwijzing naar de crisis. Sommigen zijn – bijvoorbeeld door een dubbele 
hypotheek – in de problemen gekomen door de stilliggende huizenmarkt. Anderen zijn 
ontslagen en komen moeilijk aan een baan of merken dat de pensioenen bevroren zijn. 
We lezen hoe zelfstandig ondernemers in bepaalde sectoren zwaar getroffen zijn door de 
crisis:

Wij hadden een financieel gezond bedrijf met een zorgvuldige planning en organisatie. Dat 
is de reden dat we het nog enkele maanden hebben kunnen uitzingen, maar nu hebben wij 
deeltijd-w w aangevraagd. Het ziet er vooralsnog niet goed uit voor ons bureau.

De meest gemaakte opmerking is echter dat ‘alles duurder wordt’, terwijl salaris, 
 pensioenen en uitkeringen dat niet compenseren. ‘Je krijgt 10 euro erbij, maar je moet 
12 euro meer uitgeven.’ Minder dan in 2008 spelen veranderingen in het persoonlijk 
leven een rol. Ook nu zijn er ouderen die met pensioen gaan, jongeren van wie de 
studie financiering ophoudt en huishoudens die voor grote uitgaven staan. Wie meent 
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dat het beter gaat met de eigen portemonnee schrijft dat vooral toe aan persoonlijke 
 om standigheden: een loonsverhoging, een eerste baan of herstel van een ziekte.
Opvallend genoeg speelt de economische situatie ook een grote rol als Nederlanders 
menen dat het in 2009 slechter is gegaan met de samenleving. ‘De economische crisis 
heeft overal zijn invloed in,’ zo stelt een respondent. De verslechtering wordt toegelicht 
met ‘het grote graaien’, de belastingdruk na de bankcrisis, werkeloosheid en faillisse-
menten. Thema’s als omgangsvormen (‘gebrek aan respect’, de ‘ik-mentaliteit’), agressie 
(‘korte lontjes’) en normen en waarden worden ook veelvuldig genoemd. Een respon-
dent vat het op wel heel pessimistische wijze samen: ‘Het gaat ieder jaar slechter.’ Veel 
mensen die een verbetering zagen van de Nederlandse samenleving waren er in 2009 
niet. De enkelen die een toelichting geven benadrukken bijna allemaal dat ‘het diepte-
punt’ – van de crisis, dan wel van de politieke situatie4 – achter ons ligt. Voor anderen is 
het meer een gevoel.
Ter onderbouwing van de mening dat de Nederlandse politiek in 2009 achteruit zou zijn 
gegaan, worden vooral dezelfde verwijten genoemd die we ook tegenkomen wanneer 
mensen aangeven waarom ze de politiek (niet) vertrouwen. Het gaat dus om  gevoelens 
die serieus worden beleefd, hoewel ze niet strikt op het jaar 2009 van toepassing lij-
ken. ‘Men rotzooit maar wat aan volgens mij. Zij zien niet wat er gebeurt op straat. 
Volgens mij leven ze in Den Haag in hun eigen wereldje, en helemaal nu, tijdens de cri-
sis.’ Den Haag zou onvoldoende luisteren, niet ‘geïnteresseerd in wat er leeft onder de 
gewone mensen’. ‘Politici in Den Haag doen wat ze zelf willen en luisteren niet naar de 
Nederlanders.’ Daarnaast wordt de politiek verweten besluiteloos te zijn, onduidelijk en 
gericht op eigenbelang op de korte termijn. Meermalen wordt genoemd dat Nederland 
politieke leiders ontbeert. Volgens sommigen zijn nieuwe partijen en een nieuwe vorm 
van politiek bedrijven een probleem (schreeuwerig, opportunistisch), volgens anderen 
juist een oplossing (duidelijk). Veel specifieker wordt niet toegelicht waarom de politiek 
ook in 2009 zou zijn verslechterd – een enkele verwijzing naar (uitblijvend) crisisbeleid 
daar gelaten.

3.2.3 Terugblik en herhaalde peilingen: discrepanties

Terugkijkend vinden Nederlanders in groten getale dat het in 2009 achteruit is gegaan 
met vooral het publieke leven – de samenleving, de politiek, en de economie. Het 
is nu interessant om te bezien of hun retrospectieve mening overeenkomt met de 
rapport cijfers die zij gedurende dat jaar hebben gegeven. We hebben diezelfde groep 
respondenten namelijk zowel begin als eind 2009 gevraagd om hun waardering voor 
persoonlijke en publieke aspecten van het leven een rapportcijfer te geven. Wanneer we 
de rapportcijfers uit 2009 vergelijken met de terugblik van diezelfde Nederlanders op 
2009, komen we tot een opmerkelijke conclusie (zie tabel 3.5). Terugblikkend hebben 
Nederlanders het idee dat ‘vroeger’ beter was, zelfs als uit hun rapportcijfers blijkt dat ze 
tevredener zijn geworden.
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Tabel 3.5

Terugblik op en veranderde waardering van de eigen financiën, de samenleving en de economie, 

bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in procenten) 

rapportcijfer: slechter rapportcijfer: hetzelfde rapportcijfer: beter

de persoonlijke financiële situatie
terugblik: slechter 31 19 23
terugblik: hetzelfde 59 71 64
terugblik: beter 10 10 12
ik weet het niet 0 1 1

de Nederlandse samenleving
terugblik: slechter 53 40 45
terugblik: hetzelfde 44 54 51
terugblik: beter 3 3 3
ik weet het niet 1 3 1

de Nederlandse economie
terugblik: slechter 73 64 66
terugblik: hetzelfde 17 23 22
terugblik: beter 9 10 10
ik weet het niet 1 2 2

Bron: scp (cob Panelstudie 2008 en 2009; cob 2009/1)

Van de burgers die eind 2009 hun persoonlijke financiële situatie met een hoger cijfer 
waardeerden dan begin 2009, zegt desondanks 23% eind 2009 in een terugblik op het 
jaar dat het volgens hen slechter is gegaan met hun financiën. Hoewel ze volgens hun 
rapportcijfers dus tevredener zijn, ziet die 23% terugkijkend toch een verslechtering. 
Van degenen die in 2009 een hoger rapportcijfer gaven aan de Nederlandse samenleving 
heeft – volgens hun eigen terugblik – maar liefst 45% het idee dat het toch slechter is 
gegaan. En hoewel een forse groep Nederlanders gedurende 2009 de nationale econo-
mie beter is gaan waarderen in de rapportcijfers, heeft niet minder dan 66% van deze 
groep – terugkijkend op datzelfde jaar – de perceptie dat de economische situatie is 
verslechterd. Deze percentages verschillen nauwelijks van de groep mensen die de eigen 
financiën, de samenleving en de economie minder zijn gaan waarderen (juist de groep 
onveranderlijken is terugkijkend het minst pessimistisch). Omgekeerde cijfers – mensen 
die denken dat het in elk van deze sferen beter ging, maar toch een lager rapportcijfer 
gaven – zijn hierdoor vele malen kleiner.
Wat betekent dit? Het gaat hier niet om de vraag of de economie, politiek of samen-
leving objectief zijn verbeterd of verslechterd, maar strikt om de opvattingen die mensen 
daarover hebben. Wanneer we mensen rapportcijfers laten geven om hun waardering 
te beschrijven, leidt dat tot andere conclusies dan wanneer we mensen vragen om terug 
te blikken. Terugblikkend wordt het verleden – zelfs het nabije verleden – mooier dan 



74

stemming onbestemd

het in werkelijkheid door diezelfde burgers ervaren werd. Welke mechanismen liggen 
 hieraan ten grondslag? In de achttiende eeuw, vlak voor de Franse Revolutie, conclu-
deerde Condorcet al dat elke nieuwe generatie zichzelf ervan beschuldigt minder sociaal 
te zijn dan de voorgaande (Badinter en Badinter 1988). Het fenomeen is van alle tijden. 
Het verleden lijkt een gouden gloed te hebben. Hoewel pessimisten vaak in het ongelijk 
worden gesteld (Ridley en Vernooy 2010), blijft de pessimistische neiging sterk. Komt het 
doordat we de incidenten van het verleden snel vergeten, terwijl die van de afgelopen 
maanden ons nog helder voor de geest staan? Is het een algemeen coping mechanisme 
om onszelf staande te houden in een snel veranderende samenleving? Meer onderzoek 
zal nodig zijn om de gouden gloed van het verleden te verklaren.
We hebben mensen gevraagd om commentaar te geven op de verschillen in tevreden-
heidscijfers, maar dit vonden zij erg moeilijk. Zij motiveren vooral inhoudelijk hun 
oordeel en gaan niet in op de reden van een hoger of juist lager rapportcijfer. Als dit al 
gebeurt, is de meest voorkomende motivatie dat de verschillen in cijfers eigenlijk niet 
zo relevant zijn. Een zes of een zeven, ‘dat maakt niet uit’. De rapportcijfers geven eerder 
een algemeen imago weer dan een onderbouwde redenering. Als we kijken naar ver-
anderingen op microniveau, dan laten individuele burgers weten dat de verschillen niet 
zo betekenisvol zijn: we moeten een los rapportcijfer niet verabsoluteren. Op het macro-
niveau van de hele steekproef (en daarmee van de Nederlandse bevolking) daarentegen, 
is de opstelsom van individuele verschillen wel betekenisvol als die verschillen massaal 
dezelfde kant op gaan. Individuele burgers maken weinig onderscheid tussen kleine 
veranderingen in hun waarderingen (het kan eens iets hoger uitvallen, soms iets lager), 
maar wanneer grote groepen burgers dezelfde richting op veranderen –zonder dat goed 
te kunnen beargumenteren of zelfs te onderkennen – is dat meer dan gewoon toeval. 
Vaak zijn er dan toch aanwijsbare oorzaken voor deze veranderingen in het opinie-
klimaat; mensen worden bijvoorbeeld positiever of negatiever als reactie op economi-
sche ontwikkelingen.

3.2.4 Voldoende, onvoldoende

Een wat crucialer onderscheid is, althans vanuit analytisch perspectief, het verschil 
in waardering tussen een onvoldoende (vijf of lager) en een voldoende (zes of hoger). 
Toch is het ook bij dit verschil belangrijk om in ogenschouw te nemen dat het niet ver-
absoluteerd mag worden: niet iedereen maakt een (bewust) onderscheid tussen een 
voldoende of een onvoldoende.

Tabel 3.6 toont hoe de waarderingen van respondenten die drie keer aan dit onderzoek 
hebben deelgenomen (begin 2008, eind 2008 en eind 2009) zich hebben ontwikkeld. 
De eerste twee rijen beschrijven scoreverlopen waar geen overstap is gemaakt van on-
voldoende naar voldoende of vice versa: de toegekende rapportcijfers waren altijd ofwel 
voldoende (+++) ofwel onvoldoende (–––). De rijen daarna beschrijven scoreverlopen 
waarbij één keer is geswitcht tussen een voldoende en een onvoldoende. De laatste twee 
rijen tonen patronen waarbij iedere keer van mening is veranderd (–+– of +–+). Dit zijn 
de meest volatiele burgers.
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Tabel 3.6

Herhaalde metingen van oordeel over diverse aspecten van het eigen leven, de maatschappij en de 

politiek,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2009 (in procenten)

de 
 gezondheid

de (eigen)
financiële 
situatie

de Neder-
landse 
samenleving

de Neder-
landse 
 economie

de politiek
in Den Haag

onveranderd
– – – 4 5 8 8 28
+ + + 80 82 62 52 30
eenmalige veranderingb

+ – – 1 1 4 6 4
– – + 2 2 5 3 4
– + + 3 2 8 2 9
+ + – 4 4 6 13 5
herhaalde veranderingc

+ – + 4 2 4 9 3
– + – 1 2 3 3 10
(een of meer ‘ik weet het niet’) 1 1 1 4 7

a ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …’.
b Respondent die gedurende de drie metingen precies één keer zijn of haar mening bijstelt van een 

voldoende naar een onvoldoende of vice versa.
c Respondent die ten opzichte van de vorige peiling twee keer zijn of haar mening bijstelt van een 

voldoende naar een onvoldoende of vice versa.

Bron: scp (cob 2008/1, cob Panelstudie 2008 en 2009) (n = 477)

Over het persoonlijke leven (de gezondheid en de eigen financiën) is de overgrote meer-
derheid van de respondenten onveranderlijk. De minste standvastigheid zien we in de 
waardering van de Nederlandse economie (60%) en de Nederlandse politiek (58%). De 
groep volatielen – die zowel in 2008 als in 2009 van mening veranderde – is evenwel het 
grootst voor de waardering van de politiek. 10% gaf begin 2008 een onvoldoende, ver-
volgens eind 2008 een voldoende, en eind 2009 opnieuw een onvoldoende. 3% ging van 
een voldoende naar een onvoldoende en weer terug. Opvallend is ook dat het percentage 
Nederlanders dat consequent een onvoldoende geeft voor alle sferen relatief klein is 
(althans lager dan 10%), met uitzondering van de sfeer van de nationale politiek. Daaraan 
geeft maar liefst 28% van de Nederlanders in alle drie de peilingen een onvoldoende.
Nadere analyses laten zien dat sommige kiezers eerder dan andere geneigd zijn van 
mening te veranderen. Wie de eerste keer van mening veranderde, heeft een relatief 
grote kans om vervolgens opnieuw een ander cijfer te geven. Dit geldt met name voor de 
waardering voor de Nederlandse politiek, waar de volatiliteit groot is. Helaas biedt het 
cob-materiaal te weinig meetpunten om uit te zoeken wie deze ‘beweeglijke’ of ‘volatie-
le’ burgers zijn. Wanneer we verderop ingaan op de veranderlijkheid in het vertrouwen 
zullen we daarom gebruik maken van een groter databestand waarmee het wel mogelijk 
is groepen burgers te onderscheiden.
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3.3 Vertrouwen

Vertrouwen is een onderwerp waarvoor de laatste decennia zowel in Nederland als inter-
nationaal veel aandacht is als gevolg van de daling van het vertrouwen in veel westerse 
democratieën en de interesse in sociaal kapitaal (Newton 2007: 343). Geruststellende 
cijfers over het niveau van het sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland vanuit 
internationaal en longitudinaal perspectief nemen niet weg dat vertrouwen een onder-
werp is dat ook in Nederland de gemoederen bezig houdt. Burgers zouden elkaar steeds 
minder vertrouwen en de overheid sterk wantrouwen (De Gruijter et al. 2010). In para-
graaf 3.3.1 bekijken hoe de verschillende vormen van vertrouwen samenhangen. Vanaf 
paragraaf 3.3.2 gaan we in op de veranderingen van het institutionele vertrouwen op 
individueel niveau en bekijken we wie van mening veranderen.

3.3.1 Sociaal en institutioneel vertrouwen en hun samenhang

Vertrouwen is voor velen een essentieel, maar ook een moeilijk begrip. Essentieel omdat 
het de basis is voor persoonlijke en onpersoonlijke relaties en moeilijk omdat het over 
veel verschillende dingen kan gaan en vele betekenissen kan hebben. Volgens Newton 
is vertrouwen (2007: 343) ‘the belief that others will not deliberately or knowingly do us 
harm, if they can avoid it, and will look after our interests, if this is possible’.
Sociaal vertrouwen is het vertrouwen dat iemand heeft in andere mensen. Het gaat vaak 
om ‘gegeneraliseerd’ vertrouwen. Dus niet het vertrouwen in een concreet iemand die 
je persoonlijk kent, maar het vertrouwen in andere mensen in het algemeen. In het 
cob meten we sociaal vertrouwen met de stellingen ‘Over het algemeen zijn de meeste 
mensen wel te vertrouwen’ en ‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met 
mensen’. 56% van de Nederlanders vindt dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, 
slechts 13% is het met deze stelling (zeer) oneens (zie tabel 3.7). Tegelijkertijd vindt ook 
een substantieel deel van de burgers (39%) dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in 
de omgang met mensen; 24% is het met deze stelling oneens. Wanneer we deze twee 
stellingen combineren zien we dat van diegenen die het eens zijn met de stelling dat de 
meeste mensen te vertrouwen zijn, 36% het oneens is met de stelling dat je niet voor-
zichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen; 40% is neutraal en 24% is het met 
deze stelling eens. Algemeen vertrouwen sluit dus zeker niet uit dat een deel van de men-
sen ook nog wantrouwen heeft. In het cob vragen we tot slot of ‘nog altijd veel mensen 
bereid zijn een ander te helpen’. Deze stelling is misschien te algemeen geformuleerd, 
want 80% van de mensen stemt ermee in.
Concluderend kunnen we zeggen dat de meeste Nederlanders hebben wel vertrouwen 
in elkaar en eenieders intenties (veel mensen zijn bereid anderen te helpen, over het 
algemeen zijn mensen te vertrouwen). Dat neemt niet weg dat er ook veel mensen zijn 
die niet zonder meer hun vertrouwen in anderen uitspreken: zij kiezen voor een midden-
categorie bij vragen over sociaal vertrouwen of geven aan dat je niet voorzichtig genoeg 
kunt zijn in de omgang. De groep die blijk geeft van een groot sociaal wantrouwen is 
echter klein.
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Tabel 3.7

Sociaal vertrouwen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in procenten)

oneens neutraal eens

Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen. 13 30 56
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen. 24 37 39
Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn een ander te helpen. 5 14 80

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Institutioneel vertrouwen is het vertrouwen dat mensen hebben in  verschillende 
 instituties zoals de media, rechters, het parlement en de vakbonden. Het zijn 
 instellingen die tamelijk abstract zijn, op enige afstand staan, en daarmee is dit ver-
trouwen een stuk minder persoonlijk dan sociaal vertrouwen. Institutioneel vertrouwen 
wordt soms wat algemener opgevat als een positieve houding tegenover deze instel-
lingen (Dekker en Van der Meer 2011), maar hangt conceptueel ook nauw samen met de 
legitimiteit van deze instituties (Newton 2010: 344). Dat vertrouwen wordt gezien als 
indicator voor legitimiteit verklaart ook de grote aandacht die wordt gehecht aan de ont-
wikkeling van het institutioneel vertrouwen. Een vertrouwensdaling zegt dan iets over 
de legitimiteit van die instelling of, wanneer het slecht gesteld is met het vertrouwen in 
verschillende  instituties, over de legitimiteit van het systeem als geheel.
In hoofdstuk 2 zagen we al hoe de verschillende vormen van institutioneel vertrouwen zich 
door de tijd heen ontwikkelden en dat de instellingen verschillend beoordeeld worden. 
Wanneer we kijken naar het verband tussen deze typen van institutioneel vertrouwen 
dan zien we dat ze matig tot sterk samenhangen (zie tabel 3.8). Vooral het verband tus-
sen het vertrouwen in instituties die ook inhoudelijk nauw aan elkaar verwant zijn (zoals 
kranten en televisie of de Tweede Kamer en de regering) is erg sterk. Het vertrouwen in de 
rechtspraak vertoont een sterke samenhang met het vertrouwen in de regering en Tweede 
Kamer. De overige typen institutioneel vertrouwen hangen matig sterk met elkaar samen.

Tabel 3.8

Verbanden tussen typen institutioneel vertouwen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in Pearson’s r)a

ondernemingen vakbonden kranten televisie rechtspraak Tweede Kamer

vakbonden 0,41
kranten 0,42 0,46
televisie 0,41 0,44 0,75
rechtspraak 0,35 0,36 0,39 0,34
Tweede Kamer 0,42 0,40 0,41 0,37 0,65
regering 0,43 0,37 0,37 0,34 0,60 0,89

a Lichtblauw duidt op matig sterke verbanden (0,30 -0,50), donkerblauw op sterke verbanden  
(> 0,50). Alle correlaties zijn significant bij p < 0,00.

Bron: scp (cob 2009/1-4)
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Een centrale vraag in de literatuur over vertrouwen is of sociaal en institutioneel ver-
trouwen (en dan met name vertrouwen in de politiek) met elkaar samenhangen. Over 
het antwoord wordt verschillend gedacht. Aan de ene kant zijn er mensen die denken dat 
verschillende vormen van vertrouwen samengaan: mensen die anderen vertrouwen zul-
len ook vertrouwen hebben in de instituties. Dat kan komen doordat het vertrouwen in 
anderen wordt gegeneraliseerd naar vertrouwen in politici en instituties. Of juist anders-
om: dat het gemakkelijker wordt mensen te vertrouwen omdat je erop vertrouwt dat er 
instituties zijn die zorgen voor rechtvaardigheid (Dekker en Van der Meer 2011). Anderen 
stellen dat sociaal en politiek vertrouwen samenhangen omdat mensen op jonge leeftijd 
vertrouwen krijgen aangeleerd en tot deel van hun persoonlijkheid maken. Sommige 
mensen hebben dus veel vertrouwen (in alles) en andere mensen weinig (Newton 2007: 
350). Het idee dat sociaal en politiek vertrouwen met elkaar samenhangen staat centraal 
in de literatuur over sociaal kapitaal: vertrouwen tussen mensen zal leiden tot ver-
trouwen in de democratie en stabiliteit van het systeem.
Aan de andere kant zijn er mensen die denken dat sociaal en politiek vertrouwen niet 
met elkaar samenhangen. Dat kan komen doordat verschillende typen vertrouwen 
elkaar compenseren: bijvoorbeeld wanneer je de media vertrouwt om het op te nemen 
tegen de overheid (Dekker en Van der Meer 2011). Diverse onderzoeken tonen aan dat 
sociaal en politiek vertrouwen twee verschillende dingen zijn. Politiek vertrouwen 
kan vooral worden verklaard uit politieke variabelen en sociaal vertrouwen uit sociale 
 variabelen (Newton 2007: 352). Onderzoek op basis van de European Social Survey (ess) 
laat echter zien dat er wel samenhang is tussen sociaal en institutioneel vertrouwen 
(Zmerli en Newton 2008).
Om te kijken naar de samenhang tussen sociaal en institutioneel vertrouwen com-
bineren we de drie vragen naar sociaal vertrouwen tot één schaal. In tabel 3.9 staan de 
correlaties tussen sociaal vertrouwen en de verschillen typen institutioneel vertrouwen. 
Wat opvalt is dat de samenhang tussen sociaal vertrouwen en vormen van politiek ver-
trouwen het sterkst is. De samenhang tussen sociaal vertrouwen en vertrouwen in de 
televisie is het zwakst. Hoe we denken over onze medeburgers is dus matig sterk (en in 
positieve zin) gerelateerd aan ons oordeel over de politiek: we vertrouwen politici hetzij 
omdat ze die medeburgers in het gareel houden, hetzij omdat ook zij nu eenmaal onze 
medeburgers zijn. Deze sterke sociale component ontbreekt bij de deelbelangen (onder-
nemingen, vakbonden) en bij de leveranciers van informatie en ontspanning (kranten, 
televisie).

Net als de samenhang tussen persoonlijke en politieke tevredenheid (§ 3.2.1) is de 
 samenhang tussen sociaal en politiek vertrouwen matig sterk. De samenhang is zeker 
niet volledig: er zijn ook mensen met een laag sociaal vertrouwen en voldoende ver-
trouwen in de politiek of omgekeerd. Om hoeveel mensen het gaat hangt af van hoe 
je ‘veel’ of ‘weinig’ vertrouwen definieert. In tabel 3.10 hebben we sociaal vertrouwen 
afgezet tegen het vertrouwen in de Tweede Kamer. Bij 48% valt het niveau van sociaal en 
politiek vertrouwen samen: 39% van de burgers heeft wel sociaal en politiek vertrouwen, 
bij 9% ontbreekt het aan beide vormen van vertrouwen.



te vredenheid en vertrou wen: sa menhang en ver anderli jkheid

79  

Tabel 3.9

Samenhang tussen sociaal en institutioneel vertrouwen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009  

(in Pearson’s r)a

vertrouwen in:
ondernemingen vakbonden kranten televisie rechtspraak Tweede Kamer regering

sociaal vertrouwenb 0,16 0,16 0,16 0,09 0,32 0,33 0,31

a Alle correlaties zijn significant bij p < 0,01.
b Gemiddelde score van de drie cob-stellingen in tabel 3.7. De tweede stelling is omgedraaid.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Tabel 3.10

Combinatie van sociaal en politiek vertrouwen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in procenten)

vertrouwen in de Tweede Kamer
‘over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ onvoldoende (0-5) voldoende (6-10)

(zeer) oneens 9 4
neutraal 16 14
(zeer) eens 18 39

Bron: scp (cob 2009/1-4)

3.3.2 Veranderingen in institutioneel vertrouwen

In hoofdstuk 2 zagen we dat de grootste veranderingen van opvattingen zich afspeelden 
in het oordeel over de Nederlandse politiek. We gaan nu dieper in op de veranderlijk-
heid van dat oordeel, ditmaal gemeten als vertrouwen in het kabinet. We maken gebruik 
van de gegevens van het opiniepanel van EenVandaag, waaraan tussen november 2006 
en januari 2010 meer dan 60.000 Nederlanders deelnamen.5 Zij kregen regelmatig vra-
gen voorgelegd over maatschappelijke en politieke kwesties. Een daarvan ging over de 
mate van vertrouwen in het Nederlandse kabinet. We beperken ons tot het vertrouwen 
in het vierde kabinet-Balkenende omdat het voorgaande kabinet een andere samen-
stelling kende. De vraag is van 2007 tot aan de val van het kabinet zeven keer in dezelfde 
 bewoordingen gesteld. We analyseren alleen die deelnemers die minstens vier keer heb-
ben deelgenomen.
Figuur 3.3 toont de ontwikkeling van het vertrouwen in het kabinet in deze periode. 
Ondanks een wat andere vraag met wat andere antwoordcategorieën volgt de figuur 
dezelfde trendlijn als figuur 2.7. Het vertrouwen steeg in het najaar van 2008 (na de 
Nederlandse overname van a bn Amro aan het begin van de financiële crisis) en daalde 
rap in de zomer van 2009 (na publieke verwijten over besluiteloosheid van het kabinet in 
de crisisaanpak).
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Figuur 3.3

Vertrouwen in het vierde kabinet–Balkenende,a bevolking van 18 jaar en ouder, 

december 2007 – februari 2010 (in procenten)
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a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u over het geheel genomen in het kabinet-Balkenende iv?’

Bron: EenVandaag Opiniepanel 2007-2010

Tabel 3.11 laat zien welke verschuivingen er zich allemaal onder figuur 3.3 afspeelden. In het 
najaar van 2008 steeg het vertrouwen bij 17% van de ondervraagden, maar daalde het onder 
5%. Tussen september 2008 en maart 2009 veranderen weliswaar evenveel deelnemers van 
mening, maar is het aantal stijgers (10%) nagenoeg even groot als het aantal dalers (13%). 
De daling van het vertrouwen in juni 2009 komt door een negatieve verandering bij 18% 
van de deelnemers, hoewel tegelijk bij 7% het vertrouwen in deze periode stijgt. Tussen 
juni en september 2009 houden stijgers (13%) en dalers (11%) elkaar nagenoeg in evenwicht. 
Van september tot december 2009, en van december 2009 tot februari 2010 daalt het ver-
trouwen echter bij meer deelnemers (resp. 17% en 15%) dan dat het stijgt (resp. 9% en 10%).

Tabel 3.11

Veranderingen in vertrouwen in het vierde kabinet-Balkenende, bevolking van 18 jaar en ouder,  

2007-2010 (verschilscores, in procenten)a

(oude peiling)
(nieuwe peiling)

dec. 2007
sep. 2008

sep. 2008
mrt. 2009

mrt. 2009
jun. 2009

jun. 2009
sep. 2009

sep. 2009
dec. 2009

dec. 2009
feb. 2010

meer vertrouwen dan in vorige peiling 17 10 7 13 9 10
even veel vertrouwen 77 76 75 76 74 75
minder vertrouwen dan in vorige peiling 5 13 18 11 17 15
weet niet 1 1 0 1 0 0

a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u over het geheel genomen in het kabinet-Balkenende iv?’

Bron: EenVandaag Opiniepanel 2007-2010
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Het vertrouwen is al met al tamelijk volatiel te noemen, niet alleen in de geaggregeerde 
niveaus, maar nog sterker op het individuele niveau. Steevast blijft tussen twee peilingen 
slechts driekwart van de deelnemers aan het opiniepanel dezelfde mening toegedaan. 
In paragraaf 3.3.3 zullen we zien dat niet steeds hetzelfde kwart van mening verandert, 
maar dat dit voor een deel steeds andere individuen zijn.

3.3.3 De volatielen

In totaal konden de deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel tussen de zeven metin-
gen maximaal zes keer van mening veranderen. Door bij te houden hoe vaak men van 
mening verandert en hoe groot de veranderingen gemiddeld zijn, kunnen we uitspraken 
doen over de mate van volatiliteit.6 Hieruit blijkt dat 43% van de deelnemers nooit van 
mening is veranderd en 22% slechts een keer van mening is veranderd (en daarna diezelf-
de nieuwe mening toegedaan bleef ). Daartegenover staat dat 4% van de deelnemers elke 
keer van mening veranderd is en dat 5% slechts één keer niet van mening is veranderd. 
Een heel hoge frequentie van veranderingen komt dus maar bij een zeer beperkte groep 
Nederlanders voor. Als de deelnemers van mening veranderen, gaat dat in verreweg de 
meeste gevallen in kleine stapjes. Van de 57% van de deelnemers die minstens één keer 
van mening veranderden, deed 97% dat altijd maar met één stapje in de waardering.7

Hoewel uit het panelonderzoek blijkt dat 57% van de Nederlanders volatiel is, zien 
we dat de frequentie en sterkte van de wisselingen beperkt is. Diegenen die wel eens 
van mening veranderen, doen dat veelal met de kleinst mogelijke marges: één waar-
deringspunt. Dit bevestigt wat we eerder al zagen bij de panelgegevens van het cob: 
de veranderingen verlopen in kleine stappen. De vraag die nu blijft staan, is wat de 
volatielen onderscheidt van de rest van de bevolking. Waarom zijn sommige burgers 
eerder geneigd van mening te veranderen dan andere? En waarom veranderen sommige 
burgers in extremere mate van mening dan andere? Om die vraag te beantwoorden heb-
ben we multivariate regressie-analyses uitgevoerd op de gegevens uit het EenVandaag 
Opini epanel. De resultaten van die analyses zijn schetsmatig weergegeven in tabel 3.12. 
De eerste kolom laat zien welke factoren van invloed zijn op de frequentie (van nul tot 
zes keer) waarmee deelnemers van mening veranderen; de tweede kolom toont welke 
factoren de gemiddelde grootte van de veranderingen (gemiddeld met 1 of gemiddeld 
met meer dan 1) beïnvloeden.

De verschillende kenmerken in tabel 3.12 verklaren gezamenlijk erg weinig van de 
 frequentie en grootte van de volatiliteit. De frequentie van volatiliteit (hoe vaak deel-
nemers van mening veranderen) wordt voor 7% verklaard, de gemiddelde grootte van die 
volatiliteit wordt – met name door de scheve frequentieverdeling – voor slechts 1,3% ver-
klaard. Voor een groot deel tasten we dus nog in het duister waarom sommige groepen 
vaker of sterker van mening veranderen dan andere. Toch kunnen we enkele conclusies 
trekken uit tabel 3.12.8
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Tabel 3.12

Verklaringen van frequentie en grootte van de volatiliteit in vertrouwen in het vierde kabinet-

Balkenende,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2007-2010b 

frequentie van
volatiliteit (n = 28795)

grootte van gemiddelde 
volatiliteit (n = 16456)

(aantal jaren deelname opiniepanel) + +
(aantal malen deelname opiniepanel) + +
(aantal malen ‘weet niet’ geantwoord) - +
opleidingsniveau - -
vrouw - -
leeftijd +
religie (geen)
katholiek +
protestant +
overig
wil niet zeggen
leest Telegraaf (+)
leest ad
leest Volkskrant
leest Trouw
leest nrc +
leest regionale krant (-)
leest gratis krant (Metro, Spits)
leest geen krant

a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u over het geheel genomen in het kabinet-Balkenende iv?’
b +: leidt tot meer volatiliteit; -: leidt tot minder volatiliteit; weergeven verbanden tussen haakjes 

zijn significant bij p < 0, 05 tweezijdig, de overige verbanden zijn significant bij p > 0,05 eenzijdig). 
Niet significante verbanden zijn niet weergegeven.

Bron: EenVandaag Opiniepanel 2007-2010

Theoretisch kunnen we verwachten dat mensen met weinig kennis van de politiek eerder 
van mening veranderen, omdat zij minder vastomlijnde kaders hebben om aan vast te 
houden. Maar ook het omgekeerde kan: juist politiek betrokkenen veranderen eerder en 
sterker van mening, omdat zij hun mening aanpassen aan steeds nieuwe kennis. Het lijkt 
erop dat de eerste verwachting het beste past bij de uitkomsten van tabel 3.12. Ten eerste 
verandert het vertrouwen in het kabinet eerder en sterker onder lageropgeleiden dan 
onder hogeropgeleiden. Bovendien zien we dat het vertrouwen in het kabinet gemiddeld 
sterker fluctueert onder mensen die vaker aangeven niet te weten of zij het kabinet ver-
trouwen. Veranderlijkheid lijkt dus eerder het gevolg van een beperktere kennis van en 
betrokkenheid bij de politiek. Nader onderzoek is nodig om dit verder uit te pluizen.
Verder toont tabel 3.12 dat mannen vaker en sterker van mening veranderen over het 
kabinet dan vrouwen. Ondanks het beeld dat ouderen vaak een meer starre mening heb-
ben dan jongeren, zien we dat bij ouderen het vertrouwen vaker fluctueert.  Religie en 
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mediagebruik hebben geen consequente effecten. Katholieken lijken wat vaker van 
mening te veranderen; protestanten veranderen – als zij van mening veranderen – 
gemiddeld sterker. De volatiliteit is in grootte het sterkst onder lezers van nrc en Tele-
graaf en het zwakst onder lezers van regionale kranten. Deze effecten zijn echter klein.
De beweeglijkheid van de publieke steun voor de politiek en politieke instituties is in 
het afgelopen decennium sterk toegenomen (Bovens en Wille 2008). Het vertrouwen 
in het kabinet is niet zozeer laag als wel veranderlijk. De exacte oorzaken van die vola-
tiliteit blijven wat onduidelijk. Nederlandse burgers die we hiernaar vragen vinden het 
moeilijk aan te geven wat de oorzaken zijn. Wanneer zij van mening veranderen, gaat 
dat in kleine stapjes, waar – zo zeggen ze zelf – niet al te veel gewicht aan moet worden 
gehecht. Toch leiden al deze veranderingen op het microniveau van individuele burgers 
toch steeds vaker tot grote veranderingen in de macrocijfers. En het vertrouwen in poli-
tiek, economie en samenleving zijn niet de enige aspecten van de publieke opinie die zo 
veranderlijk zijn. De steun voor politieke partijen in de opiniepeilingen van t ns-Nipo, 
Synovate en peil.nl zijn eveneens uiterst veranderlijk. En de Nederlandse verkiezingen 
behoren sinds 1994 tot de meest volatiele uit de naoorlogse geschiedenis van West-Euro-
pa (Mair 2008).
Een kwantitatieve analyse van volatiliteit in politiek vertrouwen heeft in elk geval wat 
tipjes van de sluier kunnen oplichten. Hoewel het politieke vertrouwen ook op indivi-
dueel niveau volatiel is, blijft het aantal Nederlanders dat vaak van mening verandert 
relatief klein. Als ze van mening veranderen is dat nagenoeg altijd met de kleinst moge-
lijke stapjes. Onduidelijk blijft grotendeels wie nu die veranderlijken zijn. Mannen zijn 
volatieler dan vrouwen. En volatiliteit lijkt samen te hangen met een gebrek aan kennis 
van de politiek, aangezien zowel lageropgeleiden als mensen die vaker ‘weet niet’ zeg-
gen vaker en sterker van mening veranderen.

3.4 Slot

Tot nu toe hebben we tevredenheid en vertrouwen behandeld als twee aparte onder-
werpen, maar ze hangen natuurlijk ook nauw met elkaar samen.9 Conceptueel gezien is 
tevredenheid meer een evaluatie van een situatie of object. Die evaluatie kan betrekking 
hebben op het heden of het verleden, maar niet op de toekomst. Vertrouwen richt zich 
juist wel op toekomstige situaties (of situaties elders). Je rekent erop dat anderen je niet 
zullen benadelen of dat (mensen binnen) instituties zullen doen wat ze moeten doen. 
Die verwachtingen kunnen natuurlijk wel gebaseerd zijn op het verleden. Anders dan 
tevredenheid impliceert vertrouwen ook relaties van onzekerheid en afhankelijkheid: je 
loopt een risico (hoe klein ook) door personen of instellingen te vertrouwen.
Tevredenheid en vertrouwen worden vaak beschouwd als kenmerken van een vitale 
samenleving en democratie. Het zegt iets over de manier waarop mensen hun 
eigen situa tie en die van het land evalueren en wat ze verwachten over de toekomst. 
Een gebrek aan tevredenheid en vertrouwen leidt dan ook vaak tot sombere conclusies 
over de stand van het land. Positieve internationale vergelijkingen ten spijt maken veel 
mensen in Nederland zich zorgen over een gebrek aan tevredenheid en vertrouwen. 
Die zorgen betreffen vooral het lage politieke vertrouwen. Nederlanders zijn over het 
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 algemeen heel tevreden met hun persoonlijke situatie. Het is vooral de politiek waarover 
zij minder tevreden zijn en waarin het vertrouwen laag is in vergelijking met andere 
instellingen.
Hoewel er op landenniveau wel samenhang is tussen persoonlijke en politieke tevreden-
heid (in landen waar veel mensen persoonlijk tevreden zijn is ook de politieke tevreden-
heid groter) is de samenhang op individueel niveau minder sterk. Weliswaar geldt dat 
mensen die tevreden zijn met hun persoonlijk leven vaker tevreden zijn met de politiek, 
maar de samenhang is verre van volledig: 40% van de mensen is tevreden met het eigen 
leven, maar ontevreden met de politiek. Of andersom gezegd: weinig tevredenheid met 
de politiek lijkt geen weerslag te hebben op het persoonlijke geluk. Dat komt onder 
andere doordat politieke tevredenheid wel samenhangt met opvattingen over maat-
schappelijke kwesties zoals de eu en de multiculturele samenleving, maar persoonlijke 
tevredenheid niet. Sociaal vertrouwen hangt samen met het vertrouwen in instituties, 
maar ook hier geldt dat er een groep mensen is die wel vertrouwen stelt in anderen, maar 
bijvoorbeeld niet in de politiek. Mensen verschillen in de mate waarin ze over de hele 
linie geneigd zijn tot tevredenheid en vertrouwen, maar ook in hun waarderingen van 
afzonderlijke levensgebieden en instituties.
Op geaggregeerd niveau (voor de bevolking als geheel) zagen we in hoofdstuk 2 dat 
er een grote mate van stabiliteit is in de persoonlijke tevredenheid, terwijl er zich in 
economie en politiek verschuivingen voordoen. Met name vertrouwenscijfers zijn, 
zeker wanneer we ze over iets langere tijd bekijken, erg beweeglijk en gevoelig voor 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook op individueel niveau zien we een verschil in 
ontwikkelingen tussen houdingen over de persoonlijke en over de politieke situatie. 
Op individueel niveau veranderen mensen nauwelijks van mening over hun persoonlijke 
situatie: ze zijn en blijven tevreden.
Op het gebied van politieke tevredenheid en vertrouwen is er wel sprake van grote vola-
tiliteit. De analyses in dit hoofdstuk laten zien dat we daarbij een onderscheid moeten 
maken tussen aanwezigheid van volatiliteit en de frequentie en sterkte van veranderin-
gen. Het antwoord op de vraag of het politiek vertrouwen volatiel is, is: ja. Als we ver-
volgens kijken hoe vaak mensen van mening veranderen, zien we dat dat wel meevalt: 
de meeste mensen veranderen in zeven peilingen slechts één keer van mening. Een 
nuancering is ook op zijn plaats als we kijken hoe sterk die meningsverandering is: men-
sen veranderen met kleine stapjes, ze gaan van een zes naar een zeven of andersom.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat veel mensen een beetje veranderlijk zijn. Hoewel 
mensen desgevraagd moeite hebben om aan te geven waarom ze precies een iets hoger 
of iets lager cijfer geven, zien we dat zij hun waardering aanpassen als daar aanleiding 
toe is. Wanneer grote groepen burgers dezelfde kant op veranderen, leiden al deze kleine 
– en voor de betrokkenen vaak betekenisloze – individuele verschuivingen tot beteke-
nisvolle veranderingen op geaggregeerd niveau. Vaak zijn er ook aannemelijke redenen 
voor die veranderingen, bijvoorbeeld negatieve of positieve economische ontwikkelin-
gen of hoop na het aantreden van een nieuw kabinet.
Veranderlijkheid in vertrouwen is geen probleem. Ze hoort bij een democratie en draagt 
bij aan politieke dynamiek. Zorgwekkend is misschien wel de beschreven discrepantie 
tussen blijvende tevredenheid en ervaren achteruitgang. Zoals we lieten zien in dit en 
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het voorgaande hoofdstuk was de stemming in het land in 2009 weinig anders dan in 
2008: mensen waren even positief over hun persoonlijke leven en (dankzij de crisis) 
misschien iets positiever over de politiek.10 Dat zien we zowel op geaggregeerd niveau 
als op individueel niveau. Maar als we mensen vragen om terug te kijken, dan vindt een 
groot deel van hen dat het er slechter op is geworden, terwijl hun tevredenheidcijfers 
constant of zelfs gestegen waren. De negatieve stemming in Nederland lijkt vooral door 
de terugblik bepaald. Onze respondenten werden er niet vrolijker van als we ze vertelden 
dat hun tevredenheidcijfers niet waren gedaald. Net zo min als de stemming in het land 
beter lijkt te worden van de herhaalde constateringen dat Nederland het Europees gezien 
heel goed doet – Nederlanders zitten in de top wat de tevredenheid met het eigen leven 
en het politieke vertrouwen betreft (figuur 3.1). Het chagrijn blijft omdat veel mensen 
het gevoel hebben dat het vorig jaar en langer geleden nog beter ging. We zullen op zoek 
moeten naar de oorzaak van de gouden gloed van het verleden: waarom zijn Neder-
landers terugblikkend zo veel positiever over het verleden?

Noten

1 Persoonlijke tevredenheid is hier de gemiddelde score van de eerst vijf items uit figuur 3.2. Uit een 

factoranalyse blijkt dat deze items op één factor laden. De cronbach alpha van deze factor is 0,74.

2 Persoonlijke tevredenheid kan dus beter uit andere factoren worden verklaard (zoals het hebben van 

een partner, het hebben van kinderen en werksituatie). Omwille van de ruimte laten we deze analyse 

hier achterwege. 

3 Door de uitstroom van respondenten uit het onderzoekspanel en non-respons bij het verzoek deel 

te nemen, is dit panelbestand gebaseerd op een selectieve steekproef. De uiteindelijke steekproef-

grootte van het volledige panelbestand (van deelnemers die aan de drie peilingen hebben deel-

genomen) ligt op zo’n 47% van die van de eerste meting.

4 Let wel: deze enquête werd afgenomen voordat het vierde kabinet-Balkenende ten val kwam.

5 Dit is geen doorsnede van de Nederlandse bevolking: deelname is gebaseerd op zelfaanmelding en 

vragenlijsten zijn via internet afgenomen. Dat geeft waarschijnlijk een overschatting van de volatili-

teit van Nederlanders in dit databestand. Maar door de grote hoeveelheid deelnemers en omdat het 

bestand uniek is in het aantal meetpunten van politiek vertrouwen maken we er toch gebruik van. 

We verwachten niet dat de verbanden die we onderzoeken niet representatief zouden zijn voor de hele 

Nederlandse bevolking.

6 We hebben de mate van volatiliteit erg conservatief berekend: wie een keer niet weet hoeveel ver-

trouwen hij of zij heeft in het kabinet wordt beschouwd als iemand die niet van mening is veranderd. 

Pas wanneer daarna van mening wordt veranderd, tellen we het als veranderlijkheid. Deze wijze van 

berekenen leidt ertoe dat de gemiddelde score van volatiliteit wat lager uitvalt. In de verklarende 

analyses van tabel 3.12 kunnen we het effect van de conservatieve berekeningen uitsluiten door drie 

controlevariabelen op te nemen: het aantal keren dat een respondent niet heeft deelgenomen aan 

de peilingen, het aantal keren dat een respondent ‘weet niet’ heeft geantwoord, en de tijdspanne 

waarbinnen de respondent heeft deelgenomen aan de opiniepeilingen (wie alleen in 2009 deelnam, 

scoort lager dan iemand die van 2007 tot 2010 deelnam).

7 Maximaal kan binnen de vertrouwensvraag van EenVandaag de waardering met drie stappen worden 

aangepast - namelijk van 1 (helemaal geen vertrouwen) naar 4 (heel veel vertrouwen) of vice versa. 
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Een uitzonderlijke groep van twaalf deelnemers (minder dan 0,1%) veranderde elke meting met de 

maximale drie stappen als ze de vertrouwensvraag invulden. Deze groep is verwaarloosbaar klein.

8 We gaan niet in op de oorzaak van verschuivingen. Het kan gaan om inhoudelijk overwogen verande-

ringen, non-attitudes of meetfouten. De bevindingen dat het gaat om laagopgeleiden zouden een te-

ken van non-attitudes en/of meetfouten kunnen zijn. Dit moet nader onderzocht worden. Overigens 

zouden strikt toevallige meetfouten tegen elkaar moeten wegvallen. Het is dan juist opmerkelijk dat 

er nog duidelijke effecten te vinden zijn.

9 Empirisch zien we sterke correlaties tussen enerzijds tevredenheid met de politiek in Den Haag en 

vertrouwen in de Tweede Kamer (Pearson’s r = 0,75) en anderzijds de regering (Pearson’s r = 0,79). Het 

is theoretisch moeilijk voorstelbaar dat iemand tevreden is met de politiek, maar er geen vertrouwen 

in heeft. Dat kan eigenlijk alleen wanneer men bij ‘de politiek’ aan een ander object denkt dan bij ‘de 

Tweede Kamer’ of ‘de regering’. De hoge correlatie duidt erop dat vertrouwen in de Tweede Kamer en 

vooral dat in de regering door veel mensen breed wordt opgevat als ‘vertrouwen in de politiek’ (zie 

ook cob 2010|1). 

10 Ook voor 2010 is deze situatie onveranderd (zie cob 2010|4).
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4 Betrokken burgers

Paul Dekker en Josje den Ridder

Mensen zijn op verschillende manieren minder of meer betrokken bij anderen, de 
maatschappij en de politiek: ze volgen het nieuws, doen iets voor mensen in hun directe 
omgeving, zijn als vrijwilliger in de weer voor een vereniging of bemoeien zich actief 
met de politiek, of zijn althans bereid dat te doen wanneer dat nodig is. Het gaat bij 
betrokkenheid in wezen om een houding, maar die openbaart zich in gedrag en wordt 
vaak ook liever als gedrag gemeten (leest u nieuws, heeft u weleens wat gedaan?) dan 
met vragen waarin mensen hun eigen betrokkenheid mogen beoordelen. Dat oordeel is 
al gauw gunstig omdat betrokkenheid als sociaal wenselijk wordt gezien.
Waarom vinden mensen maatschappelijke en politieke betrokkenheid eigenlijk 
 wenselijk? Waarschijnlijk vooral omdat ze het tegendeel is van egoïsme. In de sociaal-
wetenschappelijke literatuur wordt betrokkenheid bij de maatschappij en de politiek 
zowel opgevat als een teken van sociale cohesie alsook als een indicator voor de kwaliteit 
van de politieke democratie. De Amerikaanse politicoloog Putnam (2000) signaleert in 
zijn land de erosie van sociaal kapitaal omdat mensen zich steeds vaker terugtrekken in 
hun eigen huis, achter de televisie en de computer, en minder contact zoeken met ande-
ren en actief zijn in het verenigingsleven. Zijn Noorse collega’s Listhaug en Gronflaten 
(2007) analyseren de daling van de opkomst bij verkiezingen en van het lidmaatschap van 
maatschappelijke organisaties als onderdeel van een syndroom van politieke apathie. Of 
er werkelijk sprake is van een afnemende betrokkenheid is omstreden.1 Voor Nederland 
bespraken we in hoofdstuk 2 al ontwikkelingen in politieke interesse en maatschap-
pelijke en politieke participatie. De interesse fluctueerde meer dan de participatie, maar 
van een trendmatige daling was in beide gevallen geen sprake. Ook andere onderzoekers 
komen tot genuanceerde en geruststellende conclusies (bv. Van Ingen 2009: 41 e.v.). 
Afnemende betrokkenheid is echter toch een grote zorg, niet alleen voor politici maar 
ook voor veel andere burgers, zo blijkt telkens weer ook uit ons onderzoek (cob 2008|2: 
28-34; Schyns 2009).
Om die zorgen in perspectief te plaatsen, vergelijken we in dit hoofdstuk allereerst 
Nederland met andere Europese landen (§ 4.1). Is de betrokkenheid van Nederlanders 
zorgelijk vanuit een internationaal vergelijkend perspectief? Vervolgens presenteren 
we de gegevens over betrokkenheid en participatie die we in 2008-2010 in het cob ver-
zamelden (§ 4.2) en gaan we met het materiaal van 2009 in op sociale verschillen in 
betrokkenheid (§ 4.3). Zijn er groepen waarvan een zeer geringe betrokkenheid  zorgen 
zou kunnen baren? In paragraaf 4.4 gaan we in op de mogelijke effecten ervan op 
 politieke houdingen en voorkeuren. We zullen aandacht besteden aan het media gebruik 
omdat daarin betrokkenheid bij de samenleving en politiek tot uitdrukking komt. 
Die interesseert ons in het kader van het cob meer dan betrokkenheid bij de directe 
 omgeving.
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4.1 Betrokkenheid in Europees perspectief

Hoe is het eigenlijk gesteld met de (politieke) betrokkenheid van Europeanen? En: zijn 
Nederlanders vergeleken met inwoners van andere Europese landen meer of minder 
betrokken bij de maatschappij en de politiek?
Laten we eerst eens kijken welke rol ‘de politiek’ inneemt in het dagelijks leven van 
Europeanen. Is dit iets waarbij ze zich erg betrokken voelen of zijn andere aspecten (veel) 
belangrijker? In de European Values Study (e vs) van 2008/’09 is gevraagd hoe belangrijk 
werk, gezin, vrienden, vrije tijd, politiek en godsdienst zijn in het dagelijks leven. In 
tabel 4.1 staat voor enkele landen van de Europese Unie (eu) en Zwitserland hoe groot 
het aandeel van de bevolking is dat gemiddeld ‘zeer belangrijk’ zegt en hoe de afzonder-
lijke onderwerpen van dit gemiddelde percentage afwijken.

Het gezin is overal het belangrijkste. In Nederland volgen daarop vrienden en kennissen, 
maar in de meeste landen komt werk op de tweede plaats. Politiek is in vrijwel alle lan-
den en ook in Nederland van de genoemde onderwerpen het minst belangrijk voor het 
dagelijks leven; alleen in Denemarken is godsdienst nog minder van belang. Het niet zo 
vreemd dat intieme relaties en dagelijkse bezigheden belangrijker zijn dan de politiek. 
Het zijn niet de prettigste landen waar politiek het dagelijkse leven sterk bepaalt.
In de Eurobarometer van eind 2003 werd mensen gevraagd op een lijst van dertien 
onderwerpen ‘de drie belangrijkste voor u persoonlijk’ aan te geven. Evenals in andere 
eu-lidstaten staat in Nederland het gezin bovenaan en gezondheid op de tweede plaats; 
bij ons gevolgd door een partner, elders eerder door vriendschap en werk. Onderaan 
de lijst staat in Nederland politiek, net voorafgegaan door sport, kunst en cultuur en 
seksualiteit. Dat zijn de onderwerpen die elkaar ook elders verdringen als hekken sluiter 
(Dekker 2006: 146). Uit het European Social Survey (ess) van 2008 blijkt dat slechts een 
beperkt deel van de tijd dat mensen televisie kijken besteedt wordt aan het volgen van 
nieuws over politiek. Zo zegt 48% van de Nederlanders meer dan twee uur per dag tele-
visie te kijken, maar slechts 5% van die tijd naar politiek nieuws. In andere Europese 
landen is dat niet anders. Alleen in Turkije, Roemenië en Israël besteedt 12%-17% van de 
mensen meer dan twee uur per dag aan het volgen van politiek nieuws.
Ook normatief is politiek geen vanzelfsprekend onderwerp van actieve betrokkenheid. 
Wordt in enquêtes gevraagd naar het oordeel over diverse kenmerken van een ‘goede 
burger’, dan eindigt in Europese landen ‘actief zijn in de politiek’ onderaan, ver na zaken 
als je eigen mening vormen, wetten navolgen, andere mensen helpen en ook stemmen bij 
verkiezingen. Die politieke activiteit wordt vaak nog wel erkend als een burgerplicht als 
daar specifiek naar wordt gevraagd; als open wordt gevraagd naar wat een goede burger 
zoal doet, wordt het gaan stemmen althans in Nederland zelden genoemd (Dekker 2005).
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Tabel 4.1

Relatieve persoonlijke belang van zes onderwerpen,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2009

afwijkingen van het gemiddelde in procentpunten

code
gemiddeld 

(%) gezin
vrienden en 
bekenden vrije tijd werk

gods-
dienst politiek

Oostenrijk at 44 35 12 0 10 -25 -32
België be 41 46 5 -3 14 -28 -34
Bulgarije bg 40 46 -1 -12 21 -22 -32
Zwitserland ch 49 35 15 3 16 -33 -37
Cyprus cy 58 35 -9 -4 18 1 -42
Tsjechië cz 34 44 4 0 9 -28 -29
Duitsland de 36 41 7 -5 14 -28 -29
Denemarken dk 45 42 15 8 5 -37 -33
Estland ee 31 43 -1 -4 15 -26 -28
Spanje es 41 42 1 0 20 -27 -36
Finland fi 38 46 8 10 -4 -26 -34
Frankrijk fr 45 44 8 -10 22 -32 -33
Griekenland gr 51 35 -5 -3 19 -8 -38
Hongarije hu 42 49 0 -1 14 -27 -37
Ierland ie 51 39 22 3 1 -23 -41
Italië it 44 47 -7 -17 20 -10 -34
Luxemburg lu 46 45 6 -9 23 -29 -36
Malta mt 54 38 -12 -6 17 5 -42
Nederland nl 46 40 16 8 0 -29 -35
Noorwegen no 49 41 17 4 12 -35 -39
Polen pl 43 44 -5 -6 13 -11 -36
Portugal pt 37 41 1 -10 21 -21 -31
Roemenië ro 45 41 -16 -9 13 10 -39
Zweden se 44 48 11 11 3 -36 -37
Slovenië si 41 42 8 -1 17 -28 -38
Slowakije sk 44 46 3 -10 19 -18 -40
Verenigd Koninkrijk uk 46 44 17 5 -1 -29 -37

a ‘Kunt u voor elk van de volgende aspecten zeggen hoe belangrijk ze zijn in uw leven?’ Vermeld is het 
percentage ‘heel belangrijk’.

Bron: e vs 2008/’09 (gewogen resultaten)

Politiek is dus geen belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en legt het (vanzelf-
sprekend?) af tegen onderdelen waarmee mensen dagelijks geconfronteerd worden. Dat 
betekent echter niet noodzakelijk dat mensen helemaal geen belangstelling hebben voor 
wat er in de samenleving en de politiek gebeurt. Politiek is misschien geen belangrijk 
onderdeel, maar dan kan het nog wel interessant zijn. In figuur 4.1 wordt met gegevens 
uit de ess van 2008/’09 in kaart gebracht hoe het is gesteld met het volgen van nieuws 
en met de politieke interesse. Naarmate in een land het politieke nieuws meer intensief 
wordt gevolgd, zeggen mensen ook vaker van zichzelf dat ze politiek geïnteresseerd zijn, 
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maar sterk is dat verband niet (r = 0,42 (p < 0,05) bij n = 23). De politieke interesse in 
Nederland is groot: slechts in vijf landen wordt het politieke nieuws intensiever gevolgd 
en in het eigen oordeel over de interesse moeten we alleen Denemarken laten voorgaan.

Figuur 4.1

Nieuws volgen en politieke interesse in Europa,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2009 
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a Nieuws volgen: besteedt op een gewone doordeweekse dag minstens een uur aan het volgen 
van politiek en actualiteiten via tv of radio of minsten een half uur in de krant; politieke interesse: 
‘tamelijk’ en ‘zeer’ geïnteresseerd in de politiek.

Bron: ess 4 (2008/’09); zie voor de landencodes tabel 4.1

Naast interesse bestaat betrokkenheid ook uit participeren. Daarbij kan het zowel gaan 
om politieke als om maatschappelijke participatie. In figuur 4.2 combineren we infor-
matie over politieke participatie in de laatste ess met informatie over het verrichten van 
vrijwilligerswerk uit de eerste ess (2002/’03). Deze kenmerken hangen tamelijk sterk met 
elkaar samen (r = 0,75 (p<0,001) bij n = 15): in landen waar meer mensen vrijwilligers-
werk doen zijn er ook meer mensen die politieke activiteiten ontplooien. De politieke 
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en maatschappelijke participatie is het hoogst in Noorwegen en Zweden (rechtsboven 
in de figuur) en het laagst in Portugal en Polen (linksonder). In Nederland verrichten 
in vergelijking met het gemiddelde meer mensen vrijwilligerswerk en politieke activi-
teiten. Vooral in vrijwilligerswerk bevindt Nederland zich in de hoogste regionen. Dat 
is ook de bevinding in andere onderzoeken (zie o.a. Van Ingen 2009 en Van der Meer 
2009). Nederland zit steeds samen met de noordse landen op een hoog niveau van vrij-
willigerswerk (vooral in de recreatieve sfeer), hoewel er tussen internationale enquêtes 
grote verschillen zijn in de absolute deelnamecijfers en daarbij ook de verhoudingen 
tussen landen nog wel eens willen afwijken.2

Figuur 4.2

Vrijwilligerswerk en politieke activiteiten in Europa,a bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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a Vrijwilligerswerk: verricht vrijwilligerswerk voor een of meer organisaties (m.u.v. politieke 
 partijen); politieke activiteiten: heeft ‘om te proberen in [land] dingen te verbeteren of te helpen 
voorkomen’ in de afgelopen twaalf maanden een of meer van de volgende activiteiten onder-
nomen: contact opgenomen met politicus of ambtenaar, actief geweest voor partij of actiegroep 
of voor een andere organisatie, sticker of badge gedragen voor een campagne, deelgenomen aan 
een demonstratie of bepaalde producten geboycot.

Bron: ess 1 (2002/’03) voor vrijwilligerswerk; ess 4 (2008/’09) voor politieke activiteiten; zie voor de 
landencodes tabel 4.1
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Politieke participatie wordt sinds het Political action-onderzoek uit de jaren zeventig 
(Barnes en Kaase 1979) vaak onderverdeeld in ‘conventionele’ en ‘onconventionele’ par-
ticipatie. Bij conventionele participatie ging het toen om gebruikelijke activiteiten die 
plaatsvonden voor politieke partijen of gericht waren op volksvertegenwoordigers en 
gezagsdragers, zoals het ophangen van verkiezingsaffiches en het contact opnemen met 
een Kamerlid of burgermeester. Onconventioneel waren meer activistische participatie-
vormen die in de studentenbeweging en andere nieuwe sociale bewegingen vanaf de 
jaren zestig verspreiding vonden, zoals demonstraties, bezettingen en handtekeningen-
acties. Inmiddels zijn conventioneel en onconventioneel in de zin van gangbaar en 
ongebruikelijk welhaast omgekeerd. Gemiddeld heeft in de in figuur 4.1 opgenomen 
Europese landen 14% wel eens ‘conventioneel’ contact met een politicus of ambtenaar 
opgenomen en 20% ‘onconventioneel’ aan een handtekeningenactie deelgenomen 
(in Nederland gaat het om respectievelijk 14% en 23%).3

Samenvattend zijn Nederlanders vergeleken met andere Europeanen bovengemiddeld 
betrokken bij de maatschappij en de politiek. Nergens is politiek een belangrijk onder-
deel van het dagelijks leven van burgers, maar in Nederland wordt veel vrijwilligerswerk 
gedaan en zijn meer mensen politiek geïnteresseerd dan in de meeste andere landen. 
Het zijn zoals zo vaak de inwoners van Scandinavische landen die soms hoger scoren. 
Zo volgen meer Denen het politieke nieuws en de Zweden en Noren zijn politiek actiever 
dan de Nederlanders.4

4.2 Betrokkenheid en participatie in 2008-2010

In het cob richten we ons voornamelijk op opvattingen over de maatschappij en de 
politiek, maar als achtergronden bij die opvattingen verzamelen we ook gegevens over 
politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Tabel 4.2 biedt gegevens over informele 
hulp en vrijwilligerswerk. Bijna een derde van de ondervraagden zegt in de drie jaren 
vaak vrijwilligerswerk te verrichten en een groter aantal zegt vaak hulp te verlenen aan 
buren en kennissen.5 Het helpen van buren en kennissen is voor veel mensen een van-
zelfsprekende vorm van betrokkenheid bij naasten en de mate waarin mensen het doen 
hangt in hoge mate af van de behoefte aan hulp in hun omgeving. Dit blijkt ook uit de 
focusgroepen, waar deelnemers overigens zeggen dat ze buren en kennissen helpen iets 
heel anders vinden dan vrijwilligerswerk doen (cob 2008|2).

De andere cijfers in tabel 4.2 betreffen geen gedrag, maar gedragsintenties of -bereid-
heid. Ruim vier op de vijf geënquêteerden zegt zeker te gaan stemmen als er op het 
moment van ondervraging Kamerverkiezingen zouden zijn. Dat is iets meer dan de 
feitelijke opkomst (80% in 2006 en 75% in 2010), waarschijnlijk zowel vanwege sociaal 
wenselijke antwoorden als vanwege praktische bezwaren die op de dag van de ver-
kiezingen optreden. De opkomst bij Kamerverkiezingen is altijd een stuk hoger dan bij 
gemeenteraadsverkiezingen (58% in 2006, 54% in 2010). De landelijke politiek wordt 
door de meeste mensen belangrijker en spannender gevonden dan de lokale. Dat bete-
kent echter niet dat mensen over de hele linie ook meer geneigd zijn om zich actief met 
de landelijke politiek bezig te houden. Lokale kwesties geven vaak meer aanleiding om 
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iets te doen en dat is vaak ook makkelijker te organiseren. In ieder geval zeggen mensen 
dat ze bij lokale kwesties eerder actief zouden worden. In 2009 geeft van de cob-onder-
vraagden 39% aan zeer waarschijnlijk iets te zullen doen in het geval van discriminatie in 
de buurt en 47% in het geval van een slecht plan van het gemeentebestuur; 27% zegt zeer 
waarschijnlijk iets te zullen doen als de Tweede Kamer een onrechtvaardige wet dreigde 
aan te nemen.6

Tabel 4.2

Maatschappelijke en politieke betrokkenheid, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010  

(in procenten)

2008 2009 2010

verricht vaak de volgende activiteitena 
hulp bieden aan buren of kennissen 47 42 40
vrijwilligerswerk voor een instelling of vereniging of bij activiteiten 32 32 31

zou iets proberen te doen alsb

mensen in uw buurt door discriminatie of pesterijen het leven onmogelijk 
wordt gemaakt 41 39 38
het gemeentebestuur een plan maakt dat slecht is voor uw buurt 56 47 50
de Tweede Kamer bezig is een onrechtvaardige wet aan te nemen 32 27 30

zou gaan stemmen als er nu tk-verkiezingen zouden zijnc 83 81 85

a Kunt u van de onderstaande activiteiten aangeven of u deze nooit, zo nu en dan of vaak doet?: 
‘vaak’ in plaats van ‘zo nu en dan’, ‘nooit’ en ‘ik weet het niet’.

b Hoe waarschijnlijk is het dat u iets zou doen, alleen of met anderen, als u van mening zou zijn dat 
…: ‘zeer waarschijnlijk’ in plaats ‘enigszins waarschijnlijk’, ‘onwaarschijnlijk’ en ‘ik weet het niet’. 
De vraag is in 2008 alleen gesteld in het tweede en derde kwartaal en in 2010 alleen in het eerste 
kwartaal.

c Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan stemmen?: ‘ja’ in plaats 
van ‘misschien’, ‘nee’ en ‘ik weet het niet’.

Bron: scp (cob 2008-2010)

Zoals eerder vermeld in tabel 2.6 is volgens het onderzoek Culturele veranderingen in 
Nederland in 2008 en 2009 53% van de bevolking politiek geïnteresseerd. Dat is hoog-
stens een fractie lager dan de 56% die in het politiek turbulente jaar 2002 werd gemeten 
en duidelijk meer dan de 38-48% in de periode 1980-2000. Er is dus zeker geen sprake 
van een daling van de politieke interesse. In het cob vragen we niet naar interesse, 
maar naar de mate waarin mensen politiek nieuws volgen en wel op lokaal, nationaal, 
Europees en internationaal niveau. Tabel 4.3 laat zien dat in 2009 de overgrote meerder-
heid (80%) van de burgers de nationale politiek intensief of op hoofdlijnen volgt, een 
kleinere meerderheid (62%) de lokale politiek en ongeveer de helft de Europese politiek 
(47%) en het overige internationale politiek (53%). Dat was in 2008 niet heel anders. 
Ongeveer de helft besteedt in beide jaren meer dan een kwartier per dag aan landelijk 
politiek nieuws.
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Tabel 4.3

Volgen van politiek nieuws, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

2008 2009 2010

volgt intensief of op hoofdlijnen het nieuws over:a

landelijke politiek 81 80 82
lokale politiek 65 61 61
Europese politiek 49 47 45
overige internationale politiek 54 53 49

aan landelijk politiek nieuws bestede tijd:b

< een kwartier per dag 48 52 51
15-30 minuten 33 32 31
> een half uur per dag 19 15 18

a In hoeverre volgt u onderstaande nieuwssoorten in de media?: ‘(zeer) intensief’ en ‘op hoofdlijnen’ 
in plaats van ‘nauwelijks’, ‘helemaal niet’ en ‘ik weet het niet’.

b Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan het volgen van landelijk politiek nieuws?

Bron: scp (cob 2008-2010)

Uit tabel 4.4 blijkt dat de televisie verreweg de belangrijkste informatiebron is voor 
landelijk politiek nieuws, gevolgd door de krant. Opiniebladen zijn een stuk minder 
belangrijk voor dit nieuws en worden voorgegaan door radio en internet. Het feitelijke 
mediagebruik wordt in de cob-enquêtes ook uitgebreid in kaart gebracht met vragen 
naar het lezen van dag- en opiniebladen, het kijken naar nieuws- en actualiteiten-
programma’s op tv en het bezoeken van internetsites die nieuws en actualiteiten 
bieden. Met name bij de dagbladen is natuurlijk niet gegarandeerd dat deze media ook 
daadwerkelijk worden gebruikt om zich over maatschappelijke en politieke kwesties te 
informeren. Het gebruik van de vermelde media is stabiel in de periode 2008-2010, met 
uitzondering van het gebruik van internet: het percentage dat zegt regelmatig nieuws- 
en actualiteitensites te bezoeken loopt op van 48% naar 57% en internet wordt ook vaker 
aangemerkt als een regelmatig gebruikte bron van landelijk politiek nieuws.7
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Tabel 4.4

Mediagebruik, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten) 

2008 2009 2010

voor landelijk politiek nieuws regelmatig gebruikte informatiebronnen:a

televisie 79 79 80
krant 68 66 66
radio 47 45 45
internet 35 36 41
opiniebladen/tijdschriften 19 16 17

leest regelmatig De Telegraaf 24 23 24
idem Algemeen Dagblad 18 18 17
idem nrc(/Next), Volkskrant en/of Trouw 18 16 18
idem een opinieblad 18 15 17

kijkt regelmatig naar het nos-Journaal 82 82 82
idem rtl-nieuws (incl. rtl z) 63 64 63
idem actualiteiten/discussie publieke omroep 60 60 58
idem actualiteiten/discussie commercieel 56 54 52

gebruikt regelmatig nieuws- en actualiteitensites 48 51 57

a In welke mate gebruikt u onderstaande nieuwsbronnen om landelijk politiek nieuws te volgen?: 
‘geregeld’ of ‘zeer vaak’ in plaats van ‘zelden’, ‘helemaal niet’ en ‘ik weet het niet’.

Bron: scp (cob 2008-2010)

4.3 Sociale achtergronden van betrokkenheid

Ongeveer 80% van de Nederlanders gaat stemmen bij de verkiezingen (of is van plan dat 
te doen) en volgt het landelijke politieke nieuws op hoofdlijnen, iets wat in ieder geval 
duidt op een basale betrokkenheid. Ongeveer de helft van de burgers zegt geïnteresseerd 
te zijn in politiek en is geneigd tot actie als het gemeentebestuur een slecht plan door-
voert. Een derde van de mensen verricht vrijwilligerswerk en een groter aandeel helpt 
mensen in zijn of haar omgeving.
Verschillen betrokkenheid en participatie tussen mensen naar sociale achtergronden en 
posities in de samenleving? Voor een selectie van de zojuist besproken indicatoren laat 
tabel 4.5 voor 2009 zien hoe bevolkingsgroepen van elkaar afwijken.
Bij de informele hulp zijn eigenlijk alleen verschillen naar leefsituatie vermeldens-
waardig: mensen die studeren verlenen aanzienlijk minder vaak informele hulp dan 
zelfstandigen en mensen zonder baan. Dat het geven van informele hulp iets anders is 
dan het doen van vrijwilligerswerk is ook te zien als we naar de achtergronden kijken 
van de mensen die vrijwilligerswerk doen: dat zijn aanzienlijk vaker 55-plussers dan 
18-34- jarigen en tegenover de studenten staan nu vooral huisvrouwen en gepensio-
neerden. In overeenstemming met ander onderzoek lijkt vrijwilligerswerk dus vooral 
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populair bij wie niet (meer) betaald werkt. Jongeren en mensen die studeren verrichten 
minder vaak vrijwilligerswerk. Dat verschil kwam ook naar voren in de focusgroepen 
voor het cob in 2008. Jongeren zeiden toen dat ze minder vaak vrijwilligerswerk deden 
vanwege tijdgebrek. Daarnaast wilden ze iets doen waar ze zelf ook baat bij hebben. 
Ouderen zeiden meer tijd te hebben en, waarschijnlijk nog belangrijker, ze kwamen in 
hun omgeving vaker mensen tegen die hulp behoefden (cob 2008|2: 33-34). Deze bevin-
dingen sporen met ander onderzoek en dat geldt ook voor de bevinding dat mensen die 
niet zo gelukkig zijn minder vaak vrijwilligerswerk doen (Musick en Wilson 2008). Het 
duidt er in ieder geval op dat deze vormen van maatschappelijke betrokkenheid voor een 
groot deel te maken hebben met de behoefte uit de omgeving en de beschikbare tijd en 
dat niet participeren geen teken hoeft te zijn van een gebrek aan betrokkenheid.
In bijlagetabel B4.1 is met de resultaten van logistische regressie aangegeven hoe de in 
tabel 4.5 opgenomen kenmerken gecombineerd uitwerken. Daar blijken de hier ver-
melde verschillen stand te houden als rekening wordt gehouden met andere kenmerken. 
De verklarende kracht van al die kenmerken samen blijkt echter heel bescheiden te zijn 
bij hulp bieden en vrijwilligerswerk doen. Opvallend is dat het effect van geluk over-
eind blijft: mensen die (erg) gelukkig zijn, bieden vaker informele hulp en verrichten 
vaker vrijwilligerswerk. We hebben het dan om een effect in statistische zin; het is heel 
goed mogelijk dat in de werkelijkheid de relatie omgekeerd ligt en hulp bieden en vrij-
willigerswerk doen juist bijdragen aan geluk.

Tabel 4.5 

Sociale achtergronden van verschillen in betrokkenheid,a 2009 (in procentpunten afwijking van het 

bevolkingspercentage)

informele 
hulp

vrijwilligers-
werk

volgt nationaal 
politiek nieuws

actiegeneigd 
gemeente gaat stemmen

allen 42 32 79 47 81

man –2 0 +4 +4 +3
vrouw +2 0 –4 –3 –3

18-34 –1 –9 –8 –10 –1
35-54 +3 +1 +1 +1 –2
≥ 55 jaar –2 +7 +5 +7 +3

lageropgeleid –1 0 –10 0 –9
midden +1 –2 –1 +1 –2
hogeropgeleid –1 +2 +11 –1 +12

benedenmodaal 0 0 –6 –2 –3
modaal +2 0 +3 +1 +1
bovenmodaal –3 +3 +14 +8 +11
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Tabel 4.5 (vervolg)
informele 
hulp

vrijwilligers-
werk

volgt nationaal 
politiek nieuws

actiegeneigd 
gemeente gaat stemmen

studeert –7 –9 –13 –17 –5
werknemer +1 –3 +1 0 +1
zelfstandige +6 –1 +9 +13 +6
werkloos of arbeidsongeschikt +7 +2 –3 +2 –8
huisvrouw/man +4 +9 –6 –3 –6
gepensioneerd –3 +8 +5 +6 +3

is financieel somber of onzekerb +2 –1 –2 0 –2
verwacht minstens stabiliteit –1 0 0 0 +1

is niet gelukkig –4 –6 –3 –4 –4
is (erg) gelukkig +1 +1 +1 +1 +1

vindt landelijke politiek moeilijkc +3 +1 –16 –2 –12
vindt dat niet –1 0 +7 +1 +5

vindt anderen overtuigen moeilijkd –5 +3 –8 –2 –5
vindt dat niet +1 –1 +2 0 +1

vindt zich politiek machteloose +1 –3 –3 +1 –4
vindt dat niet –1 +3 +4 –1 +5

a Zie voor de indicatoren voor maatschappelijke en politieke betrokkenheid tabel 4.2 en 4.3.
b Verwacht voor de eigen financiële situatie de komende twaalf maanden een verslechtering of weet het 

niet, respectievelijk verwacht dat de situatie ongeveer gelijk blijft of verbetert.
c Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het in het algemeen om te begrijpen wat er in de landelijke politiek 

gebeurt: ‘heel erg moeilijk’ en ‘moeilijk’(29%), respectievelijk ‘niet moeilijk, niet makkelijk’, ‘makkelijk’, 
‘heel erg makkelijk’ en ‘ik weet het niet’ (71%). De vraag is niet gesteld in het eerste kwartaal van 2009.

d Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het in het algemeen om anderen te overtuigen van uw mening: 
24% ‘moeilijk’ en 76% ‘niet moeilijk’. De vraag is niet gesteld in het eerste kwartaal van 2009.

e Zie bijlagetabel B2.8. Is het wel of niet (zeer) oneens met ‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed 
op wat de regering doet’.

Bron: scp (cob 2009)

De andere drie indicatoren voor betrokkenheid in tabel 4.5 gaan over politiek: het volgen 
van nieuws, de geneigdheid zich met lokale politiek te bemoeien en de bereidheid om 
te stemmen. Hier zien we steeds een oververtegenwoordiging van mannen, ouderen, 
hogeropgeleiden (uitzondering: lokale actiegeneigdheid), mensen met een boven-
modaal inkomen en zelfstandigen. Minder politiek betrokken tonen zich mensen die de 
landelijke politiek moeilijk kunnen volgen, anderen moeilijk kunnen overtuigen en zich 
politiek machteloos voelen (uitzondering is lokale actiegeneigdheid). Verrassender is 
wellicht dat over de hele linie persoonlijke financiële zorgen geen enkel verschil lijken te 
maken. Dat laatste wordt bevestigd in bijlagetabel B4.1 waar, gecontroleerd voor effecten 
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van alle andere kenmerken, het al of geen financiële zorgen hebben van geen enkele in-
vloed blijkt te zijn. Van het onderscheid tussen mannen en vrouwen blijft bij die controle 
alleen nog over dat mannen meer dan vrouwen de neiging hebben om mee te doen aan 
gesprekken over maatschappelijke problemen. Met de al gesignaleerde uitzondering van 
lokale actiegeneigdheid blijkt een hoog opleidingsniveau opnieuw zeer bevorderlijk voor 
politieke betrokkenheid. Dat is niet simpel te herleiden tot meer zelfvertrouwen en min-
der gevoelens van politieke machteloosheid, want daarvoor zijn de opleidingseffecten in 
tabel B4.1 immers gecontroleerd.8

Een tegenwoordig veelbesproken achtergrond van participatie is vertrouwen. Eigenlijk 
is ook dat niet alleen een achtergrond, maar zowel een oorzaak als gevolg. Daar is de 
af gelopen jaren vooral door het werk van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam 
(1993, 2000) veel onderzoek naar verricht. Het gaat dan vooral om de relatie tussen 
 sociaal vertrouwen en sociale participatie. Het idee is dat mensen door samen met 
on bekenden dingen te doen vertrouwen ontwikkelen en omgekeerd mensen door ver-
trouwen worden gestimuleerd om samenwerkingsrelaties aan te gaan. Deze positieve 
spiraal van vertrouwen en participatie beperkt zich niet tot het sociale domein, maar 
geldt volgens diverse auteurs ook breder: sociaal vertrouwen bevordert politieke partici-
patie omdat je minder bang zult zijn dat een afwijkende politieke stellingname negatieve 
gevolgen heeft in het maatschappelijke verkeer; vertrouwen in de politiek kan bevorderd 
worden door de ervaringen van politieke participatie en je zult omgekeerd niet snel 
politiek participeren als je denkt dat de politiek volstrekt corrupt en onbetrouwbaar is; 
je participeert makkelijker als je erop vertrouwt dat je rechten worden beschermd, et 
cetera. (Almond en Verba 1989; Van der Meer 2009: 79 e.v.).
In tabel 4.6 maken we vier soorten participatie – de minder actieve betrokkenheid van 
politiek nieuws volgen laten we buiten beschouwing – statistisch afhankelijk van drie 
soorten vertrouwen. In deze en volgende tabellen worden relatieve kansenverhoudingen 
(odds ratio’s) gepresenteerd. Een waarde groter dan 1 wijst op een positief verband, een 
waarde kleiner dan 1 op een negatief verband. Bovenin de tabel wordt ‘ ongecorrigeerd’ 
gekeken naar de afzonderlijke relaties, zonder rekening te houden met andere 
 verbanden. Onderin de tabel staan de relaties, ‘gecorrigeerd’ voor de effecten van de 
andere kenmerken (hier soorten vertrouwen) en van sekse, leeftijd en opleiding.
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Tabel 4.6

Statistische effecten van vertrouwen op participatie (relatieve kansenverhoudingen)a

informele hulp
vrijwilligers-
werk

actiegeneigd 
gemeente gaat stemmen

ongecorrigeerd
de meeste mensen zijn te vertrouwenc 0,96 1,41*** 1,28** 2,68***
voldoende vertrouwen in de rechtspraakd 0,88* 1,15* 0,97 2,38***
voldoende vertrouwen in de Tweede Kamerd 0,82** 1,28*** 0,82* 3,06***

gecorrigeerdb

de meeste mensen zijn te vertrouwenc 1,01 1,26** 1,27** 1,82***
voldoende vertrouwen in de rechtspraakd 0,95 1,01 1,10 1,28*
voldoende vertrouwen in de Tweede Kamerd 0,83* 1,24** 0,77* 2,05***

a > 1: het aandeel mensen met groot activisme is groter dan in de referentiecategorie; < 1: het aandeel is 
kleiner, rekening houdend met de effecten van andere kenmerken in dezelfde kolom. Significatie:  
* < 0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001 (tweezijdig).

b Gecorrigeerd voor de effecten van de andere determinanten en van sekse, leeftijd en opleiding.
c (Zeer) eens met ‘over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’.
d Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland: Antwoord 6-10 

op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) – 10 (alle vertrouwen).

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Alle drie soorten vertrouwen hebben een positief effect op de deelname aan vrij-
willigerswerk en de intentie om te gaan stemmen. Bij informele hulp is er geen relatie 
met sociaal vertrouwen en bij deze participatievorm en bij lokale actiegeneigdheid 
heeft vertrouwen in het parlement statistisch zelfs een negatief effect. Mogelijk speelt 
een rol dat informele hulp vaak in kleine kring plaatsvindt, zonder positieve ervaringen 
met hulp van buiten, en dat de actiegeneigdheid ook gevoed wordt door een negatieve 
houding tegenover de politiek. Dat kunnen we hier niet verder uitzoeken, maar duidelijk 
is wel dat de aanname van sterke relaties tussen participatie en vertrouwen niet altijd 
opgaat.

4.4 Mogelijke politieke gevolgen van betrokkenheid

Wat zijn mogelijke politieke gevolgen van sociale en politieke betrokkenheid en van ver-
schillen in participatie? We proberen in deze paragraaf antwoord te geven op drie vragen 
daarover: bevordert sociale participatie politieke betrokkenheid, zijn politiek geïnfor-
meerden milder over de politiek en hebben participanten een andere politieke agenda? 
Deze vragen veronderstellen weer causaliteit, terwijl we met onze gegevens slechts het 
bestaan van relaties kunnen nagaan. We kunnen een omgekeerde causaliteit en schijn-
verbanden dan ook niet uitsluiten, maar zullen het niettemin hebben over effecten in 
statistische zin.



100

stemming onbestemd

4.4.1 Bevordert sociale participatie politieke betrokkenheid?

Een vaak met verwijzingen naar Alexis de Tocqueville gelardeerde verwachting is dat 
mensen in vrijwillige sociale samenwerkingsverbanden gestimuleerd en gemobiliseerd 
worden om zich met de politiek te bemoeien. Sociaal participerend oefenen mensen 
in zelfbestuur, raken ze aan de praat over maatschappelijke problemen, worden ze zich 
bewust van hun collectieve macht en komen ze in aanraking met politieke instanties. 
Dit idee heeft, alweer via het werk van Putnam (1993, 2000), de afgelopen jaren sterk 
aan populariteit gewonnen (zie bv. Van Ingen 2009 en Van der Meer 2009). Tabel 4.7 
laat de effecten van informele hulp en vrijwilligerswerk zien op drie aanwijzingen voor 
 politieke betrokkenheid.

Tabel 4.7

Statistische effecten van sociale participatie op politieke betrokkenheid (relatieve kansen-

verhoudingen)a

volgt nationaal politiek nieuws actiegeneigd gemeente gaat stemmen

ongecorrigeerd
informele hulp 1,01 1,74*** 1,00
vrijwilligerswerk 1,30** 1,39*** 1,84***

gecorrigeerdb

informele hulp 1,01 1,73*** 0,93
vrijwilligerswerk 1,15 1,14 1,78***

a Zie toelichting tabel 4.6 en voor de indicatoren tabel 4.2 en 4.3.
b Gecorrigeerd voor de effecten van de andere determinanten en van sekse, leeftijd en opleiding.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Informele hulp is bevorderlijk voor lokale actiegeneigdheid en de deelname aan vrij-
willigerswerk heeft het sterkste effect op het voornemen om te gaan stemmen. Bij het 
volgen van landelijk politiek nieuws en de lokale actiegeneigdheid is er geen  effect van 
vrijwilligerswerk als rekening wordt gehouden met andere kenmerken. Over de hele 
linie blijkt opleidingsniveau belangrijker voor politieke betrokkenheid dan sociaal 
 participeren (zie ook bijlagetabel B4.1). Er is vrijwilligerswerk dat inhoudelijk dicht tegen 
de politiek aan zit, maar ook vrijwilligerswerk dat als activiteit van ‘gewone  mensen’ 
eerder tegenover de politiek wordt geplaatst. In de focusgroepen uit 2008 was er grote 
overeenstemming over de afstand – ‘politiek actief zijn is geen vrijwilligerswerk’ 
(cob2008|2: 33) – en de cijfers in tabel 4.7 doen niet veronderstellen dat er doorgaans 
heel anders over wordt gedacht. Niet elk vrijwilligerswerk zal de politieke betrokkenheid 
vergroten. Informele hulp bieden is, meer dan vrijwilligerswerk, een kwestie van per-
soonlijke omstandig heden en gericht op een kleine kring van naasten. Opvallend is dan 
ook dat juist informele hulp een relatief sterk effect heeft op actiegeneigdheid.
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4.4.2 Zijn politiek geïnformeerden milder over de politiek?

De negatieve stemming over de politiek, ook rijkelijk geïllustreerd in deze publicatie, 
wordt wel herleid tot gebrek aan informatie. Als mensen zich maar beter zouden infor-
meren over de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de tegenstrijdige 
verlangens waar de politiek voor staat, dan zou men wel milder oordelen. Dat infor-
meren kan gebeuren op basis van eigen ervaringen en onderzoek, maar zeker waar het 
de landelijke politiek betreft zal het vooral een kwestie zijn van zich informeren via de 
media (Mutz 1998; Graber 2004; Tiemeijer 2008).
In tabel 4.8 gaan we na of vriendelijke oordelen over de (landelijke) politiek en over-
heid worden gestimuleerd door zich te informeren over de landelijke politiek. De tabel 
laat zien hoe mensen die zich weinig of niet informeren (52% die er in volgens tabel 4.3 
minder dan een kwartier per dag aan besteedt) en mensen die zich juist uitgebreid infor-
meren (15% die er meer dan een half uur aan besteedt) afwijken van de tussenliggende 
groep die tussen een kwartier en een half uur per dag aan dergelijk nieuws wijdt (33%).

Tabel 4.8

Statistische effecten van aan landelijke politiek nieuws bestede tijd op opvattingen over politiek 

(relatieve kansenverhoudingen)a

vindt nieuws 
te negatiefc

vindt politici 
capabeld

heeft vertrou-
wen in tke

is tevreden 
over overheidf

ongecorrigeerd
minder dan kwartier voor landelijk 
 politiek nieuws 0,71*** 0,76*** 0,66*** 0,68***
meer dan een half uur 1,01 0,94 0,98 1,26*

gecorrigeerdb

minder dan kwartier voor landelijk 
 politiek nieuws 0,72*** 0,79** 0,68*** 0,73***
meer dan een half uur 1,00 0,88 0,92 1,17

a Zie toelichting tabel 4.6. Referentiecategorie: 15-30 minuten (tabel 4.3).
b Gecorrigeerd voor de effecten van de andere determinanten en van sekse, leeftijd en opleiding.
c Vindt in het algemeen de ‘berichtgeving in de media over de Nederlandse politiek’ duidelijk te 

negatief of vaker te negatief dan te positief.
d (Zeer) eens met ‘De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen’.
e 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) – 10 (alle vertrouwen) voor de Tweede Kamer.
f (Zeer) tevreden ‘met de wijze waarop de overheid in Nederland functioneert’.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Zowel ongecorrigeerd als gecorrigeerd voor de effecten van sekse, leeftijd en opleiding 
tonen mensen die minder dan een kwartier per dag de landelijke politiek volgen zich 
 negatiever dan wie dat tussen een kwartier en een half uur doet. Meer tijd eraan beste-
den heeft echter geen effect (alleen ongecorrigeerd op tevredenheid met de overheid). 
Let wel: we presenteren statistische effecten van zich informeren op opvattingen, maar 
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het kan goed zijn dan de relatie omgekeerd is (je hebt een hekel aan politiek en politici 
en mijdt daarom de berichtgeving). Over de causaliteit kunnen we niets zeggen, maar het 
is niettemin de moeite waard te verkennen wat de relaties zijn tussen opvattingen over 
de politiek en inhoud van de informatiebronnen. Daarvoor presenteren we in tabel 4.9 
de afwijkingen van de bevolkingspercentages voor de media uit tabel 4.4. Tabel 4.9 laat 
enkele forse verschillen zien, met name tussen Telegraaflezers aan de ene kant en  lezers 
van nrc, Trouw en Volkskrant aan de andere kant: respectievelijk 24% en 37% vindt 
de meeste politici bekwame mensen, 44% en 71% heeft ‘voldoende’ vertrouwen in de 
Tweede Kamer, en 18% en 40% is tevreden over het functioneren van de overheid.

Tabel 4.9

Opvattingen over de politiek in groepen mediagebruikers (procentpunten afwijking van het 

 bevolkingspercentage)a

vindt nieuws 
te negatief

vindt politici 
capabel

heeft vertrou-
wen in tk

is tevreden 
over overheid

allen 33 29 55 26

leest regelmatig De Telegraaf +1 –5 –11 –8
idem Algemeen Dagblad +1 +0 +3 +1
idem nrc(/Next), Volkskrant en/of Trouw +2 +8 +16 +14
idem een opinieblad +6 +4 +9 +9

kijkt regelmatig naar het nos-Journaal +1 +1 +2 +1
idem rtl-nieuws (incl. rtl z) +0 –2 –2 –2
idem actualiteiten/discussie publieke omroep +3 +2 +4 +3
idem actualiteiten/discussie commercieel –2 –3 –5 –4

gebruikt regelmatig nieuws- en actualiteiten-
sites +3 +3 +4 +4

a Zie tabel 4.8 voor de indicatoren.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

In bijlagetabel B4.2 is nagegaan wat er van de verschillen overblijft als er rekening mee 
wordt gehouden dat mensen vaak verschillende informatiebronnen gebruiken en dat 
ze verschillen qua sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Dan blijken Telegraaflezers nog 
steeds negatiever te zijn over de politiek en kijkers van actualiteiten- en discussie-
programma’s van de publieke omroep zijn over de hele linie het meest positief.

4.4.3 Hebben participanten een andere politieke agenda?

Tot slot de vraag hoe representatief participanten zijn voor de hele bevolking. Als ver-
ondersteld kan worden dat participanten meer invloed hebben op wat er in de politiek 
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en elders in de maatschappij wordt besloten – en beïnvloeden is op zijn minst de intentie 
van veel participanten – dan is dit een heel relevante vraag. Ze heeft in de afgelopen 
decennia dan ook de nodige aandacht gekregen, vooral in de jaren zeventig en tachtig, 
de tijd van democratisering en inspraak (zie onder andere Bovens en Wille 2011).
Tabel 4.10 toont de statistische effecten van vrijwilligerswerk, lokale actiegeneigdheid 
en het voornemen te gaan stemmen op een viertal politieke voorkeuren. Vrijwilligers en 
stemmers zijn minder van mening dat de overheid te weinig doet voor ‘hun soort men-
sen’, actiegeneigden zijn die mening juist meer toegedaan. Zij vinden, ook als rekening 
wordt gehouden met hun andere kenmerken, eveneens vaker dat burgers meer moeten 
meebeslissen over belangrijke kwesties. Stemmers hebben, gecorrigeerd of niet, minder 
bezwaar tegen immigratie en zijn aanzienlijk meer voorstander van de eu dan niet-
stemmers.

Tabel 4.10

Statistische effecten van participatie op opvattingen over politiek en maatschappelijke kwesties 

(relatieve kansenverhoudingen)a

overheid doet  
te weinigc

meer mede-
zeggenschapd

minder 
 immigrantene

eu is een 
goede zaakf

ongecorrigeerd:
vrijwilligerswerk 0,48*** 0,90 0.84 1,08
actieneigd gemeente 1,26* 1,53*** 1,15 1,00
gaat stemmen 0,73** 0,76* 0,64*** 3,21***

gecorrigeerd:b

vrijwilligerswerk 0,86 0,88 0,86 1,05
actiegeneigd gemeente 1,26* 1,58*** 1,19 0,96
gaat stemmen 0,85 0,88 0,73** 2,70***

a Zie toelichting tabel 4.6.
b Gecorrigeerd voor de effecten van de andere determinanten en van sekse, leeftijd en opleiding.
c (Zeer) eens met ‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik’.
d (Zeer) eens met ‘Het zou goed zijn als burgers meer konden meebeslissen over belangrijke 

politieke kwesties’.
e (Zeer) eens met ‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen’.
f (Zeer) eens met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’.

Bron: scp (cob 2009/2-4)

Evenals bij de beantwoording van eerdere vragen kunnen verschillende soorten partici-
patie en participatiegeneigdheid dus niet op een hoop worden gegooid. Mensen die tot 
protest geneigd zijn vertonen haast het tegengestelde profiel van stemmers.

4.5 Slot

Zowel politici als burgers maken zich zorgen over een lage betrokkenheid van 
 Nederlanders bij de politiek en bij elkaar. Vanuit een internationaal perspectief hoeven 
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Nederlanders zich weinig zorgen te maken over de mate van betrokkenheid van hun 
medeburgers. In vergelijking met andere Europeanen tonen Nederlanders zich zeer 
betrokken bij de samenleving, vrijwillig actief en geïnteresseerd in de politiek. Het is 
echter ook duidelijk dat de politiek een zeer ondergeschikt punt van aandacht in hun 
leven is vergeleken met gezin, vrienden en werk, maar dat is elders in Europa niet anders.
In het cob gaat het primair om opvattingen over samenleving en politiek en niet 
om gedragingen. De gegevens die we verzamelen over politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid dienen dan ook vooral als achtergrondinformatie bij deze houdingen en 
meningen. De analyse van participatiepatronen bevestigt het bekende beeld uit ander 
onderzoek: niet iedereen is in gelijke mate betrokken; vooral de betrokkenheid bij de 
landelijke politiek toont grote verschillen tussen groepen. Net als in ander onderzoek 
naar de achtergronden van participatie zien we dat vooral hogeropgeleiden en  mensen 
met een hoger inkomen meer politiek geïnteresseerd zijn en vaker gaan stemmen. 
Lageropgeleiden en mensen die de politiek moeilijk vinden haken af. Deze verschillen 
in betrokkenheid zijn vaak een reden tot zorg, vooral vanuit democratische idealen dat 
in principe alle burgers moeten kunnen meedoen. Ook Bovens en Wille (2011) signale-
ren dat lageropgeleiden minder vaak participeren. Zij waarschuwen dat dit op termijn 
kan leiden tot het gevoel dat zij niet vertegenwoordigd worden of dat hun opinies niet 
 worden gehoord.
Er zijn ook geen sterke relaties tussen sociale participatie en politieke betrokkenheid. 
Dat kan wijzen op gebrek aan samenhang, maar er kunnen ook tegengestelde mecha-
nismen achter schuil gaan (bevordering politieke betrokkenheid en juist mijden van 
politiek). Idem voor de relatie tussen participatie en ontevredenheid. Leidt onvrede tot 
minder betrokkenheid bij de politiek en de maatschappij? Keren ontevreden burgers 
zich af? Of zijn er ook mensen die zowel ontevreden als betrokken zijn?
Kijkend naar mogelijke gevolgen van betrokkenheid bleek ten eerste dat niet elke vorm 
van sociale participatie samenhangt met elke vorm politieke betrokkenheid. Informele 
hulp hangt samen met lokale actiegeneigdheid en het doen van vrijwilligerswerk met 
het stemmen bij verkiezingen. Over de hele linie geldt dat het effect van opleidings-
niveau op politieke betrokkenheid sterker is dan het effect van sociale participatie. In de 
tweede plaats blijkt dat mensen die zich niet of nauwelijks informeren over de politiek 
negatiever zijn dan mensen die zich wel informeren. In de derde plaats gingen we na of 
mensen die participeren er andere opvattingen op nahouden dan mensen die dat niet 
doen. Wanneer die opvattingen te veel van elkaar afwijken ontstaat immers de zorgelijke 
situatie waarover Bovens en Wille spraken. Mensen die participeren (vooral diegenen die 
gaan stemmen) denken inderdaad vaak anders over de overheid en over politieke vraag-
stukken dan mensen die dit niet doen. Ze vinden minder vaak dat de overheid te weinig 
doet, hebben minder bezwaar tegen immigratie en zijn aanzienlijk positiever over de 
eu. Wanneer de opvattingen van mensen die participeren en mensen die dat niet doen te 
veel uit elkaar lopen kan dat problematisch zijn. Hierbij moeten we wel bedenken dat de 
hier gemeten verschillen van opvatting niet zo groot zijn.
Er zijn vele vormen van betrokkenheid. Een van de vormen is het volgen van de 
( landelijke) politiek via de media. Dit is de meest voorkomende manier waarop burgers 
betrokken zijn in de ‘toeschouwersdemocratie’ (De Beus 2003). Of de toeschouwers echt 
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betrokken zijn bij de inhoud van het schouwspel of slechts geïnteresseerd in gedoe van 
de acteurs, weten we niet, laat staan of de toeschouwers uit hun stoel zouden komen als 
er voor hun gevoel een fout stuk wordt opgevoerd of er een tekort aan acteurs dreigt.

Noten

1 Veel is afhankelijk van de gebruikte indicatoren. Sociale betrokkenheid kan zich uiten in andere 

 vormen dan visites en lidmaatschappen. Politieke betrokkenheid moet niet verward worden met 

steun voor gezagsdragers en huidig beleid, maar kan ook blijken uit protest, uit acties om beleid 

tegen te houden (Norris 2002; Verhoeven 2009). 

2 De verschillen zijn slechts gedeeltelijk te verklaren uit verschillen in vraagstelling. Bij vrijwel 

 identieke vragen doen zich ook verschillen tussen landen voor en per land onwaarschijnlijke 

 veranderingen in de tijd (Adam 2008). 

3 Het meedoen aan handtekeningenacties hebben we in figuur 4.2 buiten beschouwing gelaten. 

Deze actievorm is het meest populair in Zweden (47%), gevolgd door Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk (beide 39%). Aan het boycotten van producten heeft gemiddeld 14% van de Europeanen de 

afgelopen twaalf maanden meegedaan (Nederland 10%, Zweden 38%, Duitsland 31% en Finnen 30%). 

Deelname aan demonstraties, landengemiddelde 5%, is meer iets voor Spanjaarden (16%) en Fransen 

(15%) dan voor Nederlanders (3%). In Nederland zijn contacten met andere organisaties dan politieke 

partijen en actiegroepen relatief populair: 27% van de Nederlanders had die in de afgelopen twaalf 

maanden (landengemiddelde 13%, Finnen 35%).

4 Zie voor verdere landenvergelijkende analyses van sociale en politieke participatie en hun achter-

gronden de recente proefschriften van Van Ingen (2009) en Van der Meer (2009).

5 Met een significant hoger percentage in 2008 dan in 2009 en 2010. Waarom dat zo is, is onduidelijk. 

Juist bij deze hulp zou men een grote stabiliteit verwachten, want ze is afhankelijk van persoonlijke 

omstandigheden en niet van beleid of publieke gebeurtenissen. Ook de meting van informele hulp 

in Culturele veranderingen in Nederland toont soms onwaarschijnlijk grote veranderingen (zie 

tabel 2.5). 

6 Voor het gemeentebestuur lag het percentage in 2008 duidelijk hoger en evenmin als bij de infor-

mele hulp is te achterhalen waarom dat zo is. De cijfers over protestgeneigdheid in het geval van de 

Tweede Kamer wijken ook af van die uit Culturele veranderingen die in hoofdstuk 2 zijn gepresen-

teerd, maar daar kan de andere manier van ondervragen (mondeling) debet aan zijn.

7 Zie cob 2008|1: p. 18-22) voor een uitvoeriger analyse van het mediagebruik. 

8 In analyses van recente gegevens over meer uitgesproken politieke participatievormen komen op-

leidingsverschillen ook weer zeer geprononceerd naar voren. Zie cbs (2010: 177) over het Nationaal 

KiezersOnderzoek 2010 en Van der Meer en Dekker (2011) over de Nederlandse European Values Study 

2008. 
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Intermezzo 3 
 
Waar zit de pijn?

Paul Dekker

Tegenover tevredenheid staat ontevredenheid, maar wat de laatste jaren in ons land 
volop in discussie is, is een vagere onvrede of onbehagen. Dat is niet zo gemakkelijk 
te registreren met rapportcijfers en klachten; het is meer wat daarachter ligt of wordt 
vermoed en naar verwachting niet verdwijnt als de concrete aanleiding tot klagen wordt 
weggenomen. Onbehagen

wijst op een zich slecht voelen in de eigen samenleving en een zich slecht voelen bij de gang 
van zaken in die samenleving. […] mensen voelen zich onbehaaglijk in hun samenleving als 
zij zich onveilig voelen, de indruk hebben dat die samenleving ontrafelt, zich zorgen maken 
over  toenemend geweld en de indruk hebben dat ondanks alle inspanningen de economische 
toekomst niet rooskleurig is. (Elchardus 2008: 12, 14)

Tabel 13.1

Ontwikkelingen in het onbehagen in Nederland, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2009 

( gemiddelden)a

2008 2009

over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen: eens → oneens 37 39
je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen: oneens → eens 54 55
in ons land gaan de mensen met steeds minder respect met elkaar om: oneens → eens 71 72
Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen:  
oneens → eens 54 53
de aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving:  
eens → oneens 47 46
mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen van de grenzen en het 
meer open worden van onze economie: oneens → eens 43 41
de overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik: oneens → eens 56 54
de meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen: eens → oneens 53 51
Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken:  
oneens → eens 61 59
ontwikkeling van de normen en waarden in ons land: goede kant → verkeerde kant 76 76

maatschappelijk onbehagen:b gemiddelde waarde 55 54
groot maatschappelijk onbehagen: % met score ≥ 70 17 16

a Oorspronkelijke vijf antwoordmogelijkheden gewaardeerd van 0 (geheel oneens met positieve of 
geheel eens met negatieve uitspraken) - 100 (omgekeerd).

b Schaalbaarheidscoëfficiënt Cronbachs alfa in de acht metingen 0,79-0,83.

Bron: scp (cob 2008/1-2009/4)
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In hoofdstuk 2 hebben we de ontwikkeling van maatschappelijk onbehagen gevolgd aan 
de hand van een combinatie van opvattingen in het onderzoek Culturele veranderingen 
in Nederland 1996-2009. In dit intermezzo meten we onbehagen met een enigszins 
verwante set van tien vragen uit het cob. Tabel 13.1 toont de gemiddelde opvattingen, 
waarbij een hogere score duidt op een meer negatieve opvatting.

Er is een betrekkelijk sterke samenhang tussen de opvattingen over inhoudelijk heel 
diverse stellingen. Er is een schaal te maken die loopt van een zeer positieve kijk op 
 medemens, samenleving en politiek (= 0) tot een zeer negatieve kijk (= 100). De gemid-
delde waarde schommelt in de acht kwartalen tussen de 54 en 56 en het percentage 
dat we als mensen met groot maatschappelijk onbehagen omschrijven, fluctueert van 
14% tot 18%. Waar concentreert het grote onbehagen zich? Om ook kleine groepen in het 
vizier te krijgen gaan we de gegevens na van de 7255 respondenten die in 2008 en 2009 
een onbehagenscore hebben. In deze hele groep heeft 16% veel onbehagen. Tabel 13.2 
laat in de eerste cijferkolom zien hoe groot dit percentage is in een aantal bevolkings-
categorieën. Bij de sociaaldemografische kenmerken springen de op leidingsverschillen 
er zoals gebruikelijk uit: het aandeel mensen met groot onbehagen is met 27% onder de 
lageropgeleiden vier maal zo groot als onder de hogeropgeleiden (7%). Echter ook de 
provinciale verschillen zijn substantieel, met als extremen Overijssel (10%) en Limburg 
(20%; de tussenliggende provincies zijn in de tabel weggelaten, maar werden wel in 
de vervolganalyses opgenomen). Na de sociaaldemografische kenmerken volgen twee 
sociaaleconomische. Er is vaker groot onbehagen bij de lagere inkomens en bij mensen 
die niet buitenshuis actief zijn met studie of betaald werk. Frequenter groot onbehagen 
doet zich voor bij wie zich zorgen maakt over zijn of haar financiële situatie en wie niet 
gelukkig is. Vervolgens is een selectie dagbladen opgenomen die men met enige regel-
maat leest. Daarbij is geen rekening gehouden met overlap in lezers en gratis kranten en 
diverse kleinere kranten blijven buiten beschouwing. Het geringste aandeel mensen met 
groot onbehagen wordt aangetroffen bij de lezers van wat wel als de kwaliteitskranten 
wordt aangeduid (6%-7% bij de Volkskrant, Trouw en nrc) en het hoogste percentage bij de 
lezers van De Telegraaf (25%). Tot slot de stemintenties voor als er nu Kamerverkiezingen 
zouden zijn. Het percentage mensen met groot onbehagen loopt op van 3%-5% bij de 
aanhang van GroenLinks, cda, D66 en PvdA tot 33% bij de niet- stemmers en 56% bij de 
stemmers op de p v v.
De categorieën overlappen natuurlijk. Ouderen zijn bijvoorbeeld vaker lager opgeleid en 
arbeidsongeschikt. Om een indruk te krijgen van de statistische netto-effecten worden 
in de tweede en volgende cijferkolommen van tabel 13.2 de resultaten van logistische 
regressieanalyses vermeld. Opvallend is dat, ook wanneer rekening wordt gehouden 
met alle andere kenmerken, mannen, lageropgeleiden en Limburgers meer kans heb-
ben op groot onbehagen dan vrouwen, middelbaar en hogeropgeleiden en inwoners 
van Overijssel. Het grote onbehagen in Limburg correspondeert met bevindingen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat eerder het lage niveau van maatschappelijke 
en politieke vertrouwen en betrokkenheid in de schijnwerpers plaatste (Schmeets en 
Arts 2010). Als rekening wordt gehouden met alle andere kenmerken wijkt alleen Noord-
Brabant significant af van Overijssel door het vaker voorkomen van groot onbehagen; 
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laten we partijvoorkeuren buiten beschouwing, dan geldt dat ook voor Gelderland, Zuid-
Holland en Zeeland. Het vaker voorkomen van groot onbehagen bij uitkeringsgerechtig-
den, huisvrouwen/mannen en lezers van De Telegraaf wordt ook niet wegverklaard door 
andere kenmerken, zelfs niet door partijvoorkeuren.
Rekening houdend met alle kenmerken, springen in de laatste kolom van tabel 13.2 de 
p v v-stemmers er nog steeds uit door een bijzonder sterke oververtegenwoordiging van 
mensen met groot onbehagen. Ook bij niet-stemmers is die oververtegenwoordiging 
substantieel. Verdere analyses laten zien dat mensen met groot onbehagen wel wat meer 
protestgeneigd zijn (het waarschijnlijker achten dat ze iets tegen een onrechtvaardige 
wet zouden proberen te ondernemen), maar verder minder geïnteresseerd zijn in de 
politiek.

Om een idee te krijgen van de omvang van verschillen bij combinaties van kenmerken 
geeft figuur 13.1 de resultaten van een zogeheten ch a id -analyse. Daarin worden op 
statistische gronden telkens groepen (van minimaal 100 respondenten) opgedeeld in 
groepen met een zo verschillend mogelijk aandeel mensen met groot onbehagen. In 
figuur 13.1 beperken we ons tot combinaties van maximaal vier sociaaldemografische 
en sociaaleconomische kenmerken. Die resulterende contrastgroepen variëren hier van 
groepen hoogopgeleide vrouwen met slechts 3%-4% mensen met groot onbehagen tot 
lageropgeleide mannen met een benedenmodaal inkomen in Zuid-Holland, Zeeland en 
Limburg met 46% groot onbehagen.

Opleidingsniveaus zijn het meest onderscheidend wanneer we ons tot de sociaal-
demografische en sociaaleconomische kenmerken beperken. Zouden we ook de 
gevoelens, de kranten en de partijpolitieke voorkeuren in de analyse betrekken, dan 
zouden de partijvoorkeuren voor de eerste opdeling zorgen. Gecombineerd met één 
ander kenmerk levert dat verschillen op van nog geen 1% mensen met groot onbehagen 
bij jongere D66ers, beter verdienende GroenLinksers en hogeropgeleide PvdAers tot 41% 
bij lageropgeleide niet-stemmers, 50% bij p v vers die het komende jaar geen financiële 
achteruitgang vrezen en 75% bij p v vers die dat wel doen of niet weten wat ze financieel 
te verwachten hebben.
Opleidingsniveaus en partijvoorkeuren, dat zijn samenvattend de belangrijkste 
 kenmerken om te beschrijven waar maatschappelijk onbehagen is geconcentreerd. De 
aard van de samenhang verschilt. Een voorkeur voor de p v v is primair een gevolg of een 
uiting van groot onbehagen. Een laag opleidingsniveau is primair een oorzaak of veeleer 
het signalement voor een aantal oorzaken van onbehagen, van grotere materiële pro-
blemen en een ongunstiger leefomgeving tot sterkere gevoelens geen greep te hebben 
op de wereld, laat staan op de politiek (zie verder Dekker en Van der Meer 2009: 135 e.v.; 
Bovens en Wille 2011).
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Figuur 13.1

Contrastgroepen: sociaaldemografische en -economische categorieën met veel en weinig mensen 

met groot onbehagena

midden
6%

hogeropgeleid
7%

allen
16%

NH, Dr,
NB, Fl
26%

Gr, Fr, Ov,
Gl, Ut
21%

man
35%

vrouw
28%
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46%

(boven)
modaal

27%

sterk
stedelijk

27%
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19%
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22%

uitkering, 
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man
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vrouw
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man
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niet sterk
16%

18-34 jr
12%

≥ 35 jr
3%
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31%

man
18%

vrouw
14%

anders
10%

werk-
nemer

5%

lageropgeleid
27%

a De vermelde percentages betreffen het aandeel mensen met groot onbehagen; bij hogeropgeleide 
vrouwelijke werknemers is dat dus 6%, bij lageropgeleide mannen in Zuid-Holland, Zeeland en 
Limburg 46%.

Bron: scp (cob 2008/1-2009/4)
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5 Bezorgde en boze burgers

Pepijn van Houwelingen

5.1 Modern onbehagen

Onvrede en onbehagen zijn bepaald niet van deze tijd. Lees maar wat Kitto (1991: 159-166) 
schrijft over het oude Griekenland van de vierde eeuw voor Christus:1

Er was meer individualisme in de vierde eeuw [in vergelijking met de vijfde eeuw] [...]. De 
Kosmopolis begon de Polis te vervangen [...]. De gemiddelde burger is meer geïnteresseerd in 
zijn eigen besognes dan in de polis. Als hij arm is neigt hij ertoe de polis te zien als een bron van 
inkomsten [...]. Indien men het over deugdzaamheid had kon men de reactie verwachten: het 
hangt er maar helemaal van af wat je onder deugdzaamheid verstaat’. [...] Het effect hiervan op 
sommige jonge mannen was rampzalig: hun geloof in de traditie werd vernietigd en er kwam 
niets voor in de plaats. Ook het vertrouwen in de polis was geschonden, want hoe kon de polis 
haar burgers in de deugdzaamheid bekwamen als niemand blijkbaar wist wat dit was?

Vandaag de dag zouden we waarschijnlijk spreken van een gezagscrisis. Een der-
gelijke gezagscrisis en de onvrede, het onbehagen en de boosheid die hiermee 
gepaard gaan zijn ook voor Nederland geen nieuwe verschijnselen, zoals blijkt uit de 
Patriottenopstand aan het eind van de achttiende eeuw. Enerzijds nuanceren deze his-
torische parallellen het hedendaagse onbehagen. Anderzijds is er zeker ook reden tot 
zorg als we bedenken dat bovenstaand citaat komt uit een hoofdstuk getiteld The decline 
of the polis en de grote onvrede in Nederland gedurende de tweede helft van de achttiende 
eeuw eindigde in een opstand die zelfs als een kleine burgeroorlog te karakteriseren is. 
Niet alleen in Nederland maar ook in andere landen zijn ‘boze burgers’ te vinden. Het 
Duitse woord Wutbürger, in oktober 2010 door een journalist van Der Spiegel bedacht, 
werd tot het nieuwe woord van het jaar gekozen2 en in de Verenigde Staten hebben veel 
boze burgers zich aangesloten bij een nieuwe politieke beweging, de Tea Party.
Aan de hand van een open vraag in de cob-kwartaalenquête schetsen we een beeld van 
de huidige onvrede en het ongenoegen onder de Nederlandse bevolking. We proberen 
een onderscheid te maken tussen verschillende groepen burgers. Ook mensen die niet 
ontevreden zijn komen aan bod, maar de nadruk ligt op de bezorgde en boze burgers. 
De enquêtevraag is een vervolgvraag op de volgende gesloten vraag in de kwartaal-
enquête: Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat in 
Nederland? Elk kwartaal stelt ongeveer twee derde van de ondervraagden dat Nederland 
(duidelijk) de verkeerde kant op gaat (Steenvoorden 2009: 55). De geënquêteerde kunnen 
hun mening in eigen woorden toelichten. Dat levert een grote verscheidenheid aan ant-
woorden op, zowel in lengte, inhoud als stijl. Hoewel er zeker ook positieve antwoorden 
komen is de teneur merendeels (sterk) negatief; negatieve reacties zijn gemiddeld ook 
langer dan de positieve. De argumenten voor een positief oordeel zijn overigens zelden 
onverdeeld opgewekt van toon. Sommige respondenten schijnen, in navolging van Pop-
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per, optimisme als een morele plicht te zien.3 Anderen wijzen op een hoopvolle ontwik-
keling tegen een verder sombere achtergrond.

De regering weet vertrouwen te scheppen in de huidige situatie. Er komen waarschijnlijk moei-
lijke tijden maar wij komen er sterker uit. Het kaf wordt van het koren gescheiden.

We moeten positief blijven. We zitten in moeilijke tijden. In dat opzicht gaat Nederland achter-
uit. Maar ik heb het gevoel dat we er toch als land wel uit komen. Ik denk dat vertrouwen heel 
belangrijk is. Daarom vind ik dat het de goede kant op gaat.

Ook opvallend is dat respondenten die vinden dat het de goede kant op gaat vaak 
Nederland vergelijken met het buitenland (‘bij ons is het zo slecht nog niet’), terwijl zij 
die vinden dat het de verkeerde kant op gaat eerder geneigd zijn de situatie in Nederland 
nu te vergelijken met vroeger (‘vroeger was alles beter’). Met enige overdrijving kun je 
stellen dat optimistische kosmopolieten tegenover pessimistische conservatieven staan. 
Op basis van de negatieve antwoorden is grofweg een onderscheid te maken tussen de 
bedroefde, de bezorgde en de boze burger. De bedroefde burger signaleert problemen 
maar lijkt hierin te berusten. De bezorgde burger kent deze melancholie niet of minder 
en schrijft duidelijk op wat er mis is en wat er zou moeten veranderen zonder echter 
zijn kalmte te verliezen en te keer te gaan tegen bijvoorbeeld migranten of de politiek. 
De boze burger daarentegen is ontevreden, bezorgd of zelfs ronduit kwaad en geeft 
doorgaans een bepaalde groep, meestal de politiek in het algemeen, soms migranten, 
criminelen of jongeren, de schuld. Boze burgers gebruiken uitroeptekens, veel hoofd-
letters, directe formuleringen, grove taal en harde kritiek op individuen of groepen. Ze 
zijn het vaker eens met de uitspraak dat het moeilijk is om hoopvol te zijn over de toe-
komst van de wereld en met de stelling ‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op 
wat de regering doet’. De boosheid is dus niet slechts een kwestie van persoonlijkheid of 
schrijfstijl maar heeft ook een inhoudelijke grondslag. De scheidslijnen tussen bedroef-
de, bezorgde en boze burgers zijn overigens niet scherp; de categorieën vloeien eerder 
geleidelijk in elkaar over zoals de volgende voorbeelden laten zien:

De voorzieningen worden aangepast maar tegelijkertijd wordt er weer geknibbeld op andere 
dingen.

Ik voorzie grote problemen met minderheden die vasthouden aan hun eigen cultuur en geloof. 
Ook wordt de sociale zekerheid aangepast en daardoor wordt de kloof tussen arm en rijk groter.

De linkse politiek plus het gezanik van de christelijke partijen is verschrikkelijk slecht. Al dat 
politiek correcte gelul moet maar eens over zijn.

In dit hoofdstuk laten we de burger zoveel mogelijk zelf aan het woord.4 Welke 
 problemen en ergernissen worden het vaakst genoemd? Welke woorden en uitdrukkin-
gen gebruiken de geënquêteerden vaak? Hoe beargumenteren zij de problemen? Zijn er 
verbanden aan te wijzen tussen de verschillende genoemde problemen? En valt de ‘boze 
burger’ te typeren qua leeftijd, geslacht en partijvoorkeur?
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Voor we deze vragen gaan beantwoorden, eerst nog iets over de techniek (zie voor een 
uitgebreide methodologische verantwoording bijlage B5). Voor de analyse is het kwali-
tatieve softwareprogramma spss Text Analysis for Surveys 3.0 (ta s) gebruikt. Met ta s 
zijn snel betekenisvolle woorden (zoals ‘regel’ of ‘wet’) en veelgebruikte uitdrukkingen 
(zoals ‘zinloos geweld’ of ‘normen en waarden’) uit de tekst te extraheren en onder te 
brengen in een bepaald concept (bijvoorbeeld ‘regelgeving’). Dit concept is toe te wijzen 
aan een bepaald type (bijvoorbeeld ‘bureaucratie’) en de gecreëerde typologie is onder te 
brengen in categorieën. Je kunt dus eenvoudig aflezen hoeveel respondenten uit een be-
paalde categorie ook in een andere categorie voorkomen en wat andere kenmerken van 
de respondenten zijn.

5.2 Algemene indruk

In 2009 konden 4208 respondenten aangeven of Nederland ‘duidelijke de verkeerde 
kant’, ‘iets meer de verkeerde dan de goede kant’, ‘iets meer de goede dan de verkeerde 
kant’ of ‘duidelijk de goede kant’ op gaat. We boden geen neutraal antwoord aan om 
mensen zoveel mogelijk te kunnen vragen waarom ze vinden dat het de goede of de 
slechte kant op gaat met het land. Het aanbieden van een neutraal antwoord zoals 
‘ ongeveer evenveel de verkeerde als de goede kant op’ leidt er overigens toe dat de 
gemiddelde stemming negatiever wordt omdat de steun voor het neutrale antwoord 
met name ten koste gaat van de twee positieve categorieën (cob 2009|2: 5). Als respon-
denten gedwongen worden te kiezen, geven ze eerder aan dat het met Nederland de 
positieve kant op gaat; wellicht omdat men het als een (morele) verplichting beschouwt 
hoopvol te blijven. Dit zou ook verklaren waarom positieve antwoorden regelmatig 
worden  toegelicht met zinsneden zoals ‘omdat ik dat graag wil’ en ‘hoop verloren is alles 
 verloren’ of ‘positief blijven denken heeft meer effect dan negatief’.

Tabel 5.1

Opvattingen over hoe het gaat met Nederland, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 (in procenten)

alle  
respondenten

zonder  
toelichting

met  
toelichting

Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede 
kant op gaat in Nederland? 

duidelijk de verkeerde kant op 13 8 17
iets meer de verkeerde dan goede kant 51 38 61

iets meer de goede dan verkeerde kant op 23 26 21
duidelijk de goede kant op 2 2 2

ik weet het niet 12 27

Bron: scp (cob 2009/1-4)
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Uit tabel 5.1 volgt dat iets meer dan de helft van alle respondenten van mening is dat 
het met Nederland meer de verkeerde dan de goede kant op gaat terwijl het voor een 
op de acht Nederlanders zonder meer duidelijk is dat het de verkeerde kant op gaat met 
ons land.5 Daarentegen is bijna een kwart van de Nederlanders van mening dat het de 
goede kant op gaat en ongeveer een op de acht Nederlanders weet het niet of heeft geen 
 mening. In totaal hebben 1904 respondenten (45%) de open vervolgvraag niet beant-
woord. Respondenten die ‘ik weet het niet’ geselecteerd hadden bij de gesloten vraag 
(12%) werden (althans bij de elektronische versie) niet in staat gesteld deze vraag te 
 beantwoorden. De overige 33% koos ervoor niets in te vullen.
Wat opvalt in tabel 5.1 is dat relatief veel respondenten die vinden dat het met Nederland 
de goede kant op gaat niets hebben ingevuld bij de open vraag. De positief ingestelde 
respondenten zijn blijkbaar sneller geneigd de open vraag leeg te laten. Het resultaat is 
dan ook dat de negatief gestemde respondenten oververtegenwoordigd zijn in de open 
vraag; hoewel ze 64% van alle respondenten uitmaken, nemen ze 78% van alle antwoor-
den voor hun rekening. Negatieve reacties zijn ook nog eens oververtegenwoordigd 
omdat respondenten die vinden dat het de verkeerde kant op gaat gemiddeld langere 
antwoorden geven. Het gemiddelde aantal tekens in de antwoorden van ‘duidelijk de 
goede kant’ naar ‘duidelijk de verkeerde kant’ is respectievelijk 201, 192, 253 en 302. 
Respondenten die vinden dat Nederland duidelijk op de verkeerde weg zit geven dus 
gemiddeld een antwoord dat 50% langer is dan dat van positief gestemde respondenten. 
De lengte van de antwoorden varieert overigens van slechts enkele tekens tot 3941 tekens 
(ongeveer een A4) voor het langste antwoord. De lengte hangt ook af van de invul-
methode. Invullen via internet levert langere antwoorden op dan invullen op papier. 
Verder geven lageropgeleiden kortere antwoorden (229 tekens) dan hogeropgeleiden 
(271  tekens).

5.3 Veelgenoemde onderwerpen

Waar maken de bezorgde en boze burger zich druk over? ta s laat een aantal onder-
werpen6 zien waar burgers bezorgd en boos over zijn, ruwweg te rangschikken naar een 
oplopende graad van onvrede, ongenoegen en boosheid. Lange antwoorden met veel 
hoofdletters, uitroeptekens, vraagtekens, grove formuleringen, verwijten,  verwensingen 
en scheldwoorden wijzen doorgaans op grote boosheid, terwijl korte en zakelijke obser-
vaties eerder de indruk geven dat de burger bedroefd, berustend of bezorgd is. Over de 
economie en het milieu zijn de burgers nog (relatief!) optimistisch gestemd. Vervolgens 
komen onderwerpen aan bod waarvan de overheersende gemoedstoestand van de res-
pondenten berustend en bedroefd te noemen is omdat ze zich er persoonlijk niet altijd 
zorgen om lijken te maken. Ten slotte zijn er onderwerpen waarover men overheersend 
bezorgd of boos is. Overigens kon iets meer dan 10% van alle antwoorden niet worden 
ondergebracht bij een onderwerp.7 Tabel 5.2 toont de onderwerpen en de daarbij onder-
gebrachte woorden en uitdrukkingen.
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Tabel 5.2 

Woorden en uitdrukkingen per onderwerpa

economie crisis (58), banken (50), de economie (50), economie (45), de crisis (44), kredietcrisis (36), 
recessie (28), financiële crisis (15), welvaart (13), faillissementen (5), *economisch* en 
* economie* (205) (n = 376)

milieu milieu (41), natuur (23), dieren (9), klimaat (8), duurzaam (6), dierenleed (3), dierenrechten (2), 
klimaatverandering (2), natuurbehoud (1), *milieu* (63) (n = 101)

zorg gezondheidszorg (51), ouderen (36), vergrijzing (18), ziekenhuizen (12), hulpverleners (9), 
ouderenzorg (9), ziektekostenverzekering (6), jeugdzorg (6), gehandicapten (5), gezond-
heid (5), *gezondheid* (72), *ouderen* (53), *ziektekost(en)* (9) (n = 162)

onderwijs onderwijs (87), scholen (18), school (16), leraren (6), scholing (6), innovatie (4),  
*onderwijs* (103) (n = 142)

media media (41), krant (17), tv (14), *media* (48), *nieuws* (23), *berichtgeving* (19) en  
* televisie* (3) (n = 111)

jeugd en gezin kinderen (101), ouders (60), jongeren (48), jeugd (41), gezinnen (15), opvoeding (13), 
 hangjongeren (11), opvoeding van kinderen (8), familie (6), *jonger(en)*(100), *jeugd* (72), 
*opvoed(ing)* (35), *gezin* (23) (n = 280)

verzorgingsstaat voedselbanken (19), pensioen (19), aow (10), kinderbijslag (8), ww (8), minima (6), arme 
mensen (4), vut (2), *pensioen* (34), *aow* (24), *zwakkeren* (8), *bijstand* (5) (n = 118)

werk werkloosheid (46), werkgelegenheid (21), ontslagen (20), werklozen (13), werknemers (8)  
(N = 104)

normen  
en waarden

respect (134), normen en waarden (103), agressief (46), waarden (38), normen (38),  zinloos 
geweld (22), egoïsme (12), verdraagzaamheid (12), verharding van de  maatschappij (11), 
kort lontje (10), respectloos (9), saamhorigheid (9), individualisme (8), ikke (8), individua-
lisering (7), verharding (7), onverdraagzaamheid (7), verloedering (7), ambulance personeel (6), 
lontje (6), onverschilligheid (5), eigenbelang (5), hufterigheid (5), * respect* (168), 
*agres(sie)* (54), *verdraagzaamheid* (28), *individua(lisering)* (24), *verhard(ing)* (22), 
*lontje* (16), *huft(erig)* (15), *egoïs(me)* (14), *fatsoen*(10),  
*moreel* (10), *verruw(ing)* (7), *polar(isatie)* (5) (n = 485)

criminaliteit criminaliteit (107), politie (68), straffen (59), geweld (49), criminelen (23), zinloos geweld 
(22), moord (19), overvallen (17), rechtspraak (16), dader (14), gevangenis (12), misdaad (11), 
slachtoffers (11), justitie (10), overlast (9), toename van geweld (7), rechters (6), ambulance-
personeel (6), taakstraffen (6), inbraken (5), diefstal (2), *crimin(aliteit)* (173), *straf* (100), 
*geweld* (92), *veilig(heid)* (68), *overval* (22), *verniel(ing)* (9) (n = 449)

immigratie immigranten (176) (waaronder ‘vreemdeling’, ‘allochtoon’ en ‘buitenlander’), integratie (25), 
moslims (19), Marokkanen (19), bevolkingsgroepen (11), asielzoekers (10), islam (9), multicul-
turele samenleving (6), immigratie (5), immigratiebeleid (5), moskee (5), vluchtelingen (5), 
bepaalde bevolkingsgroepen (2), vreemdelingenbeleid (2), migratie (1),  
buitenlands (1), *immigrant* (216), *integr(atie)* (42), *moslim* (25), *islam* (24), 
*Maro(kkaan)* (23), *multicul(tureel)* (8), *hoofddoek(jes)* (7), *alloch(toon)* (3),  
*buitenlander* (1) (n = 331)

internationaal Europa (11), Amerika (10), ontwikkelingshulp (10), Afghanistan (7), ontwikkelingslanden (6), 
Brussel (2), Israël (2), Irak (2), *Europa* (34), *Amerika* (22), *ontwikkelingshulp* (11), 
*Afghanistan* (9), *Brussel* (5), *jongetje* (3) (n = 101)
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Tabel 5.2 (vervolg)

bureaucratie, 
regeltjes en 
bemoeizucht

regels (58), rookverbod (15), betutteling (15), regelgeving (9), bureaucratie (9),  
*regel*(88) (met uitzondering van ‘regelmatig’ en ‘regelmaat’), betut* (23), bemoei* (13)  
(n = 126)

graaicultuur *graai(cultuur)* (36), *bonus* (27), top*(25), *zelfverr(ijking)* en *verrijk(ing)* (9) en 
*zakken(vullers)* (5) (n = 89)

a * staat voor een joker en betekent dat er ook samenstellingen en uitdrukkingen zijn meegenomen, zoals 
in het geval van ‘*geweld*’ bijvoorbeeld ‘gewelddadig’ of ‘zinloos geweld’.

Bron scp (cob 2009/1-4)

We illustreren de onderwerpen met citaten die overigens soms bij meer dan een onder-
werp zijn onder te brengen.

5.3.1 Economie

Erg opvallend en wellicht verrassend is dat ‘de economie’ het enige onderwerp is waar 
respondenten relatief optimistisch over zijn. Terwijl 23% van alle onderzochte responden-
ten van mening is dat het met Nederland (duidelijk) de goede kant op gaat is 29% van de 
respondenten die dit onderwerp noemen deze mening toegedaan. Met andere woorden, 
diegenen die in hun antwoord op een of andere wijze verwijzen naar ‘de economie’ zijn 
dus, in vergelijking met iedereen, relatief vaker van mening dat het duidelijk de goede 
kant op gaat met Nederland.

Onze welvaart is hoog en we hebben het goed. Mensen zouden eens goed om zich heen moeten 
kijken en niet zo moeten klagen.

Ik vind dat de economie weer aantrekt en daarom gaat het zeer zeker de goede kant op.

Ondanks de slechte economie houden we ons altijd staande in Nederland. Dit is mede te 
 danken aan het doorzettingsvermogen dat wij hebben.

Door de economische crisis ontstaat meer saamhorigheid onder de mensen.

Respondenten die van mening zijn dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat 
wijzen op de slechte economische situatie en de negatieve gevolgen voor de Nederlandse 
samenleving:

De economische situatie ziet er niet rooskleurig uit. Banen op de tocht.

Door de recessie is Nederland onzeker geworden. De onrust neemt toe.

De ouderen/zwakken betalen de prijs voor de slechte economie. De minst weerbaren wordt 
alles ontnomen.
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De toon van de reacties is in het algemeen (relatief ) optimistisch of berustend. Men 
constateert een probleem maar relativeert dit. Soms krijgen de banken of de politiek de 
schuld maar de reacties zijn in het algemeen gematigd en rustig van toon.

5.3.2 Milieu

Respondenten maken zich zorgen over natuur en milieu waarbij specifiek dierenleed en 
het klimaat een aantal keren worden genoemd. Er zijn echter ook enkele burgers die juist 
optimistisch zijn over het milieu:

Door de crisis komt er meer aandacht voor klimaat en milieu.

Over het algemeen groeit de economie nog steeds. Het milieu is een stuk schoner dan twintig 
jaar geleden. Algemene levensstandaard gaat nog steeds omhoog.

Natuur en milieu zijn zeker niet de onderwerpen waar de respondenten zich het meest 
druk over maken. Het lijkt erop dat dit onderwerp, net zoals onderwijs en zorg, door veel 
respondenten vaak nog snel even genoemd wordt zonder dat men er lang bij stil staat, 
laat staan zich er erg druk over maakt.

5.3.3 Zorg en onderwijs

Deze burgers maken zich zorgen over de vergrijzing en de bezuinigingen op de gezond-
heidszorg en het onderwijs. Ouderen krijgen onvoldoende aandacht en in de zorg 
dreigen ‘Amerikaanse toestanden’.

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Graaicultuur die ondanks de crisis gewoon 
gecontinueerd wordt. Gezondheidszorg die volledig uitgeknepen wordt.

Met name de gezondheidszorg gaat achteruit. De ouderenzorg neemt af. Zo gaan we terug 
naar vroeger. Toen moest de familie ook voor hulpbehoevenden zorgen.

De toonzetting is vaak bezorgd maar zelden ronduit boos. Het lijkt erop dat de echte 
ergernis en irritatie van respondenten zich meer op andere onderwerpen richten. 
‘Zorg’ en ‘onderwijs’ maar ook de ‘verzorgingstaat’ worden vaak terloops genoemd als 
gebieden waarop bezuinigd wordt terwijl op andere gebieden geld over de balk wordt 
gesmeten. Het is met name dit contrast dat tot onvrede en boosheid leidt:

Er wordt door de regering aan veel bedrijven steun verleend in de vorm van geld, terwijl die 
bedrijven er een zooitje van gemaakt hebben door verkeerd beleid of bonussen aan directie 
of leidinggevenden. Als ze dat geld nu in de gezondheidzorg of opleidingen van mensen 
 investeren doe je er nog iets goed mee voor de toekomst.

Topbestuurders verdienen steeds meer ook al falen zij compleet, maar in de zorg is een 
 verpleegkundige al te duur.
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Inmenging door militairen in het buitenland, ik denk niet dat het helpt. Er sterven nodeloos 
jonge jongens. Represailles in de toekomst zullen niet uitblijven. Weg uit Irak en Afghanistan. 
Laten we het geld in Nederland besteden aan onderwijs, sport en de ouderen.

Onderwijs en zorg worden door respondenten vaak in een adem genoemd; 8% van alle 
respondenten noemen het onderwerp zorg terwijl 29% van alle respondenten bij het 
onderwerp onderwijs ook iets schrijven over zorg; 43 respondenten gebruiken in hun 
toelichting zowel het woord ‘onderwijs’ als het woord ‘zorg’.

5.3.4 Media

De rol van de media blijft zeker niet ongenoemd in de antwoorden van respondenten 
waarom het met Nederland de goede of de verkeerde kant op gaat. Van de in totaal 111 
respondenten die de media noemen zijn 21 van mening dat het met Nederland de goede 
kant op gaat. Niettemin laten zestien van deze 21 ‘positief gestemde’ respondenten zich 
negatief uit over de media. Men is doorgaans van mening dat de berichtgeving in de 
media te negatief is, wat leidt tot een naargeestige stemming in het land:

Omdat door de media veel te weinig positief nieuws wordt gebracht. Waardoor een verkeerde 
indruk ontstaat. In vergelijking met andere landen gaat het hier goed.

Heb de indruk dat ondanks alle negatieve berichtgeving uit een te rechtse hoek men het goede 
verstand uiteindelijk zal volgen.

De media is duidelijk te links, de rechtse mensen worden in een hoek gezet. Mensen die op 
Geert Wilders stemmen worden als niet goed wijs gezien.

De media zijn in het algemeen te hypegevoelig.

Respondenten zijn niet zozeer boos op de media als wel kritisch. De media zijn te 
 negatief, te links of juist te rechts; er is te vaak mediagekte rond bepaalde incidenten en 
te veel aandacht voor allerlei frivole zaken.

5.3.5 Jeugd en gezin

Het grootste deel (88%) van de respondenten die iets schrijven over jeugd en gezin is van 
mening dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. Deze groep maakt zich zorgen 
over de slechte opvoeding van kinderen. De jeugd wordt geen respect en fatsoens-
normen meer bijgebracht. Jongeren ontsporen daardoor steeds vaker en komen terecht 
in de criminaliteit.

Stiekem verloederen we op allerlei fronten. Het lijkt wel of kinderen heilig zijn, er worden nog 
amper normen en waarden bijgebracht, ze zijn vaker vervelend dan leuk. Kinderloze werkende 
vrouwen moeten maar altijd inspringen als er weer zwangerschapsverloven zijn en die worden 
nooit eens beloond, dat is vanzelfsprekend.
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Mensen hebben zelfs voor hun kinderen te weinig tijd met als smoesje ‘sorry, maar ik moet 
werken’. Kinderen reageren door verkeerde dingen te doen om zo aandacht op te eisen. 
Jeugdcriminaliteit kan worden voorkomen door kinderen m e t de ouders dingen te laten 
ondernemen, zoals bouwen, knutselen, buiten spelen, muziek maken, sporten, gezelschaps-
spellen aan tafel, samen eten, et cetera. Weg met de uren televisie (vaak ook nog zonder 
toezicht) en computerspelletjes. Meer sociale vaardigheden voor ouders en kinderen is veel 
belangrijker dan doelloos naar een beeldscherm te kijken of alleen spelen met de computer.

Ik maak me met name zorgen over de jeugd. Te verwend, verwachten veel van anderen, maar 
zijn zelf erg lui en alleen maar gericht op geld en bezittingen om er bij te horen.

5.3.6 Verzorgingsstaat en werk

Burgers zijn bezorgd over de oplopende werkloosheid en de aftakeling van de ver-
zorgingsstaat. Deze bezorgdheid gaat soms over in boosheid en zelfs woede zodra de 
respondent constateert dat deze problemen hand in hand gaan met zelfverrijking door 
bepaalde groepen en individuen of een oneerlijke verdeling van de baten en de lasten.

Sociale voorzieningen gaan hard achteruit.

De werkloosheid neemt drastisch toe. Het vele geld dat gepompt wordt in de banken, die 
 vervolgens de grote bonussen blijven uitdelen.

De minima (uitkering of inkomen) worden steeds achtergesteld: in verhouding tot hun in-
komen betalen zij de meeste zorgpremie, de meeste huur, de meeste energiekosten, de meeste 
overige verzekeringspremies, enz. De inkomsten van de kinderen tellen mee bij de ouders 
zodat zij de huurtoeslag verliezen, dit terwijl huiseigenaren geen gevolgen ondervinden van 
inkomsten van hun kinderen. De huurtoeslag is wel gebonden aan een bepaald huurbedrag, 
dit terwijl de hypotheekrente aftrekbaar is van tonnen/miljoenenhypotheken. […] Mensen 
die afhankelijk zijn van de sociale dienst van de gemeente zijn feitelijk ‘slaaf van de staat’ 
 geworden!!!!!!!!!!!!! Betalen aan de staat moet binnen twee weken, geld ontvangen van de 
staat?.....Wacht maar een paar maanden of langer.

5.3.7 Normen en waarden

Verruwing van de samenleving en een gebrek aan respect en fatsoen worden vaak 
genoemd als redenen waarom het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Dit sluit 
aan bij Van Stokkoms stelling dat de omgangsvormen in Nederland zijn verruwd en dat 
Nederland in de ban is van ‘verhuftering’ (Van Stokkom 2010). Op basis van de geselec-
teerde termen zijn 485 respondenten bij het onderwerp ‘normen en waarden’ onder te 
brengen. Met andere woorden, meer dan een op de vijf respondenten die te kennen heb-
ben gegeven dat ze vinden dat Nederland de goede of de verkeerde kant op gaat brengt 
in de toelichting iets te berde over ‘normen en waarden’. De meest gebruikte termen 
zijn ‘respect’ (168) en ‘normen en waarden’ (108).8 Deze respondenten zijn, naast het 
onderwerp ‘samenleving’ uiteraard, relatief vaak onder te brengen bij de onderwerpen 
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‘criminaliteit’ (31% versus 20% voor alle respondenten) en ‘jeugd’ (19% versus 12%), zodat 
het aannemelijk lijkt dat respondenten de maatschappelijke verloedering in verband 
brengen met meer criminaliteit en een slecht opgevoede jeugd.9 Een paar reacties van 
deze respondenten:

Normen en waarden worden minder en gaan dus verloren... verharding van de maat-
schappij... ieder voor zich gevoel... ikke ikke ikke... alles draait alleen maar om geld...

Nederland verruwt. Steeds meer mensen met een te kort lontje.

Op alle fronten treedt een vergroving op en onverschilligheid naar de medemens.

Individualisering neemt toe. Materialisme neemt toe. Sociale cohesie staat onder druk. 
Gezinsleven staat onder druk. Kies je voor veel aandacht voor de kinderen dan ben je daar 
financieel de dupe van, terwijl de opvoeding cruciaal is. Het begrip trouw verliest aan waarde 
(trouw aan partner, trouw aan werkgever, trouw in sociale relaties etc.). Hufterigheid neemt 
toe (door onopgevoedheid). Je kan er niet veel meer van zeggen, want mensen hebben lange 
tenen. Dit hangt allemaal met elkaar samen.

Veel respondenten zijn bezorgd over wat ze zien als verloedering en verharding van 
de samenleving en verwoorden deze bezorgdheid niet zelden op een boze manier. 
Opvallend is de enigszins berustende en fatalistische houding: men constateert dat het 
slechter gaat en is bezorgd en ontevreden, maar men is niet echt in staat een oorzaak aan 
te wijzen, laat staan bepaalde individuen of groepen verantwoordelijk te stellen. De poli-
tiek wordt aansprakelijk gehouden in zoverre dat bestuurders en politici zelf het slechte 
voorbeeld geven.

Politieke klimaat is slecht. Mensen als Wilders kunnen van alles roepen, waardoor het leef-
klimaat verslechtert. Er is duidelijk sprake van een enorme toename van de hufterigheid en 
onverschilligheid, maar dit komt zeker niet alleen door buitenlanders.

5.3.8 Criminaliteit

Bijna een op de vijf respondenten maakt zich zorgen over de criminaliteit en onveilig-
heid in Nederland. Woorden die veel worden gebruikt zijn ‘criminaliteit’ (107), ‘politie’ 
(68) en ‘straffen’ (59) en ook een uitdrukking als ‘zinloos geweld’ (22) wordt relatief vaak 
genoemd: straffen zijn te laag, de politie heeft te weinig bevoegdheden en doet niets, 
er is veel te veel criminaliteit en die moet harder worden aangepakt. Zes respondenten 
verwijzen expliciet naar de mishandeling van ambulancepersoneel.10 Enkele voorbeelden 
van reacties:

Onnodig geweld, schofterigheid, mensen zijn bang ’s avonds over straat te gaan.

Daders van gewelddelicten worden vaak beter opgevangen dan slachtoffers.

Ik vind dat er steeds meer antisocialisering plaatsvindt. Het is onveiliger op straat, zelfs voor 
hulpverleners zoals ambulancepersoneel. Op straat word je lastig gevallen door jongeren. 
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Ook in de politiek vind ik dat niet altijd het goede voorbeeld wordt gegeven, doordat men 
elkaar negatief in het nieuws probeert te zetten. Er is nauwelijks meer ruimte voor een gesprek 
met een vreemde in de bus, bijvoorbeeld. Het alledaagse leven is minder ‘gezellig’ en harder 
geworden. Mensen worden veroordeeld op uiterlijke kenmerken en mensen staan niet meer 
open voor anderen.

Er is relatief veel overlap tussen dit onderwerp en de onderwerpen ‘samenleving’ 
(34% versus 27% in totaal), ‘jeugd’ (23% versus 12%) en ‘immigratie’ (20% versus 13%). 
Dat komt doordat de toenemende criminaliteit vaak in verband wordt gebracht met de 
verloedering van de samenleving in het algemeen, en ontspoorde jeugd en criminele 
migranten.11 Niettemin beperken respondenten zich vaak tot het constateren van een 
veiligheidsprobleem. Ook kunnen veel respondenten het in hun ogen slappe optreden 
en de lage straffen van de Nederlandse overheid niet waarderen.

5.3.9 Immigratie

Ongeveer een op de zeven respondenten verwijst naar de immigratie en integratie van 
migranten ter onderbouwing van de bewering dat het met Nederland de goede of de 
verkeerde kant op gaat. 27% van deze respondenten is van mening dat het met Nederland 
duidelijk de verkeerde kant op gaat en 59% stelt dat het met Nederland iets meer de ver-
keerde dan de goede kant op gaat. Een ruime meerderheid van de respondenten die het 
onderwerp immigratie aansnijden ervaart de aanwezigheid van niet-westerse migranten 
en hun nakomelingen als problematisch of zelfs bedreigend en ziet hen niet als een ver-
rijking van de Nederlandse samenleving.

Veel te veel moslims en aanverwante gasten die nog nooit gewerkt hebben en ze stelen en heb-
ben meer geld dan ik die wel 41 jaar heeft gewerkt heeft en ze slapen elke dag uit en we geven 
ze voor 10 vrouwen met kinderen kinderbijslag en een ambtenaar die naar zo een ver land gaat 
is veel te bang voor zijn hachje en pakt daar de zwakste en heeft zelf vakantie van mijn geld 
schorem dat is het.

Ik heb genoeg, schoon genoeg van al die Marokkaanse relschoppers. Veel strenger straffen 
derhalve.

Men spreekt geen normaal Nederlands meer. Men belt hardop in de trein, in de wachtkamer, 
in de auto, praat midden in de nacht hard op straat iedereen geniet mee..., pak die kneuzen 
keihard aan die ambulancebroeders lastigvallen of een buschauffeur! Weg met die petjes 
en mutsen en boerka’s! Hier in dit land k ijk e n we elkaar aan en geven we ook elkaar een 
hand. Ga je naar de dokter, geen gezanik dat je geen man als dokter wilt! Je wilt toch hulp of 
niet! Weg met die lappen tekst in 5 talen op alle muren. Als je wilt weten wat er staat dan leer 
je maar Nederlands! Weg met de buitenlandse ondertiteling op de Nederlandse tv! Als ik in 
Turkije ga wonen zie ik de programma’s ook niet Nederlands ondertiteld! En daar staan geen 
molens maar hier wel moskeeën! Bah! Nederland wordt s l a p! Durven nergens meer wat 
tegenin te brengen,en de moslims maar lachen. n u pas gaan ze de kinderbijslag bekijken wat 
allemaal naar het buitenland wegvloeit. Waarom nu pas!! Zien ze dat dan niet eerder!!
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Migranten worden vaak in verband gebracht met criminaliteit en islamisering en hoge 
kosten vanwege bijvoorbeeld een uitkering. Een op de 100 respondenten vermeldt expli-
ciet de problematiek rond Marokkanen. De antwoorden van deze respondenten behoren 
relatief vaak tot de categorieën12 ‘politiek’ (39% versus 29%), omdat respondenten de 
politiek met name verantwoordelijk stellen voor de problemen,en ‘criminaliteit’ (30% 
versus 20%) omdat migranten geassocieerd worden met criminaliteit en jeugd (23% ver-
sus 12%).13 In vergelijking met het onderwerp ‘criminaliteit’ lopen de gemoederen hier 
hoger op en is men eerder boos dan bezorgd en ontevreden. De boosheid richt zich soms 
echter niet zozeer op de migranten zelf maar op de politiek en de Nederlandse overheid 
die verantwoordelijk worden gehouden voor de immigratie en het slappe optreden tegen 
(criminele) migranten: ‘Ik vind dat de regering veel harder moet optreden tegen vaak 
 allochtone relschoppers.’ Recent verdiepend en meer kwalitatief onderzoek bevestigt 
dat er onder autochtone burgers in achterstandswijken (grote) onvrede heerst over de 
komst van migranten en dat de Nederlandse overheid hier verantwoordelijk voor wordt 
gehouden (De Gruijter et al. 2010).

5.3.10 Internationaal

Ook het onderwerp ‘internationaal’ (waaronder ontwikkelingshulp en vredesmissies van 
Nederlandse militairen in het buitenland) gaat gepaard met (sterk) negatieve associaties. 
Respondenten vinden dat Nederland zich niet overal mee moet bemoeien en niet per 
se het beste jongetje van de klas moet willen zijn. De aankoop van straalvliegtuigen, de 
ontwikkelingshulp en militaire vredesmissies worden als een ondoelmatige besteding 
van belastinggeld gezien, vooral omdat er volgens de respondenten in Nederland zelf 
veel mis is, zoals misstanden in de zorg en het bestaan van voedselbanken.14

Nederland laat zich te veel meetrekken door onder andere Amerika en denkt dat ze iets te zeg-
gen hebben maar naar mijn mening is het gewoon meeloperij. Nederland zou zich iets meer 
om Nederland moeten bekommeren.

Nederland doet veel voor andere landen, geeft geld aan rampen, ontwikkelingslanden. De 
grenzen zijn opengesteld, waardoor er veel buitenlandse werknemers overal zijn. Ik vind dat 
de Nederlanders recht op werk, uitkering en sociale vergoedingen hebben. Dus eerst het eigen 
volk en daarna kijken voor de ander.

j s f moet niet gekocht worden, meer geld naar de voedselbanken, minder ontwikkelingshulp, 
minder steun aan banken.

De overheersende toon bij dit onderwerp is duidelijk niet bezorgdheid maar ongenoegen 
en onvrede. Respondenten zijn geïrriteerd, soms ronduit boos en begrijpen niet waarom 
de regering internationaal zo actief is terwijl er in Nederland zo veel problemen zijn.
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5.3.11 Bureaucratie, regeltjes en bemoeizucht

Veel respondenten ergeren zich duidelijk aan wat wordt gezien als een te grote bemoei- 
en regelzucht vanuit met name Den Haag en Brussel.15

Er worden burgers te veel verboden opgelegd zoals rookverbod, paddoverbod, verbod in de 
stad te rijden met een auto ouder dan twintig jaar etc, etc.

De betutteling van overheidsinstanties en het geven van ‘vage informatie’, ze doen maar wat 
zonder de burger daarvan op de hoogte te stellen.

De bemoeizucht wordt op veel terreinen steeds groter. Steeds meer nieuwe regeltjes en steeds 
meer nieuwe heffingen.

Er komen te veel kleine rotregeltjes (rookverbod) terwijl er kinderen bij ouders wonen die 
worden mishandeld, oude vrouwtje beroofd worden, mensen zomaar neer worden gestoken. 
Daar moeten ze meer tijd en geld aan besteden. De regels die er bestaan beschermen ons zeker, 
en zijn goed, maar ze moeten niet alles willen regelen met regels. Ook de regering moet leven 
zoals de mensen in Nederland leven!!!

Deze regering is mij te bedillerig. Willen overal regeltjes en wetjes op maken: bekrompen.

Met name het rookverbod moet het ontgelden. Ook bij dit onderwerp domineert het 
ongenoegen met en de boosheid over het beleid van de Nederlandse regering.

5.3.12 Graaicultuur

Opvallend is hoe vaak respondenten verwijzen naar bonussen en zelfverrijking als voor-
beelden van waarom het met Nederland de verkeerde kant op gaat.16 Iets meer dan de 
helft van de respondenten behoort ook tot de categorie ‘politiek’ omdat het ‘graaien’ in 
de antwoorden geassocieerd wordt met zowel het bedrijfsleven als politici.

Afneming van de normen en waarden. Veel grote bedrijven die belangrijk zijn voor het land 
(nutsbedrijven/openbaar vervoer) worden geprivatiseerd. De graaicultuur van de top in het 
bedrijfsleven maar ook van ex-politici. Het handhaven van regels wordt regelmatig ontlopen/
verkwanseld.

Nederland wordt echt een land van zakkenvullers op hoog niveau, de armen worden steeds 
armer, de rijken worden steeds rijker, maar niet door arbeid maar door dubieuze zaken.

Ook de buitensporige bonussen voor een aantal mensen schieten vele Nederlanders in het 
verkeerde keelgat, net als de 30% salarisverhoging die het kabinet zichzelf in een tijd van crisis 
heeft gegeven velen het voorhoofd doet fronsen (zéér zwak uitgedrukt). Zelfverrijking van een 
kleine groep, je reinste graaicultuur!!
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5.3.13  Samenvatting: bezorgdheid en boosheid

Bezorgdheid en boosheid zijn twee rode draden die door de antwoorden lopen. Burgers 
zijn bezorgd over de toenemende verruwing en verloedering van de samenleving, het 
gebrek aan respect en fatsoen en het verdwijnen van de saamhorigheid. Enerzijds wordt 
er een gebrek aan tolerantie en verdraagzaamheid geconstateerd.17 Anderzijds geven de 
burgers te kennen dat Nederland juist te tolerant is geworden, vooral tegenover mensen 
met onaangepast gedrag.18 De jeugd wordt niet streng genoeg opgevoed en misdadigers 
worden niet hard genoeg gestraft. Men is verder bezorgd over de economie, de toe-
nemende kloof tussen arm en rijk en de criminaliteit. Sommige geënquêteerden geven 
aan bang te zijn dat Nederland in de toekomst overheerst zal worden door niet-westerse 
migranten en hun nakomelingen en de islam.19 Naast angst en bezorgdheid is er ook veel 
onvrede en boosheid. Deze onvrede richt zich met name op de politiek. Men voelt zich 
als burger niet alleen onbegrepen maar vaak ook domweg genegeerd.

De Nederlandse burgers worden niet gehoord. Bij de invoering van de euro werd dit verplicht 
opgedrongen. We hebben 1x kunnen stemmen over de Europese grondwet, maar blijkbaar was 
de uitslag niet naar de zin van de politici, want langs de achterdeur, en zonder stemmen werd 
er later goedkeuring gegeven. Ook lidmaatschap van de e u is onder dwang gebeurd.

In de volgende paragraaf zullen deze boze burgers nader worden bekeken omdat het 
aannemelijk is dat de onvrede die zij voelen ook bij veel andere Nederlanders in meer 
of mindere mate aanwezig is. Dit betekent dat ‘bedroefde’ burgers en respondenten die 
dermate berustend of apathisch zijn dat ze hun mening niet hebben toegelicht buiten be-
schouwing blijven, hoewel ze nog problematischer zijn omdat ze mogelijk zijn afgehaakt 
en dus ook niet of nauwelijks betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving en politiek.

Kader 5.1 Antwoordconsistentie 2008-2009
In totaal zijn er 143 respondenten die de open vraag naar waarom het meer de goede of de 
slechte kant op gaat met Nederland uiteindelijk drie keer hebben beantwoord, namelijk begin 
2008, eind 2008 en eind 2009. Vooral de wat oudere mannen met een (boven)modaal inkomen 
zijn geneigd deze vraag steeds weer te beantwoorden. De uitgedunde groep van 143 respon-
denten is dus wel steeds mannelijker, ouder en rijker maar wordt niet steeds ontevredener.

Wat valt op als we, over een periode van bijna twee jaar, hun antwoorden lezen? Zijn de res-
pondenten consistent en wordt steeds hetzelfde onderwerp, misschien zelfs ook nog in dezelf-
de formulering, als eerste genoemd. Is een bepaald thema dominant?20 Of springt de respon-
dent van de hak op de tak en is er weinig consistentie waarneembaar tussen de antwoorden? 
Bij ongeveer de helft van de 143 respondenten doet zich een dergelijke consistentie voor in de 
antwoorden bij de drie metingen en dat zijn vooral mensen die ontevreden zijn over de politiek 
en de samenleving. Twee voorbeelden:

Zoals al gesteld, te slappe regering, teveel gedraai, weinig daadkracht. (begin 2008)
Slappe regering, vreemdelingenbeleid [is een] puinhoop, praten over normen en waarden, maar 
doet er niets aan. (eind 2008)
Door slap beleid wordt er niet krachtdadig geregeerd. (eind 2009)
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Deze respondent heeft duidelijk een probleem met het ‘slappe’ en weinig ‘daadkrachtige’ 
beleid van de regering. De volgende respondent is boos omdat de politiek zich weinig of niets 
aantrekt van wat de burger wil en begint haar antwoorden als volgt:

Er worden beslissingen genomen zonder dat er daadwerkelijk naar de burgers geluisterd wordt! 
(begin 2008)
Er worden teveel dingen beslist zonder inspraak van de gewone burger, ze zouden hier meer naar 
moeten luisteren en dan pas conclusies moeten trekken. (eind 2008)
Er wordt te weinig gekeken naar wat de gewone burger zou willen. (eind 2009).

Anderen zijn consistent ontevreden over bepaald beleid. Een respondent merkt bijvoorbeeld 
op:

Er wordt te veel gedoogd. (begin 2008)
Door het gedoogbeleid moet er van alles worden teruggedraaid als het fout gaat, en dat komt 
steeds vaker voor. (eind 2008)
Er wordt steeds meer gedoogd. (eind 2009)

Zij heeft duidelijk een probleem met de in haar ogen softe aanpak in Nederland. Met name de 
categorie ‘samenleving’ is bij een relatief groot gedeelte van de respondenten dominant in hun 
antwoord. Het gaat dan bijna altijd over asociaal en egoïstisch gedrag

De mentaliteit van de Nederlander wordt steeds meer op zichzelf gericht. (begin 2008)
Als ik vergelijk met bijvoorbeeld een jaar of vijf, zes geleden is men egoïstischer geworden. 
(eind 2008)
Men heeft steeds minder voor elkaar over. (eind 2009)
Deze respondent is dus duidelijk erg bezorgd over de verharding van de 
maatschappij.

Ten slotte zijn er nog relatief veel respondenten die hun antwoord onderbouwen met woorden 
van de strekking ‘het is maar een gevoel’. Een respondent schreef bijvoorbeeld in alle drie de 
metingen slechts één woord, namelijk ‘gevoelsmatig’. Verder zijn er respondenten die drie keer 
een optimistisch of hoopvol antwoord gaven. Een respondent schreef bijvoorbeeld:

Hoewel soms minder snel dan ik zou willen wordt over het algemeen vooruitgang geboekt. 
(begin 2008)
Over het algemeen stijgt de levensstandaard nog steeds. (eind 2008)
Kan niets bedenken waarom het niet goed zou gaan. (eind 2009)

Maar er zijn ook veel respondenten bij wie geen consistentie waarneembaar is en die elke keer 
een ander onderwerp aanhalen. Een respondent begint zijn antwoord bijvoorbeeld begin 2008 
met erop te wijzen dat er te veel islamisering is, eind 2008 zegt ze dat er te veel naar Amerika 
wordt gekeken en eind 2009 klaagt ze over een ‘jetset koningshuis’ dat ‘met geld smijt’. Een 
andere respondent heeft de volgende drie antwoorden gegeven:

De onverdraagzaamheid neemt toe ten opzichte van buitenlanders (moslims). (begin 2008)
Men wordt wat meer betrokken met de medemens. (eind 2008)
De kosten worden oneerlijk verdeeld. De rekening wordt te veel bij de burger neergelegd. 
(eind 2009)

Hoewel dus de helft van de respondenten (enige mate van) antwoordconsistentie door de tijd 
heen laat zien, heeft de onvrede of tevredenheid in andere gevallen geen duidelijke richting.
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5.4 De boze burger

De boze burger is boos, maar op wie? Hoewel criminelen, (hang)jongeren en migranten 
regelmatig als kop van Jut fungeren, gaat deze onvrede vaak gepaard met zware ver-
wijten naar de politiek en vooral de regering. Er wordt niet hard genoeg opgetreden 
tegen criminelen, jongeren worden niet streng genoeg aangepakt en migranten worden 
in de watten gelegd. Vandaar dat de categorie ‘politiek’ gebruikt is als om diegenen die 
waarschijnlijk het meest boos zijn eruit te filteren. Omdat (de meest) boze reacties door-
gaans ook langer zijn hebben we daarnaast de 200 langste antwoorden doorgenomen en 
eventuele boze antwoorden alsnog handmatig alsnog toegewezen aan de categorie ‘poli-
tiek’.21 Vervolgens zijn alle 682 antwoorden in deze categorie handmatig doorgenomen. 
Uiteindelijk zijn de 231 bij benadering meest boze antwoorden geselecteerd, 10% van het 
aantal respondenten op de vraag waarom men vindt dat het met Nederland de goede of 
de verkeerde kant op gaat.22 Een voorbeeld van een typisch (erg) boos antwoord:

Op dit moment maakt de politiek er een zooitje van. De coalitiepartijen zijn vaak tegenstrijdig 
bezig. Geloofwaardig komen ze ook niet meer over. PvdA komt met het ene schandaal na het 
andere (de meeste worden ook nog in de doofpot gestopt). Jongeren plegen steeds meer over-
vallen. Veiligheid is achteruit aan het gaan. Politie, tsja, in plaats van bonnen uitschrijven, 
kunnen ze beter andere dingen doen. Nog steeds zijn er veel criminelen op straat terwijl ze in 
de cel horen. Veel te veel regels worden er opgesteld. Te veel bemoeienis van de overheid. Je 
mag straks niet eens meer kiezen waar je kind naar school mag gaan!! Belachelijk. Hoop dat 
c da wat van zich laat horen over het niet aanschaffen van de j s f. En dat er een crisis ontstaat 
en dat de regering valt. En ga zo maar door.......

Deze 231 ‘meest boze burgers’ maken zich druk over de hiervoor genoemde thema’s: 
De regering negeert het volk, de samenleving verloedert mede door het softe optreden 
van de politie, politici zijn vooral bezig met hun eigen belangen en het vullen van hun 
eigen zakken, belastinggeld wordt verspild aan ontwikkelingssamenwerking, vredes-
missies in het buitenland, subsidies en uitkeringen aan migranten die de samenleving 
alleen maar tot last zijn terwijl de hardwerkende burger de klos is en verdrinkt in een 
oceaan van onnozele regeltjes. De boze respondenten beschrijven niet zozeer een pes-
simistisch toekomstbeeld23 als wel een huidige zeer sombere situatie die nog verder 
bergafwaarts zal gaan. Het overgrote deel van deze 231 boze reacties is fatalistisch van 
toon, aangezien er zelden personen, bewegingen of partijen worden genoemd die het tij 
kunnen keren − hoewel de respondenten zelf wel vaak genoeg ideeën en alternatieven 
aandragen:

Respect voor elkaar wordt steeds minder. Het beleid ten opzichte van buitenlanders vind ik 
te slap. Ze zouden zich meer aan de Nederlandse samenleving moeten aanpassen. Het beleid 
ten opzichte van onderwijs en gezondheidszorg: je zou nooit moeten bezuinigen op kennis en 
zorg!!! Dit is zeer slecht voor de economie! Beleid ten opzichte van Afghanistan: laat ze lekker 
zelf vechten om die zandbak.

Veel boze burgers, een groep die wellicht nog het beste als ‘paleoconservatief’ te 
omschrijven is24, noemen met name typisch ‘rechtse’ thema’s zoals immigratie, 
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bureaucratie, veiligheid en zijn zeer kritisch over de overheid en politici. Bij alle 2304 res-
pondenten, dus niet alleen de 231 meest ‘boze’, valt op dat in principe neutrale woorden 
zoals ‘regering’ (n = 121), ‘Den Haag’ (n = 23) en ‘*links*’ (n = 22) doorgaans in een sterk 
negatieve context gebruikt worden; respectievelijk 35%, 44% en 50% van de responden-
ten die deze woorden hebben opgeschreven vindt dat Nederland duidelijk de verkeerde 
kant op gaat, tegen slechts 17% van alle 2304 respondenten.
Wat willen de boze burgers hoog op de politieke agenda? Deze vraag werd aan de res-
pondenten gesteld gedurende het eerste en derde kwartaal van 2009. In totaal hebben 
2173 respondenten deze vraag beantwoord, onder wie 112 van de 231 geselecteerde boze 
burgers.

Tabel 5.3

Opvattingen over wat hoog op de politieke agenda moet van boze burgers en anderena (in procenten) 

allen  
(n = 2173)

boze burgers  
(n = 112)

procentpunten 
 verschilb

minstens één onderwerp genoemd 75 91 +16
immigratie en integratie 18 39 +21
jeugd en gezin 9 13 +4
samenleven, normen en waarden 13 12 -1
vrijheden 3 4 +1
criminaliteit en veiligheid 23 37 +14
inkomen en economie 27 39 +12
werkgelegenheid 8 9 +1
zorg en vergrijzing 25 27 +2
onderwijs, innovatie, kunst & cultuur 15 16 +1
sociale stelsel (algemeen) 7 17 +10
verkeer en fysieke leefomgeving 13 21 +8
natuur en milieu 13 17 +4
internationaal 4 7 +3
politiek en bestuur 13 26 +13
overig 8 9 +1
totaal 199 293 +94

a ‘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.’

b Significante verschillen (p < 0,05; tweezijdig) zijn vetgedrukt.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Boze burgers noemen vaker meer dan een onderwerp (gemiddeld ongeveer drie) dan alle 
respondenten tezamen. Ook vinden ze vaker dat ‘immigratie en integratie’, ‘criminaliteit 
en veiligheid’, ‘politiek en bestuur’ meer of anders moeten worden aangepakt door de 
regering. Opvallend is dat verloedering en verharding van de samenleving, groot punt 
van zorg voor boze burgers, het enige onderwerp is dat ze iets minder vaak hoog op de 



be zorgde en boze burger s

129  

agenda van de regering willen hebben. Kennelijk vinden ze, net als de overige respon-
denten, dat de regering weinig aan dit probleem kan doen.

Ter illustratie geven we zeven boze antwoorden.
De regering maakt de lasten steeds zwaarder. Dan willen de mensen weer steeds meer gaan 
verdienen... Zo blijven we maar in rondjes doordraaien!!!! Nederland wordt zo veel te duur. 
Stop daar nou eens mee!!!! Bezuinigingen op de verkeerde dingen zoals zorg en onderwijs. Het 
rechtssysteem zit ook niet eerlijk in elkaar; de bestraffing is krom. De benzine mag ook wel 
betaalbaar blijven; kwartje van Kok!!!!! De regering moet eens stoppen met geld te verkwisten 
aan onderzoekcommissies, bureaucratie en wegenbouw. Doe wat meer onderzoek vooraf en 
niet telkens voor meer werk zorgen, dat kost onnodig extra geld!!! Aanpassing van alle mensen 
die in Nederland willen wonen moet ook strenger worden aangepakt. In andere landen moet 
je jezelf ook aanpassen! Hierin is ons land veel te tolerant. Als ze rotzooi uithalen mogen ze 
ophoepelen....

− Ze geven mijns inziens te veel geld uit aan studenten die te lang leren − ze geven te veel geld 
uit aan kunstwerken e.d − ze denken te makkelijk over gehandicapten en ouderen!!!!! − Ze 
moeten meer aandacht schenken aan de moslims anders hebben we over 5 jaar een land waar 
de moslim heerst in plaats van de he e r e g od!! − Er worden te makkelijk mensen in de goot 
gegooid, laat de politieke staatsman maar eens met een loontje van € 1400 in de maand rond 
zien te komen zonder lease-auto en met al zijn vaste lasten!!!!

Nederland is veel te vol! De politie heeft niks meer te zeggen, zijn bang etc... hoe is dat niet de 
verkeerde kant op gaan....!!! Het is gewoon een zooitje in dit land. Respect is weg. Egoïsme 
is er te veel. We moeten een paar stappen terug in dit land. Uniformen op scholen is ook een 
idee! Niemand waardeert de natuur en de dieren. Niemand denkt aan het milieu. Het moet 
groter, sneller, duurder, beter enz. We zijn aan het amerikaniseren. Nederland moet even terug 
naar af en helemaal opnieuw beginnen! Alle criminele buitenlanders niet hier in de gevange-
nis stoppen. Gewoon terugsturen naar waar ze vandaan komen. Enz. enz. enz.... Ik kan uren 
doorgaan over hoe slecht Nederland bezig is, maar ik denk dat iedereen ondertussen wel weet 
waar het aan ligt. Nu nog een persoon die opstaat en er ook daadwerkelijk iets tegen gaat 
doen!!!!!!!!!!!

De betutteling, niet roken, je moet toch ergens aan dood gaan. Wij kunnen toch niet allemaal 
102 worden. Nog even en je mag thuis helemaal niks meer. In de bak mag je meer dan thuis. 
Wat een bemoeiallen in de n h a ag.

Wat gaat er nou wel goed? De ouderen worden keer op keer gekort. De regering liegt en be-
driegt. Vooral die Bakellende en kabouter Bos. Aan de criminele gekleurde medemens wordt 
geen ruk gedaan, ze zijn erg zielig, ze hebben geen driewielertje gehad. De celstraffen zijn 
veel te licht, je moet zorgen dat je niet in de gevangenis belandt. Al het geld wordt gestopt in 
ontwikkelingshulp, je moet voor je eigen bevolking zorgen. Er zijn namelijk mensen zat die 
hulp nodig hebben, maar dat zien we niet. Goede ‘buitenlanders’ moet je inderdaad uitzetten, 
en alle asbakken moet je onthalen als Beatrix. Pensioenfondsen laten beheren door mensen 
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die wel in staat zijn hun werk goed te doen. Subsidies aan werkende ouders afschaffen, wel 
geven aan mensen die genoodzaakt zijn te werken om de kinderen te onderhouden. Mensen 
onder de 35 jaar die afgekeurd zijn en nog nooit 1 slag hebben gewerkt oppakken en in een trein 
naar Siberië sturen met de boodschap maar voor jezelf leren te zorgen. Mensen die echt een 
 lichamelijke of geestelijk afwijking hebben moet je in de watten leggen. Degenen die alles bij 
elkaar liegen en bedriegen moet je hard straffen.

Het zogenaamde ‘Politiek Correcte’ beleid is volkomen uit de hand gelopen. Dit land wordt 
overspoeld door gelukzoekers, die op alle mazen in de wet worden gewezen en een loopje 
nemen met ‘Den Haag’. De rechterlijke macht stamt uit het ‘flowerpower–tijdperk’ en is veel 
te soft. De milieuactivisten hebben het hier voor het zeggen. Het onderwijs is door linkse par-
tijen de afgrond in geduwd. De ouderenzorg vervalt langzaam maar zeker tot een bedenkelijk 
niveau. Over het fileprobleem wordt uitsluitend gepraat. Deze regering weet totaal niet wat er 
gaande is in dit land en reageert telkens geschokt over zaken die iedereen al tijden weet.

Den Haag, grote zakkenvullers, men is o zo bang om stemmen te verliezen en durft gewoon 
niet ja of nee te zeggen en draaien er alleen maar omheen. Steeds meer regels maken om er 
achter te schuilen, al die grote jongens dekken elkaar, zijn alleen maar voor zichzelf bezig. 
Elkaar de bal toespelen, zie wat er bij de d s b bank gebeurt, een klein stukje is aan het licht 
gekomen van wat de heren hebben betaald met gemeenschapsgeld daar in Den Haag.

Misschien lijkt het alsof zo’n 10% van de Nederlandse burgers een wandelende tijdbom 
is. We weten echter uit gesprekken dat deze boosheid vaak beperkt is en slechts tot uiting 
komt in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij het beantwoorden van een enquête of een 
gesprek over het functioneren van de landelijke politiek). Voor de rest kunnen deze boze 
burgers heel gemoedelijk en vriendelijk overkomen, zonder een spoor van chronische 
boosheid of een verzuurd karakter. Maar liefst 89% van de 231 boze burgers beoordeelt 
de vraag hoe leuk of vervelend ze het vonden aan de enquête mee te werken met een 
zeven of hoger en niet minder dan 75% van deze 231 boze burgers beschouwt zichzelf als 
(erg) gelukkig (slechts 4% zegt ongelukkig te zijn). Ook in opleidingsniveau en inkomen 
onderscheiden de boze burgers zich niet in negatieve zin van de overige respondenten.25 
Hier moeten we wel bij opmerken dat respondenten geselecteerd zijn die een lange 
toelichting hebben gegeven, en dat zijn meestal hogeropgeleiden. Onder de 231 boze 
burgers zitten dus vooral de relatief mondige.
Als ze blijkbaar persoonlijk niet zo veel te klagen hebben, waarom zijn boze burgers dan 
toch zo boos? Waarschijnlijk is dit pessimisme gedeeltelijk te verklaren uit de vraagstel-
ling. We vragen immers impliciet een vergelijking met het verleden te maken (gaat Neder-
land de goede of verkeerde kant op), wat vaak tot negatievere uitspraken leidt dan als 
Nederland wordt vergeleken met andere landen; hun persoonlijke situatie en levensge-
luk vergelijken ze waarschijnlijk eerder met die van andere mensen. Bovendien zal het voor 
veel respondenten ongetwijfeld (psychologisch) makkelijker zijn kritiek te hebben op 
de ontwikkelingen in Nederland dan toe te geven dat men zelf persoonlijk ongelukkig 
is. Verder valt het op dat de boosheid vaak gepaard gaat met gevoelens van apathie over 
en weerzin tegen het gehele ‘systeem’. Men heeft niet veel hoop dat het ooit beter wordt, 
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dus het heeft weinig zin je erover op te winden. Dit ‘Russisch fatalisme’ stelt de boze 
burgers mogelijk in staat hun boosheid en woede te isoleren, zodat hun dagelijks leven 
en persoonlijk geluk er niet te veel door aangetast wordt.
Wat weten we nog meer over deze 231 boze burgers? Een kleine meerderheid (54%) is 
man en 53% woont in een (zeer) sterk stedelijke omgeving.26 Verder krijgen zowel de poli-
tiek in Den Haag als die in Brussel van deze boze burgers een klein viertje (respectievelijk 
een 3,8 en een 3,7) als rapportcijfer, terwijl het gemiddelde van alle respondenten nog 
een klein zesje is. Dat kan ook aan de selectie liggen, want antwoorden met een poli-
tieke strekking zijn bij voorbaat enigszins oververtegenwoordigd. Andere opmerkelijke 
 afwijkingen van het gemiddelde staan in tabel 5.4.

Tabel 5.4

Diverse opvattingen van boze burgers en anderen (in procenten)

instemming met: allen
boze  
burgers

procent punten 
 verschila

Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten 
zouden wonen. 39 61 +22
De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze 
 samenleving. 41 32 –9
Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak. 49 32 –17
Zoals de zaken er nu voor staan, is het moeilijk om hoopvol te zijn over 
de toekomst van de wereld. 41 64 +23
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet. 55 70 +15
Het zou goed zijn als burgers meer konden meebeslissen over 
belangrijke politieke kwesties. 62 78 +16

a Boze burgers wijken op alle stellingen significant (p < 0,01; tweezijdig) af van de rest van de 
bevolking.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

De 231 boze burgers vinden aanzienlijk minder vaak dat migranten en andere culturen 
een aanwinst zijn voor de Nederlandse samenleving en dat het Nederlands lidmaatschap 
van de eu een goede zaak is. Ze zijn minder hoopvol over de toekomst van de wereld 
en hebben eerder het gevoel geen enkele invloed te hebben op wat de regering doet. 
Ze zijn het dan ook aanzienlijk vaker zeer eens met de stelling dat het goed zou zijn als 
burgers meer konden meebeslissen over belangrijke politieke kwesties. Slechts 7% van 
de 231 boze burgers is tevreden over de overheid tegen 26% van alle respondenten. Van 
de boze burgers is 63% van mening dat de normen en waarden duidelijk de verkeerde 
kant op gaan en 31% dat ze iets meer de verkeerde dan de goede kant op gaan. Met andere 
woorden, maar liefst 94% vreest een teloorgang van de normen en waarden tegen 76% 
van alle respondenten. Ten slotte vindt 43% dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat 
met Nederland en 57% dat het meer de verkeerde dan de goede kant op gaat.
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Tabel 5.5

Maatschappelijke en politieke betrokkenheid van boze burgers en anderen (in procenten)

allen boze burgers verschila

Gaat stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden 
gehouden. 81 85 +4
Zal (zeer) waarschijnlijk iets doen, alleen of met anderen, als men van 
mening is dat mensen in de buurt door discriminatie of pesterijen het 
leven onmogelijk wordt gemaakt. 41 51 +10
Zal (zeer) waarschijnlijk iets doen, alleen of met anderen, als de 
gemeente een plan maakt dat slecht is voor de buurt. 49 63 +14
Zal (zeer) waarschijnlijk iets doen, alleen of met anderen, als de 
Tweede Kamer bezig is een onrechtvaardige wet aan te nemen. 28 40 +12
Doet vaak vrijwilligerswerk voor een instelling of vereniging of bij 
 activiteiten. 33 28 –5
Volgt minstens een kwartier per dag het politieke nieuws. 51 60 +9

a Significante verschillen (p < 0,05; tweezijdig) zijn vetgedrukt.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Zoals uit tabel 5.5 blijkt zegt 85% van de boze burgers te gaan stemmen als er nu Tweede 
Kamerverkiezingen worden gehouden; voor alle respondenten is dit percentage 81. Van 
de boze burgers is 30% van plan op de p v v te stemmen tegen 10%van alle responden-
ten. Verder volgen de boze burgers vaker minstens een kwartier per dag het politieke 
nieuws. Ook zijn ze eerder geneigd in te grijpen als mensen in hun buurt gepest worden, 
de gemeente een plan maakt dat slecht is voor de buurt of de Tweede Kamer bezig is 
een onrechtvaardige wet aan te nemen. De boze burgers zijn dus niet alleen boos maar 
ook (politiek) betrokken en hebben zich niet massaal afgekeerd van het politieke pro-
ces. Opnieuw, dit resultaat kan deels te maken hebben met onze selectie, aangezien 
boze burgers die de open vraag over de ontwikkeling van Nederland niet of kort heb-
ben beantwoord niet zijn meegenomen. Het kan zijn dat juist mensen die zich hebben 
afgekeerd van het politieke proces als geheel daardoor ondervertegenwoordigd zijn. Er 
is echter geen reden om op basis van tabel 5.5 te concluderen dat de boze burgers maat-
schappelijk minder betrokken zijn. Integendeel, ze zijn sneller geneigd in te grijpen als 
er in hun ogen iets onwenselijks gebeurt.

5.5 Slot

Ongeveer twee derde van alle Nederlanders is bezorgd dat het met Nederland de ver-
keerde kant op gaat. Hun grootste zorgen vallen in de categorieën ‘samenleving’, 
‘politiek’, ‘economie’, ‘criminaliteit’ en ‘immigratie’. Veel genoemde voorbeelden zijn 
het gebrek aan respect en fatsoen bij met name jongeren, de ‘heren en dames politici’ 
die hun eigen gang gaan ‘daar in Den Haag’, de economische crisis, de onveiligheid op 
straat en migranten die de samenleving geld kosten en overlast bezorgen. De gemoede-
ren kunnen hoog oplopen bij de bureaucratie en de regelzucht, bij het buitenlandbeleid 
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dat als een verspilling van belastinggeld wordt gezien en bij de graaicultuur onder poli-
tici, bestuurders en bankiers. Woorden die vaak in een sterk negatieve context worden 
gebruikt zijn ‘regering’, ‘Den Haag’ en ‘links’. Het valt dus op dat respondenten zich 
over onderwerpen die in de recente verkiezingscampagne een grote rol speelden, zoals 
de hypotheekrenteaftrek en de economie, juist weinig zorgen maken en dat sociaal-
culturele problemen verreweg het vaakst genoemd worden.
Vervolgens zijn de circa 10% meest boze reacties nader bekeken. Deze ‘boze burgers’ 
geven de Nederlandse en Europese politiek een kleine vier als rapportcijfer, zijn aanzien-
lijk kritischer over migranten, andere culturen en de eu, vinden vaker dat ze geen enkele 
invloed hebben op wat de regering doet en dat de burger meer te zeggen moet hebben 
over belangrijke politieke kwesties. De onderwerpen ‘politiek en bestuur’, ‘criminaliteit 
en veiligheid’ en ‘immigratie en integratie’ zouden hoger op de politieke agenda moeten 
staan of anders moeten worden aangepakt. 30% van deze boze burgers (versus 10% van 
alle respondenten) is van plan bij de komende verkiezingen op de p v v te stemmen. Deze 
boze burgers hebben zich niet afgekeerd van de politiek en zijn niet apathisch; ze zijn 
betrokken, zoals blijkt uit de soms radicale ideeën die sommigen aandragen. Inkomen 
en opleidingsniveau van de 231 geselecteerde boze burgers zijn ook niet lager dan die van 
de overige respondenten.
Wat betekent deze analyse voor het beleid? De boze burger verwijt de politiek veel. Zijn 
deze verwijten terecht? Of is er een verkeerde beeldvorming in de media, die in combina-
tie met gebrek aan kennis resulteert in boosheid? Of is de boze burger gewoon een zeur-
piet (Van Rossem 2010). Als kanttekening bij deze laatste vraag is het wellicht nuttig op te 
merken dat de Nederlandse bevolking als geheel financieel niet zo ruim in haar jasje zit 
als de meeste politici, onderzoekers en beleidsmakers van wie sommigen27 het onbeha-
gen soms kwalificeren als ‘gezeur’, ‘chagrijn’ of ‘ondankbaarheid’. De boze burger heeft, 
net zoals de gemiddelde respondent trouwens, in 70% van de gevallen een modaal inko-
men of lager. Met een drie keer modaal inkomen hoeft een Tweede Kamerlid niet in een 
‘prachtwijk’ te wonen. Een boze burger schrijft dan ook:

Ik zou er trouwens een groot voorstander van zijn om zittende politici te verplichten om zich 
gedurende hun actieve loopbaan in de slechtst bekend staande buurt van hun woonplaats te 
huisvesten. Eens kijken wie dan nog de idealist uithangt of hoe lang zij blijven zitten.

Een analyse van de feitelijke correctheid van de argumenten van boze burgers valt buiten 
het bestek van dit hoofdstuk. De vaak geuite beschuldiging dat politici en beleidsmakers 
zich weinig aantrekken van de wensen van de bevolking verdient wel speciale aandacht, 
omdat een dergelijke ‘kloof’ niet de Nederlandse bevolking maar de beleidsmakers zelf 
verantwoordelijk maakt voor nadelige gevolgen van het beleid, wat de beschuldigende 
vinger van de boze burger naar de politiek kan legitimeren. Een aantal respondenten 
noemt in dit verband met grote irritatie het referendum over de Europese grondwet. 
Hoewel sommige onderzoekers vinden dat enige afstand tussen bevolking en poli-
tiek noodzakelijk is (Frissen 2009) en anderen beweren dat er empirisch gezien niet of 
nauwelijks een kloof is tussen politiek en samenleving (Andeweg en Van Gunsteren 
1994) kennen wij geen representatief onderzoek waarin bijvoorbeeld de uitslagen van 
stemmingen in de Tweede Kamer zijn vergeleken met opinieonderzoek over hetzelfde 
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onderwerp.28 Uit scp-onderzoek (scp 1999: 37) blijkt wel dat al sinds 1971 een ruime 
meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van referenda en een gekozen 
burgemeester en minister-president, terwijl het percentage Kamerleden dat hier voor-
stander van is veel kleiner is, namelijk respectievelijk 27, 31 en 17 (Andeweg en Thomassen 
2007: 31). Niet alleen in de vorm van ons staatsbestel maar ook in de inhoud van het beleid is 
er mogelijk een verschil tussen wat de kiezer wil en wat de gekozenen namens hem be-
sluiten volgens een, weliswaar gedateerd, onderzoek van Thomassen (1976).
Nieuw onderzoek kan duidelijk maken of er nu nog steeds een kloof is, hoe groot dan 
wel en wellicht met een afwijking naar links of rechts. Zulk onderzoek kan ook aangeven 
in welke richting het beleid zich moet ontwikkelen om de onvrede en boosheid bij de 
Nederlandse burger te verminderen.

Noten

1 Vertaling van de auteur. 

2 De Volkskrant, 29 december 2010, pag. 4: ‘Ineens was hij er ook in Duitsland: de boze burger’. 

3 Respondenten die van mening zijn dat het met Nederland de goede kant op gaat gebruiken ook 

aanmerkelijk vaker woorden zoals ‘hoop’ en ‘gevoel’ ter onderbouwing van hun keuze. 

4 Een interessante studie van forum naar de boosheid onder autochtone burgers over migranten en 

de overheid maakt ook rijkelijk gebruik van citaten van respondenten (De Gruijter et al. 2010). 

5 Deze sombere stemming over de toekomst is de afgelopen decennia vrij constant gebleven. In Cultu-

rele Veranderingen in Nederland uit 1975 zei 61% van de respondenten dat het in de toekomst slechter 

zal zijn en gaf meer dan de helft aan dat het gedrag en de zeden in ons land steeds achteruit gaan 

(Schyns 2009: 157). 

6 Een onderwerp, bijvoorbeeld ‘immigratie’, is opgebouwd uit een aantal termen zoals ‘allochtonen’ 

en ‘moslim’. 

7 Waaronder een antwoord als: ‘Ben helaas niet in staat mijn mening te formuleren.’

8 Maar ook bepaalde meer specifieke uitdrukkingen komen relatief opvallend vaak voor zoals ‘verhar-

ding van de maatschappij’ (11) en ‘kort lontje’ (10). De respondenten zijn overwegend negatief ge-

stemd: 23% is van mening dat het met Nederland duidelijk de verkeerde kant op gaat terwijl 71% van 

mening is dat het met Nederland iets meer de verkeerde dan de goede kant op gaat. Bijna 95% van de 

respondenten die termen als ‘respect’ of ‘normen en waarden’ gebruiken is dus van mening dat het 

de slechte kant op gaat met Nederland.

9 Van de respondenten behorende bij dit onderwerp is 47% man, 48% hogeropgeleid en 54% ouder dan 

54 jaar.

10 De respondenten zijn (erg) negatief gestemd: 27% is van mening dat het met Nederland duidelijk de 

verkeerde kant op gaat en 67% is van mening dat het iets meer de verkeerde dan de goede kant op 

gaat. Met andere woorden, bijna 95% van de respondenten die in de open vraag naar criminaliteit 

verwijzen ziet de toekomst met weinig vertrouwen tegemoet.

11 41% van de respondenten is man, 36% is hogeropgeleid en 58% is ouder dan 45 jaar.

12 ‘Categorie’ verwijst hier naar de coderingscategorie die wordt gebruikt in het cob-kwartaalbericht.

13 52% is man, 45% is hogeropgeleid en 53% is ouder dan 45 jaar. 

14 Van deze respondenten is 24% van mening dat het met Nederland duidelijk de verkeerde kant op 

gaat, terwijl 60% aangeeft dat het met Nederland iets meer de verkeerde dan de goede kant op gaat. 
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De onderwerpen ‘politiek’ (54% versus 29%) en immigratie (25% versus 14%) worden door deze res-

pondenten relatief vaak genoemd. Van deze respondenten is 59% man, 57% hogeropgeleid en 60% 

ouder dan 45 jaar. 

15 Op basis van de gebruikte termen zijn 126 respondenten ondergebracht bij dit onderwerp, van wie 

20% van mening is dat Nederland duidelijk de verkeerde kant op gaat en 71% dat Nederland iets meer 

de verkeerde dan de goede kant op gaat. Van deze respondenten is 51% man, 52% is ouder dan 45 jaar 

en 54% is hogeropgeleid. 

16 Het woord ‘graaicultuur’ wordt spontaan genoemd door 23 respondenten, oftewel 1%. Van de respon-

denten bij dit onderwerp is bijna een op de vier (24%) van mening dat het met Nederland duidelijk de 

verkeerde kant op gaat terwijl 62% aangeeft dat het met Nederland iets meer de verkeerde dan de goede 

kant op gaat. 52% van de respondenten is man, 43% is hogeropgeleid en 71% is ouder dan 45 jaar.

17 Een respondent schrijft: ‘Met name de steeds dreigender wordende agressie jegens elkaar. Er hoeft 

maar dit te gebeuren en er vallen klappen of doden. Baart mij zéér veel zorgen.’

18 Een respondent schrijft: ‘Ik vind dat de tolerantie te hoog is, we hebben geen overzicht meer wat 

Nederlands is. Ik vind andere culturen prima, maar deze kunnen zich ook aanpassen aan ons. Blijk-

baar toen ze naar Nederland kwamen vonden ze ons land aantrekkelijk zoals het was, pas je dan aan. 

Ik vind dat wij Nederlanders ons te veel aanpassen en daardoor onze identiteit verliezen.’

19 Een respondent schrijft: ‘Er komen te veel buitenlanders naar Nederland waardoor ik denk dat de 

Nederlanders zich niet meer thuis voelen in hun eigen land.’

20 Een onderwerp is ‘dominanter’ naarmate het een langer deel van het antwoord beslaat, steeds als 

eerste genoemd is of in sterkere of vrijwel exact dezelfde bewoordingen geformuleerd wordt. Dit 

betekent dat enkele lange antwoorden waarin van alles en nog wat de revue passeert niet gecodeerd 

zijn als consistent op één bepaald onderwerp. 

21 In totaal achttien keer. 

22 Vanwege tijdrestricties is de uiteindelijke selectie niet ter beoordeling voorgelegd aan een tweede 

onderzoeker. Redelijkerwijs valt aan te nemen dat de geselecteerde respondenten op zijn minst 

‘boos’ en niet slechts ‘bezorgd’ zijn.

23 Het woord ‘toekomst’ is 73 keer gebruikt. 

24 Een vergelijking met de ‘tea-party’ in de Verenigde Staten dringt zich op. 

25 Van alle respondenten heeft 30% een academische of hbo-opleiding, van de boze burgers 29%. 22% 

van alle respondenten heeft een bovenmodaal inkomen tegen 23% van de boze burgers. 

26 Voor de 4208 respondenten die deze enquêtevraag in 2009 beantwoord hebben is dit percentage 46.

27 Toenmalig vvd-fractieleider Hans Dijkstal merkte in maart 2002 in een interview met Vrij Nederland 

op dat sommige kiezers zich als verwende diva’s gedragen en dat ‘ze vinden dat de overheid zich niet 

met hen mag bemoeien, maar geven de overheid wel de schuld van alles wat fout gaat’. Toenmalig 

minister Guusje ter Horst zei in een interview met hetzelfde blad in juli 2009: ‘Je zou verwachten 

dat mensen zeggen: wat is het heerlijk om anno 2009 in Nederland te mogen leven. Maar dat hoor je 

zelden.’

28 Er is wel onderzoek waarin kiezers en Kamerleden worden vergeleken in politieke houdingen en 

opvattingen over vraagstukken die samenhangen met de scheidslijnen in de Nederlandse politiek 

(zie Thomassen 1976; Andeweg 2011).
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6 Opvattingen over immigratie en integratie

Irene de Goede1

Het thema immigratie en integratie leeft sterk onder Nederlanders. De media besteden 
veel aandacht aan de manier waarop etnische groepen met elkaar omgaan en ook in de 
politiek is immigratie en integratie sinds 2002 een urgent issue (Pellikaan 2004). In de 
politiek en de maatschappij tekent zich een scheidslijn af tussen enerzijds voorstanders 
van een multiculturele samenleving en anderzijds tegenstanders van de aanwezigheid 
van niet-westerse migranten en hun nakomelingen (Oosterwaal 2009; De Gruijter et al. 
2010).
Immigratie en integratie verloopt dan ook niet zonder problemen: niet-westerse 
migranten en hun nakomelingen hebben een sociaaleconomische achterstand ten 
opzichte van autochtone Nederlanders, opvattingen van autochtone Nederlanders en 
van niet-westerse migranten2 over elkaar verslechteren, interetnische contacten blijven 
beperkt doordat etnische groepen vaak geconcentreerd bij elkaar in de buurt wonen en 
sommige niet-westerse migranten keren zich af van de Nederlandse samenleving (r mo 
2005, Vervoort en Dagevos 2008). Daarnaast laat ook het Continu Onderzoek Burger-
perspectieven (cob) zien dat mensen zich zorgen maken over immigratie en integratie. 
Integratie komt steevast terug in de top vijf van genoemde problemen in Nederland (zie 
hoofdstuk 2) en opvattingen hierover hangen samen met algemene gevoelens van onbe-
hagen (zie Intermezzo 3).
Dit hoofdstuk gaat over de publieke opinie over immigratie en integratie en over ver-
schillen tussen oude en nieuwe Nederlanders. Eerst plaatsen we opvattingen van Neder-
landers in internationaal perspectief (§ 6.1). Daarna gaan we in op verschillen tussen 
groepen Nederlanders, met name op verschillen in opleidingsniveau (§ 6.2). In para-
graaf 6.3 verleggen we het perspectief van autochtone Nederlanders naar niet-westerse 
migranten en hun nakomelingen. In veel opinieonderzoek, waaronder het cob, zijn zij 
onherkenbaar vanwege hun kleine aantallen in steekproeven, ook door ondervertegen-
woordiging. In een aanvullend onderzoek verkennen we hoe niet-westerse migranten 
denken over integratiekwesties en ontwikkelingen in de samenleving. Zijn ze positiever 
of negatiever dan autochtone Nederlanders en hebben ze daarvoor andere redenen?

6.1 Opvattingen in internationaal perspectief

Integratie en daaraan gerelateerde problemen lijken in heel Europa te spelen: ook in 
andere landen van de Europese Unie (eu) komen steeds meer niet-westerse migranten, 
plaatsen partijen het thema op de politieke agenda en ontstaat er een scheidslijn tussen 
voor- en tegenstanders van de multiculturele samenleving in het politieke landschap. 
Het is daarom interessant om Nederland te vergelijken met andere landen. Wat zijn 
de opvattingen van (autochtone) Nederlanders over etnische spanningen, moslims en 
migranten in vergelijking met inwoners van ander Europese landen?
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In het Quality of Life Survey van 2003 (Alber et al. 2004) is gevraagd of men spanningen 
ziet tussen verschillende sociale groepen in de samenleving. In de toenmalige vijftien 
eu-lidstaten gaf vooral etniciteit aanleiding om spanningen te signaleren. In 2003 
hadden Nederland, België en Frankrijk het hoogste percentage inwoners dat etnische 
spanning ervoer (resp. 61%, 60% en 62%). Ook in Malta, Tsjechië, Hongarije (50-55%) en 
in mindere mate in Slowakije, Slovenië en Turkije (42%-46%) werd relatief veel spanning 
tussen etnische groepen waargenomen (Nauenburg 2004).
Gegevens uit Eurobarometer 71.2 (ec 2009) over discriminatie in de eu in 2009 laten zien 
dat maar liefst 80% van de Nederlanders denkt dat discriminatie op basis van etnische 
afkomst in Nederland tamelijk vaak tot zeer vaak voorkomt (zie tabel 6.1). Ook landen als 
Frankrijk, Hongarije, Zweden, Denemarken en Malta scoren hoog (77%-79%). In landen 
waar veel mensen etnische discriminatie als wijdverbreid zagen, werd ook vaker een toe-
name van etnische discriminatie in de afgelopen vijf jaar gerapporteerd. Nederland staat 
op de derde plaats, na Hongarije en Malta. Andere landen waar een meerderheid van de 
respondenten de etnische discriminatie ziet toenemen zijn Denemarken, Oostenrijk en 
Griekenland.

Tabel 6.1

Discriminatie in de Europese Unie in 2009, bevolking van 15 jaar en ouder (in procenten)

acht etnische discriminatie 
als wijdverbreid in eigen land

was getuige van etnische 
discriminatie

ziet toename van etnische 
discriminatie in afgelopen 
5 jaar

Nederland 80 19 58
Frankrijk 79 15 49
Hongarije 79 11 73
Zweden 78 20 48
Denemarken 77 23 55
Malta 77 6 66
eu 61 12 41

Bron: ec (2009, gebaseerd op Eurobarometer 71.2)

Uit een onderzoek uit 2005 (Pew Research Center 2005) blijkt dat Nederlanders het meest 
negatief zijn over moslims (zie tabel 6.2 voor de resultaten van de onderzochte Europese 
landen en de Verenigde Staten). Van de westerse landen hebben Nederland en Duitsland 
de grootste groep mensen met een ongunstige visie op moslims (resp. 51% en 47%). In 
andere westerse landen is dit percentage veel lager. Ook zijn mensen in deze landen over 
het algemeen veel positiever over christenen en joden dan over moslims.
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Tabel 6.2

Gunstig en ongunstig gezinde visie op christenen, joden en moslims (in procenten)

christenen joden moslims
gunstig ongunstig gunstig ongunstig gunstig ongunstig

Nederland 83 15 85 11 45 51
Duitsland 83 13 67 21 40 47
Spanje 80 10 58 20 46 37
Frankrijk 84 15 82 16 64 34
Polen 86 5 54 27 46 30
Verenigd Koninkrijk 85 6 78 6 72 14
Verenigde Staten 87 6 77 7 57 22

Bron: Pew Research Center (2005)

Uit de European Values Study (e vs) uit 2008 blijkt echter niet dat Nederlanders veel ne-
gatiever zijn over immigranten of moslims dan andere (West-)Europeanen. Gevraagd is 
welke groepen mensen iemand niet als buren zou willen hebben, met als voorbeelden 
onder meer moslims en immigranten/buitenlandse werknemers. Van de Nederlanders 
geeft 17% aan dat ze moslims liever niet als buren hebben; 14% heeft liever geen im-
migranten als buren. Nederland neemt daarmee een middenpositie in (zie tabel 6.3). 
Inwoners van Oostenrijk, Malta en Duitsland zeggen vaker niet naast moslims of im-
migranten te willen wonen. Opvallend is dat Denen, Zwitsers en Fransen positiever zijn, 
terwijl deze landen niet bekend staan als tolerant tegenover buitenlanders. Onderzoek 
op basis van e vs 2000 toont aan dat er meer vooroordelen tegenover moslims zijn 
dan tegenover immigranten in het algemeen. Uit een internationaal vergelijkende 
analyse komt naar voren dat de grootte van de moslimsgemeenschap in een land niet 
samenhangt met het aantal vooroordelen en dat er ook geen bewijs is dat slechtere eco-
nomische condities leiden tot meer vooroordelen (Strabac en Listhaug 2008: 282).

Tabel 6.3 

Inwoners van West-Europese landen die moslims en immigranten niet als buren willen (in procenten)

moslims immigranten

Oostenrijk 31 24
Malta 31 34
Duitsland 26 12
Italië 24 17
Ierland 23 14
Finland 23 15
Luxemburg 18 14
Nederland 17 14
Griekenland 16 15
Zweden 16 7
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Tabel 6.3 (vervolg)
moslims immigranten

België 15 6
Portugal 14 8
Noorwegen 14 6
Spanje 13 4
Verenigd Koninkrijk 13 14
Denemarken 13 7
Zwitserland 11 4
Frankrijk 8 4

Bron: e vs'08 (gewogen gegevens)

In de e vs is ook gevraagd naar opvattingen over migranten. In tabel 6.4 staan enkele van 
die opvattingen weergegeven voor een aantal West-Europese landen. Ook hier neemt 
Nederland een middenpositie in. Relatief weinig Nederlanders voelen zich door het aan-
tal immigranten een vreemdeling in eigen land. Ook in de meeste andere West-Europese 
landen heeft slechts een minderheid dat gevoel. Ierland, het Verenigd Koninkrijk en 
Griekenland scoren het hoogst: hier voelt 43-44% zich soms een vreemdeling. Ook vin-
den relatief weinig Nederlanders dat immigranten de banen van autochtonen innemen. 
In ons omringende landen (zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) zijn aanzienlijk 
meer mensen het met deze stelling eens. Wel heeft een kleine meerderheid (58%) van de 
Nederlanders het idee dat immigranten problemen met criminaliteit erger maken en is 
een grote minderheid (42%) van mening dat immigranten de druk op de verzorgingsstaat 
vergroten. Deze stellingen kunnen ook elders in West-Europa op instemming rekenen, 
zodat Nederland ook hier een middenpositie inneemt. 41% van de Nederlanders denkt 
dat het aandeel immigranten in de toekomst een bedreiging voor het land kan vormen. 
In landen als Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland ligt dit aandeel hoger. In 
Portugal, Zwitserland en Zweden maakt men zich juist iets minder zorgen.

Door alle aandacht voor p v v-leider Geert Wilders is in het buitenland het beeld ont-
staan dat Nederlanders veel negatiever zijn over migranten en moslims dan andere 
Europeanen. Toch klopt dat maar ten dele. Uit het onderzoek van Pew Research blijkt 
inderdaad dat Nederlanders de meest ongunstige visie hebben op moslims, maar in 
andere hierboven besproken onderzoeken blijkt Nederland helemaal geen negatieve uit-
schieter te zijn. Etnische verschillen zijn ook in andere landen een bron van spanning en 
Nederlanders denken niet negatiever over immigranten dan andere West-Europeanen.



140

stemming onbestemd

Tabel 6.4

Stellingen over immigranten, West-Europese landen (instemming in procenten)a

‘door het aantal 
immigranten in 
mijn land voel 
ik me soms een 
vreemdeling’

‘immigran-
ten nemen 
banen in van 
 autochtonen’

‘immigranten 
maken de pro-
blemen met 
criminaliteit 
erger’

‘immigranten 
zetten de 
verzorgings-
staat in een 
land onder 
druk’

‘in de toekomst 
zal het aantal 
immigranten 
een bedreiging 
voor de maat-
schappij zijn’

Ierland 44 58 47 70 56
Verenigd Koninkrijk 44 58 50 71 64
Griekenland 43 56 65 56 60
België 38 41 56 60 56
Malta 36 68 67 92 89
Zwitserland 33 26 64 57 35
Frankrijk 30 23 30 42 39
Luxemburg 30 23 46 42 37
Spanje 29 38 46 31 34
Duitsland 29 51 71 71 52
Italië 27 35 67 46 47
Nederland 26 28 58 42 41
Zweden 24 20 52 42 34
Oostenrijk 21 48 68 67 56
Portugal 21 47 41 37 35
Noorwegen 19 16 71 61 42
Finland 18 28 63 53 42
Denemarken 14 9 66 55 38

a Bij de eerste stelling het percentage (zeer) eens; bij de andere stellingen het percentage dat een 1 tot 4 
geeft op een 10-puntsschaal waarbij de stelling op 1 stond en een tegenstelling op 10.

Bron: e vs'08 (gewogen gegevens)

6.2 Opleidingsverschillen

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe Nederlanders in de loop der tijd over immigratie en 
integratie zijn gaan denken. Daar zagen we dat er geen duidelijke trend is in de opvat-
tingen over integratie en immigratie. Ook Gijsberts en Lubbers (2009: 284) stellen dat 
opvattingen over allochtonen op dit moment enerzijds positiever zijn dan in de eerste 
helft van het decennium, maar dat anderzijds een aanzienlijk deel van de burgers nega-
tief oordeelt over migranten.
Uit de literatuur blijkt steevast dat opvattingen over immigratie en integratie sterk 
 samenhangen met opleidingsniveau: hogeropgeleiden zijn minder negatief over andere 
etnische groepen dan lageropgeleiden (Gijsberts en Lubbers 2009: 275). We gaan op 
deze verschillen verder in aan de hand van de cob-kwartaalmetingen. Hoe hebben de 
verschillen zich ontwikkeld? Hoe praten lager- en hogeropgeleiden in groepsgesprekken 
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over immigratie en integratie? En waarom zijn de opleidingsverschillen zo groot?
Figuren 6.1 en 6.2 laten voor 2008-2010 zien dat lageropgeleiden voortdurend het meest 
negatief en hogeropgeleiden het meest positief zijn over de aanwezigheid van  allochtone 
Nederlanders en van verschillende culturen. De stelling ‘Nederland zou een prettiger 
land zijn als er minder niet-westerse migranten zouden wonen’ kreeg steeds instemming 
van 49% à 57% van de lageropgeleiden tegen slechts 19% à 29% van de hogeropgeleiden 
(figuur 6.1). Mensen met een gemiddeld opleidingsniveau zaten precies tussen de lager- 
en hogeropgeleiden in. In het algemeen bleef het verschil tussen de laagste en hoogste 
opleidingsniveaus ongeveer gelijk: als lageropgeleiden negatiever werden, werden 
 hogeropgeleiden dat ook.

Figuur 6.1

Voorkeur voor minder immigranten,a naar opleidingsniveau, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-

2010 (in procenten)
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a Percentage (zeer) eens met ‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten 
 zouden wonen’.

Bron: scp (cob 2008-2010)

Hetzelfde beeld is te zien bij de stelling ‘De aanwezigheid van verschillende culturen 
is winst voor onze samenleving’ (figuur 6.2). Een meerderheid (56% à 67%) van de 
hoger opgeleiden is het daarmee eens tegen een minderheid (15% à 29%) van de lager-
opgeleiden. Ook hier bleef het verschil tussen de opleidingsgroepen in het algemeen 
ongeveer gelijk.
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Figuur 6.2

Steun voor de multiculturele samenleving,a naar opleidingsniveau, bevolking van 18 jaar en ouder, 

2008-2009 (in procenten)
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Bron: scp (cob 2008-2010)

In het Jaarrapport integratie 2009 van het scp worden de verschillen tussen op-
leidingsniveaus vanaf begin jaren negentig met elkaar vergeleken en daarin zien we 
dat de opvattingen van lager- en hogeropgeleiden op sommige punten (de toelating 
van migranten in Nederland, de neiging tot discriminatie en trots op Nederland) naar 
elkaar toe groeien. Op één punt werden de verschillen in opvatting juist groter: lager-
opgeleiden vinden vaker dat de Nederlandse cultuur bedreigd wordt door de komst van 
etnische minderheden dan hogeropgeleiden (Gijsberts en Lubbers 2009: 275-278).

6.2.1  Opleidingsverschillen in groepsgesprekken

Ook in groepsgesprekken in het vierde kwartaal van 2009 bleek dat vooral lageropgelei-
den negatief waren over niet-westerse migranten en de aanwezigheid van verschillende 
culturen in de samenleving (Bruins en Van der Borg 2010; cob 2009|4: 23 e.v.; Schothorst 
en Ter Berg 2009). Ook etnische dreiging kwam aan de orde. Sommige lageropgeleide 
autochtone Nederlanders voelen zich door de aanwezigheid van niet-westerse migranten 
bedreigd en achtergesteld. Zij hebben het gevoel dat de Nederlandse cultuur en gewoon-
ten bedreigd worden door de komst van niet-westerse migranten:

De moslims krijgen steeds meer te vertellen in de landelijk en regionale politiek. Dit is zeer 
beangstigend.
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Er is steeds meer verharding, sociale onveiligheid, desinteresse in normen en waarden. Soms 
ben je gast in je eigen land lijkt het wel.

Allochtonen zijn hier in een ander land en moeten zich dus aanpassen aan deze samenleving. 
Thuis kunnen zij wel hun eigen tradities voortzetten, maar erbuiten niet omdat dit gaat  botsen.

Er wordt te veel gevraagd van de mede-Nederlanders om hun achtergrond te verloochenen 
terwijl de Hollanders de normen, waarden en gewoonten overnemen.

Ook denken sommige autochtone Nederlanders dat niet-westerse migranten en hun 
nakomelingen bevoorrecht worden door de overheid:

[Er is] veel teveel steun voor lageropgeleide allochtonen. De pampermethode is onterecht, 
waardoor de oudere Nederlanders in het gedrang komen.

Ik heb vaak het idee dat autochtonen meer gediscrimineerd worden dan allochtonen. Waarom 
niet gewoon naast elkaar? En dan ook eerlijk: allochtonen met een familie in het buitenland 
geen kinderbijslag.

Ook bij andere stellingen in het cob over immigratie en integratie blijkt dat opleidings-
niveau van invloed is. Met de stelling ‘De vrijheid van meningsuiting mag niet zo ver 
gaan dat mensen worden gekwetst in hun religieuze gevoelens’ zijn hogeropgeleiden 
het vaker oneens dan lageropgeleiden (resp. 25% en 14%). Meer hogeropgeleiden hech-
ten dus aan vrijheid van meningsuiting dan lageropgeleiden. Hogeropgeleiden zijn het 
juist minder vaak dan lageropgeleiden eens met de stelling ‘Allochtonen moeten hun 
eigen cultuur en gewoonten meer dan nu loslaten’ (resp. 43% en 69%). Ook zien hoger-
opgeleiden de aanwezigheid van andere culturen in de samenleving eerder als winst 
(figuur 6.2). In groepsgesprekken zeggen ze:

Hoe meer verschillende culturen bij elkaar, hoe meer je van elkaar kunt leren, hoe meer inzich-
ten je hebt ten opzichte van onderwerpen, hoe meer leefgewoonten. Ja… dynamisch!

Mensen worden daardoor meer open-minded. Ze gaan meer dingen begrijpen van andere 
culturen.

De diverse culturen in onze samenleving zorgen er voor dat wij een relatief ruimdenkende en 
tolerante samenleving hebben. Omgang met andere culturen vergroot je horizon en zorgt voor 
nieuwe inzichten in bestaande situaties.

Ook bij de stelling ‘Er wordt in Nederland over het algemeen te negatief gesproken en 
geschreven over allochtonen’ speelt opleidingsniveau een rol. Hogeropgeleiden zijn 
het meer dan lageropgeleiden hiermee eens en lageropgeleiden zijn het er meer dan 
 hogeropgeleiden mee oneens. Deze verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden zijn 
vrij groot (‘eens’ resp. 33% en 60%, ‘oneens’ resp. 27% en 12%). Mogelijk komt dit door 
verschillend mediagebruik en verschillende interpretatie van informatie. Ook kan het 
zijn dat lageropgeleiden meer negatieve ervaringen.
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6.2.2 Achtergronden van opvattingen over immigratie en integratie

Hoe komt het dat lager- en hogeropgeleiden van mening verschillen over integratie en 
immigratie? Hoe beïnvloedt opleidingsniveau iemands mening? Dekker en Van der Meer 
(2009: 141) onderscheiden drie mechanismen om opleidingsverschillen te verklaren: 
via de eigen zekerheid en economische hulpbronnen, via vaardigheden, kennis en zelf-
vertrouwen en via sociale netwerken en de sociale omgeving.
In de literatuur over niet-westerse migranten worden theorieën gebruikt die aansluiten 
bij deze mechanismen. De competitietheorie (Olzak 1992: 7) veronderstelt dat negatieve 
opvattingen over niet-westerse migranten het gevolg zijn van concurrentie die met name 
lageropgeleiden ervaren op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Dat leidt tot weerstand tegen 
etnische minderheidsgroepen met als mogelijk gevolg sociale uitsluiting van andere etni-
sche groepen (Gijsberts en Lubbers 2009; Scheepers et al. 2002). Op basis van de competi-
tietheorie kan dus verwacht worden dat naast opleidingsniveau ook sociaal economische 
status van invloed is op negatieve opvattingen over niet-westerse migranten.
Een andere mogelijke verklaring is dat lageropgeleiden minder ‘cultureel kapitaal’ zou-
den hebben, waardoor zij zich bedreigd voelen door culturele diversiteit, minder sociaal 
vertrouwen hebben, en meer autoritaire waarden en meer intolerantie (Gabenesch 
1972; Van der Waal et al. 2010). Deze individuele kenmerken, die gerelateerd zijn aan een 
lager opleidingsniveau, zouden leiden tot percepties van culturele dreiging en negatieve 
opvattingen over niet-westerse migranten.
Om te kijken hoe sterk het effect van opleidingsniveau is op opvattingen over immigran-
ten en welke andere factoren een rol spelen geven we in tabel 6.5 de resultaten van een 
multivariate regressieanalyse.
In het eerste model is alleen opleidingsniveau opgenomen. In vergelijking met het 
middenniveau zijn lageropgeleiden negatiever en hogeropgeleiden positiever over de 
aanwezigheid van immigranten in Nederland. Opleidingsniveau verklaart 8% van de 
variantie in oordelen. In het tweede model voegen we sekse, leeftijd en inkomen toe en 
een aantal opvattingen over de eigen positie en over mensen die het minder hebben. 
Vrouwen, jongeren (< 35 jaar) en ouderen (55-plus) zijn wat positiever over migranten, 
ongeacht hoe ze denken over de eigen financiële situatie en de verwachtingen daarvan. 
Daarentegen gaan het gevoel geen greep op de toekomst te hebben en het idee dat de 
overheid te weinig doet ‘voor mensen zoals ik’ samen met een negatieve opvatting over 
migranten. Wie vindt dat er in het algemeen te weinig aandacht is voor mensen die het 
minder hebben denkt juist positiever over de aanwezigheid van immigranten. Alles bij 
elkaar verklaren we zo 14% van de variantie in waarderingen. In het derde model voegen 
we daar nog gebrek aan sociaal vertrouwen en een voorkeur voor sterke leiders aan toe. 
De ‘cultureel kapitaal’-verklaring stelt immers dat wantrouwen en autoritaire waarden 
geassocieerd zijn met een negatieve waardering van immigranten. Dat blijkt te kloppen. 
Beide opvattingen hebben een relatief sterk negatief effect. Alles bij elkaar verklaren we 
nu 20% van de variantie in waarderingen en opvallend is dat opleidingsniveau van groot 
belang blijft. De daaraan toegevoegde kenmerken verklaren veel extra variantie en een 
deel van de opleidingseffecten, maar zeker niet alles.
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Tabel 6.5

Achtergronden van de voorkeur voor minder immigranten, bevolking van 18 jaar en ouder, 2009 

(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)a

model 1 model 2 model 3

laagopgeleid (ref. middenniveau) 0,13 0,11 0,08
hoogopgeleid (idem) –0,22 –0,20 –0,17
vrouw –0,04 –0,03
15-34 jaar (ref. 35-54 jaar) 0,07 0,05
≥ 55 jaar (idem) 0,06 0,04
inkomen beneden modaal (ref. modaal) –0,02 –0,02
bovenmodaal (idem) –0,02 –0,02
tevreden met eigen financiële situatie (1-10) 0,02 0,02
heeft negatieve verwachtingen financiële situatie komende 12 maanden 0,02 0,02
heeft het gevoel weinig grip te hebben op de eigen toekomst 0,10 0,06
eens dat overheid onvoldoende doet voor mensen zoals ik 0,17 0,13
eens dat er in ons land te weinig aandacht is voor mensen die het minder hebben –0,06 –0,08
eens dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen 0,19
eens met bestuur van het land door enkele krachtige leiders 0,16

aangepaste R2 0,09 0,14 0,20

a Vijfpuntsschaal zeer oneens – zeer eens met ‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder 
immigranten zouden wonen’; significante regressiecoëfficiënten (p < 0,05) zijn vetgedrukt.

Bron: scp (cob 2009/1-4)

De samenhang tussen opleidingsniveau en opvattingen over immigranten blijft dus 
overeind, ook wanneer we controleren voor andere kenmerken en opvattingen. Ook 
zien we dat negatieve opvattingen over immigranten samenhangen met percepties van 
de eigen positie (en dan met name zich achtergesteld voelen), sociaal vertrouwen en het 
geloof in krachtige leiders.

6.3 Zijn niet-westerse migranten ook zo somber over Nederland?

Sinds 2008 constateren we in het cob dat veel Nederlanders somber zijn gestemd over de 
richting waarin Nederland zich ontwikkelt, vooral als het gaat om normen en waarden 
en immigratie en integratie. De gegevens kwamen echter voornamelijk van autochtone 
respondenten. Hoe denken niet-westerse migranten over de Nederlandse samenleving? 
Zijn zij ook zo somber gestemd en welke overwegingen hebben zij? Hoe denken zij over 
immigratie en integratie? Dit gaan we na met data uit het Mixxit Panel van Motivaction 
en daarmee enigszins vergelijkbare data van autochtone Nederlanders (zie kader 6.1).
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Kader 6.1 De gebruikte data
We gebruiken gegevens van autochtone Nederlandse deelnemers uit een panel van het on-
derzoeksbureau Motivaction die benaderd zijn via internet en de vragenlijst vrijwel allemaal 
online hebben ingevuld. De gegevens van niet-westerse migranten (Marokkaanse Neder-
landers, Turkse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders) komen 
uit het Mixxit Panel van hetzelfde onderzoeksbureau. Zij zijn geworven via internet, face to 
face ( werving op straat, at random aanbellen) en via organisaties die contact hebben met 
de doelgroep. Van de mensen uit dit panel die we benaderd hebben, nam 31% deel aan ons 
onderzoek. 41% heeft de vragenlijst online ingevuld. Sommige mensen van 35 jaar en ouder 
zijn geïnterviewd. Bij beide steekproeven is uit oogpunt van representativiteit gelet op so-
ciaaldemografische variabelen (wel of niet wonend in een concentratiewijk, regio, werkend 
of niet-werkend en sekse) in vergelijking tot de hele doelgroep zoals bekend bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs). Desondanks zijn de cijfers niet direct met die van het cob te 
vergelijken door steekproefverschillen en mogelijke effecten van de wervingsmethode: de 
resultaten van de autochtone Nederlanders in deze dataset komen bijvoorbeeld niet geheel 
overeen met de resultaten van de grotendeels autochtone respondenten van het cob. Deze 
gegevens dienen daarom met enige voorzichtigheid te worden betracht. Ze worden hier vooral 
gebruikt om te laten zien hoe niet-westerse migranten aankijken tegen de ontwikkelingen in 
de Nederlandse maatschappij. Voor overige opvattingen van niet-westerse migranten maken 
we daarom ook gebruik van andere databestanden en beschikbaar onderzoek.

6.3.1 Gaat Nederland de goede kant op?

Verschillen autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten in opvattingen over de 
Nederlandse samenleving? Net als autochtone Nederlanders vindt ook een meerderheid 
van de niet-westerse migranten dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Ze zijn 
weliswaar iets positiever dan autochtone Nederlanders, maar in alle etnische groepen 
zijn verreweg de meeste mensen van mening dat Nederland zich in de verkeerde richting 
ontwikkelt.3 Van de niet-westerse migranten zijn Marokkaanse Nederlanders zijn het 
minst positief. De mening van autochtone en allochtone Nederlanders over de kant die 
het met Nederland op gaat komt dus grotendeels overeen, maar geldt dit ook voor hun 
motieven?
We kijken eerst naar de groep niet-westerse migranten die vindt dat het met Nederland 
de goede kant op gaat. Net als bij autochtone Nederlanders valt op dat hun toelichtin-
gen minder uitgebreid zijn dan die van de mensen die vinden dat het de verkeerde kant 
op gaat. En net als autochtone Nederlanders (zie hoofdstuk 5) verwijzen niet-westerse 
migranten vaak naar de economie als ze toelichten waarom het met Nederland de goede 
kant op gaat. ‘Economie’ is zelfs het meest gebruikte zelfstandige naamwoord. Naast 
woorden als ‘economie’ en ‘crisis’ zitten ook de woorden ‘Nederland’, ‘land’ en ‘landen’ 
in de top tien van door niet-westerse migranten meest gebruikte woorden. Dit komt 
doordat niet-westerse migranten Nederland met andere landen vergelijken als ze aan-
geven waarom het de goede kant op gaat:

Nederland is een mooi en goed land om in te wonen. Men moet niet klagen, want we hebben 
het goed. (Antilliaanse Nederlander, 58, gemiddeld opleidingsniveau)
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De economie gaat de goede kant op. Nederland zit in de top 10 landen. (Turkse 
Nederlander, 46, gemiddeld opleidingsniveau)

Ik vind dat het bij ons beter gaat dan in veel andere landen. (Antilliaanse Nederlandse, 
20, hogeropgeleid)

Het gaat nu niet zo erg slecht als in andere landen, je hebt toch veel vrijheid. (Marokkaanse 
Nederlander, 32, man, gemiddeld opleidingsniveau)

Ook in de focusgroepen (Bruins en Van der Borg 2010; cob 2009|4: 23 e.v.; Schothorst en 
Ter Berg 2009) zagen we dat niet-westerse migranten positief zijn over Nederland ver-
geleken met andere landen. Ze roemen bijvoorbeeld de mogelijkheden en faciliteiten 
van Nederland:

Vergeleken met andere landen gaat het goed. De crisis valt hier mee, er zijn geen natuur-
rampen of iets dergelijks. Dus eigenlijk gaat het goed met Nederland, de kleine issues heb je 
denk ik in alle landen.

Ik vind dat het goed gaat met Nederland […], omdat ik het vergelijk met andere landen, als een 
soort basis. Dus ik mag gewoon blij zijn dat ik in Nederland woon.

Als je in jezelf investeert en je best doet, heb je alle mogelijkheden.

Als ik in Marokko ben, merk ik pas hoe goed alles hier geregeld is.

De meeste niet-westerse migranten zijn echter van mening dat het met Nederland de 
verkeerde kant op gaat. Waarom is dat? Om dat na te gaan hebben we alle open antwoor-
den ingedeeld in acht categorieën.4 In tabel 6.6 zijn deze categorieën te vinden met de 
meest genoemde woorden en het percentage respondenten van een bepaalde etnische 
achtergrond. De drie grootste categorieën zijn ‘immigratie’, ‘normen en waarden’ 
en ‘economie, werk en inkomen’. De drie meest gebruikte uitdrukkingen zijn ‘Geert 
Wilders’ (28 respondenten), ‘economische crisis’ (11 respondenten) en ‘normen en waar-
den’ (10 respondenten).
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Tabel 6.6

Redenen waarom Nederland de verkeerde kant op gaat, vijf etnische groepen, bevolking van 15 jaar 

en ouder, vierde kwartaal 2009 (in procenten)a

categorie (inclusief meest gebruikte 
 woorden) autochtoon Surinaams Antilliaans Marokkaans Turks

Immigratie en integratie (allochtonen, 
 discriminatie, racisme, buitenlanders, 
islam, Marokkanen, moslims). 16 17 15 23 21
pvv (Geert Wilders, pvv). 4 6 7 10 12
Criminaliteit (criminaliteit, geweld, politie). 9 15 9 4 5
Nederland (Nederland, Nederlander, 
 Nederlanders). 10 11 11 18 9
Economie, werk en inkomen (crisis, 
werk, geld, economie, economische, 
 werkloosheid). 15 19 22 16 21
Normen en waarden (elkaar, samenleving, 
respect, normen, waarden, tolerantie). 26 15 20 18 16
Politiek en bestuur (regering, politiek, 
 overheid, regels). 20 17 16 12 15

a Berekend is het percentage respondenten dat ingedeeld kan worden in een bepaalde categorie. 
Omdat niet alle etnische groepen evenveel motieven gaven zijn de motieven herberekend zodat zij 
per etnische groep optellen tot 100%. Bijvoorbeeld: 39% van de Marokkaanse Nederlanders noemt 
immigratie en integratie, de motieven van alle Marokkaanse Nederlanders tellen samen op tot 
167%, 39/167*100% = 23%.

Bron: Mixxit Panel van Motivaction

Wat valt op als we de motieven van autochtone Nederlanders vergelijken met die van 
niet-westerse migranten? Allereerst dat beide zich zorgen maken over politiek en 
bestuur en de manier waarop we samenleven. De antwoorden lijken erg op die van 
 autochtone Nederlanders in hoofdstuk 5:

Men wordt steeds asocialer en egoïstischer. (Surinaamse Nederlandse, 32, hoger-
opgeleid)

De agressiviteit is zeer hoog op straat. […] Er is geen respect voor anderen. (Surinaamse 
Nederlander, 36, gemiddeld opleidingsniveau)

Er is geen samenhang, mensen denken alleen aan zichzelf. Door de crisis is dit alleen erger 
geworden. (Antilliaanse Nederlandse, 22, hogeropgeleid)

Vervaging van waarden en normen. (Marokkaanse Nederlander, 24, hogeropgeleid)
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Ook over de politiek noemen niet-westerse migranten ongeveer dezelfde onderwerpen 
als autochtone Nederlanders. Zij noemen bijvoorbeeld de vele regels als een negatief 
punt.

Te veel regeltjes hier, onnodige regels. (Surinaamse Nederlander, 24, lageropgeleid)

Het gaat mis met de tolerantie, de regering doet het verkeerd en ik vind dat we als burger te 
veel betutteld worden. (Antilliaanse Nederlandse, 54, hogeropgeleid)

De regering probeert op alle manieren geld te verdienen aan de Nederlandse bevolking. 
(Marokkaanse Nederlander, 51, hogeropgeleid)

Ook veel andere zorgen zien we terugkomen bij zowel niet-westerse migranten als au-
tochtone Nederlanders. Naast de politiek en de manier waarop we samenleven, maken 
veel mensen zich zorgen over de economie, criminaliteit en integratie. Wel valt op dat 
niet alle categorieën even vaak worden genoemd. Autochtone Nederlanders verwijzen 
vaker naar problemen met de politiek en de manier waarop we samenleven. Niet-
westerse migranten noemen vaker de economische crisis (misschien omdat zij meer 
in de hoek zitten waar de klappen vallen?). Surinaamse Nederlanders maken zich in 
vergelijking met Marokkaanse en Turkse Nederlanders meer zorgen over criminaliteit en 
onveiligheid op straat:

Veel criminaliteit op straat. (Surinaamse Nederlander, 40, gemiddeld 
 opleidingsniveau)

Er is veel criminaliteit. (Surinaamse Nederlander, 39, lageropgeleid)

Antilliaanse jongeren lopen hier bijna allemaal met wapens op zak. (Antilliaanse 
Nederlandse, 60, lageropgeleid)

Turkse en Marokkaanse Nederlanders verwijzen vaker naar het thema ‘integratie en 
immigratie’ en ‘p v v ’ om te motiveren dat Nederland zich in de verkeerde richting 
ontwikkelt. Bovendien valt op dat er zich niet alleen verschillen voordoen in het aan-
tal keer dat dit thema wordt genoemd, maar ook in de aard van de problemen. Terwijl 
veel autochtone Nederlanders zich zorgen maken over aantallen migranten en de ge-
brekkige integratie, maken niet-westerse migranten (vooral Marokkaanse en Turkse 
Nederlanders) zich zorgen over de toename van racisme en discriminatie:

Racisme heerst in dit land. (Marokkaanse Nederlander, 26, gemiddeld 
 opleidingsniveau)

Er is veel discriminatie en racisme aanwezig in Nederland. (Marokkaanse Nederlandse, 
19, gemiddeld opleidingsniveau)

Wilders, die vent is een racist. (Turkse Nederlander, 22, hogeropgeleid)
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Er wordt veel gediscrimineerd. Vooral de buitenlanders. (Turkse Nederlander, 40, gemid-
deld opleidingsniveau)

Marokkaanse en Turkse Nederlanders hebben dus de indruk dat ze gediscrimineerd 
 worden en noemen regelmatig discriminatie op de arbeidsmarkt als voorbeeld:

Als je solliciteert met een Marokkaanse naam dan word je afgewezen. Dus wij kunnen het 
discriminatie noemen. (Marokkaanse Nederlandse, 54, hogeropgeleid).

Steeds meer allochtonen halen hun hbo-diploma, maar worden alsnog niet aange-
nomen. Wat willen ze nog meer? (Marokkaanse Nederlandse, 23, gemiddeld 
 opleidingsniveau)

Marokkaanse en Turkse Nederlanders maken zich zorgen over de negatieve bericht-
geving over niet-westerse allochtonen en de gevolgen voor henzelf. Ze wijzen vaak 
speciaal op de rol van de media en op Geert Wilders en de p v v:

Het gaat achteruit met Nederland. Mensen voelen zich niet meer veilig door Marokkanen. Wij 
komen minder snel aan de bak met iets. (Marokkaanse Nederlander, 35, gemiddeld 
 opleidingsniveau)

Marokkanen worden vaak over één kam geschoren. (Marokkaanse Nederlandse, 30, 
 gemiddeld opleidingsniveau)

Marokkanen worden slechter neergezet dan voorheen. (Marokkaanse Nederlander, 29, 
 hogeropgeleid)

Mensen met een negatieve beeldvorming helpen het land naar de kloten. Geert Wilders is een 
grote racist die dezelfde stappen neemt als Hitler in zijn tijd en daar wordt niks tegen gedaan. 
[…] Er wordt altijd maar gewezen naar problemen met Marokkaanse jongeren terwijl ik het 
zeer overdreven vind. (Marokkaanse Nederlander 25, hogeropgeleid)

6.3.2 Kwetsen van religieuze gevoelens, integratie en beeldvorming

In de Motivaction-enquête zijn ook vragen gesteld over de vrijheid van menings uiting, 
het loslaten van de eigen cultuur en gewoonten, en de manier waarop in Nederland 
wordt geschreven en gesproken over niet-westerse migranten.

Kwetsen van religieuze gevoelens
Moet vrijheid van meningsuiting beschermd worden of mag die niet zover gaan dat 
mensen worden gekwetst in hun religieuze gevoelens? Niet-westerse migranten vin-
den tegengaan van kwetsen belangrijker dan autochtone Nederlanders (zie tabel 6.7). 
Bij de stelling ‘De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen worden 
gekwetst in hun religieuze gevoelens’ antwoorden autochtone Nederlanders gemid-
deld neutraal tot mee eens. Niet-westerse migranten zijn het er gemiddeld mee eens 
tot zeer mee eens; de Marokkaanse en Turkse Nederlanders het meest. Dat kan komen 
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doordat Marokkaanse en Turkse Nederlanders vaker religieus zijn dan vooral autochtone 
Nederlanders (zie Dagevos en Gijsberts 2009: 236).5 Religieuze autochtone Nederlan-
ders vinden namelijk ook vaker dan de niet-religieuze dat mensen niet mogen worden 
gekwetst in hun religieuze gevoelens.

Tabel 6.7

Opvattingen over vrijheid van meningsuiting en integratie, bevolking van 15 jaar en ouder, 2009  

(in procenten)a

autochtoon Surinaams Antilliaans
Marok-
kaans Turks

De vrijheid van meningsuiting mag niet zover 
gaan dat mensen worden gekwetst in hun 
religieuze gevoelens.

(zeer) oneens 22 8 11 2 3
(zeer) eens 58 71 80 93 91

Allochtonen moeten hun eigen cultuur en 
gewoonten meer dan nu loslaten.

(zeer) oneens 13 55 54 74 69
(zeer) eens 59 19 14 8 12

Er wordt in Nederland over het algemeen 
te negatief gesproken en geschreven over 
allochtonen.

(zeer) oneens 29 9 8 2 9
(zeer) eens 45 61 69 79 70

a De gepresenteerde antwoorden tellen met de neutrale antwoordmogelijkheid en ‘ik weet het niet’ op 
tot 100%.

Bron: Mixxit Panel van Motivaction (gewogen resultaten)

Integratie en culturele verschillen
In hoofdstuk 2 zagen we al dat sinds 1994 steeds meer autochtone Nederlanders vinden 
dat niet-westerse migranten zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur (wat 
overigens niet betekent dat zij ook vinden dat migranten hun eigen cultuur en gewoon-
ten helemaal moeten loslaten, zie Gijsbert en Lubbers 2009: 268). Ook in tabel 6.7 zien 
we dat 59% van de autochtonen het eens is met de stelling ‘Allochtonen moeten hun 
eigen cultuur en gewoonten meer dan nu loslaten’. De meerderheid van de niet-westerse 
migranten is het juist oneens met deze stelling. Weer zijn Marokkaanse (69%) en Turkse 
Nederlanders (74%) daarin het stelligst (zie tabel 6.7). Het verschil tussen autochtone 
Nederlanders en niet-westerse migranten ligt mogelijk in het onderscheid tussen het 
publieke en het privédomein. Een Nederlandse studie (Arends-Tóth en Van de Vijver 
2003) toonde aan dat veel autochtone Nederlanders willen dat niet-westerse migranten 
zich in het publieke en het privédomein aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Turkse 
Nederlanders willen daarentegen wel integreren in het publieke domein, maar willen in 
het privédomein hun eigen cultuur behouden.
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Een belangrijk element in de integratie van niet-westerse migranten is Nederlands 
spreken. Autochtone Nederlanders zijn bijna unaniem van mening dat allochtonen 
Nederlands moeten leren. Bijna alle niet-westerse migranten zijn het hiermee eens 
(Gijsbert en Lubbers 2009: 262/268). Uitspraken uit een groepsgesprek met niet-westerse 
migranten (die Nederlands spreken) laten zien dat zij wel anders oordelen over inburge-
ring van jonge en oudere generaties:

Mijn vader woont hier al 40 jaar. Hij heeft altijd gedacht dat hij terug zou gaan en daarom 
nooit goed Nederlands geleerd. Nu is hij te oud om het nog goed te leren.

Het verbaast me. Toen mijn moeder hierheen kwam begrijp ik dat ze geen Nederlands 
sprak, er waren toen ook geen inburgeringcursussen. Er zijn nu zoveel mogelijkheden om 
de Nederlandse taal te spreken. En ik zag jonge Marokkaanse vrouwen en die spraken geen 
Nederlands en dan denk ik: hoe kan dat? Je bent zo jong en je spreekt geen Nederlands!

Een Turks-Nederlandse deelneemster geeft aan dat het moeilijk is in een land te  leven 
met een andere cultuur dan waarin je opgroeit. Zij leeft tussen twee culturen en 
merkt dat haar eigen normen en waarden niet aansluiten bij die van veel autochtone 
Nederlanders, bijvoorbeeld over maagdelijkheid en over het homohuwelijk:

Toen ik een jaar of 28 was, vroeg een buurvrouw of ik een vriend had. Voor ons is dat uit den 
boze. Je gaat meteen verloven en niet lang daarna trouwen. Die buurvrouw vroeg of ik geen 
behoeftes had als jonge vrouw. Dat kennen wij helemaal niet. Je gaat als maagd het huwelijk 
in. Je mag er niet eerst tien uitgeprobeerd hebben.

Kwantitatief onderzoek laat zien dat er met name tegenstellingen worden ervaren tus-
sen moslims en niet-moslims (Gijsberts en Lubbers 2009: 275). Zo vond in 2006 25% 
van de Turkse Nederlanders dat de leefwijze van westerse mensen en van moslims 
niet samengaat en vond zelfs 60% van hen dat Nederlandse vrouwen te veel vrijheden 
hebben. Steeds minder Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben het gevoel dat 
Nederlanders respect hebben voor de islamitische cultuur (Gijsberts en Lubbers 2009). 
Opvattingen van niet-westerse migranten, onder ander over de positie van de vrouw, 
zijn wel moderner geworden sinds de jaren negentig (Dagevos en Gijsberts 2009). Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders denken traditioneler dan Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders en de tweede generatie niet-westerse migranten denkt moderner dan de 
eerste generatie.

Beeldvorming
Niet alleen in de politiek, maar ook in de media is er veel aandacht voor integratie en 
immigratie. Uit onderzoek naar mediaberichtgeving blijkt dat immigratie en integratie 
op vijf verschillende (veelal negatieve) manieren in het nieuws komen. Berichten gaan 
over de multiculturele samenleving, de emancipatie van niet-westerse migranten, beper-
king van de instroom van migranten, het slachtofferschap van allochtone vrouwen of de 
islam als bedreiging (Vliegenthart 2007: 37-38).
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Om na te gaan hoe autochtonen en niet-westerse migranten aankijken tegen de bericht-
geving in de Nederlandse media over allochtonen, legden we hierover een stelling voor 
in het onderzoek. Niet-westerse migranten zijn het meer dan autochtone Nederlanders 
eens met de stelling dat er in Nederland over het algemeen te negatief wordt gesproken 
en gespreven over allochtonen. Marokkaanse Nederlanders (79%) onderschrijven de 
stelling het meest, gevolgd door Turkse (70%) en Antilliaanse Nederlanders (69%). Niet-
westerse migranten, vooral moslims, zijn teleurgesteld over de negatieve beeldvorming 
over hen in de media en in de politiek en de toenemende polarisatie in de Nederlandse 
samenleving.

Iedereen haat moslims, ik voel me niet meer welkom en veilig.

Het wordt steeds moeilijker om hier te leven. Vooral de tweede en derde generaties hebben het 
moeilijk, bijvoorbeeld om een stage te vinden.

Allochtonen worden slecht neergezet. Het liefst ga ik terug naar Turkije.

Dat moslims in de media nu heel erg zwart worden gemaakt, dat raakt me wel. Voorheen had 
ik dat helemaal niet dat ik me aangesproken voelde als er weer iets was met moslims […], maar 
nu heb ik dat wel heel sterk. […] Voor mij is het ook echt gewoon een gevoel. Ik ben nog nooit 
gediscrimineerd […], maar het is meer gewoon wat ik zie in de media.

Kijk naar de aanhang van de p v v. Dat maakt duidelijk dat er enorme onvrede heerst. Het ge-
drag van sommige buitenlandse groepen is abominabel maar dat zegt niet alles over iedereen 
uit die groepen. Nederlanders worden intoleranter terwijl ook talloze autochtonen zich zwaar 
misdragen.

Polarisatie, politiek zet mensen tegen elkaar op. Door verkeerde beeldvorming en onvolledige 
informatie vanuit de media zet dit door.

Opmerkingen uit de toelichtingen laten zien dat het idee leeft dat niet-westerse migran-
ten enkele decennia geleden hartelijk zijn ontvangen en dat spanningen en onvrede pas 
later zijn ontstaan:

Vroeger waren moslims hier om te werken en werd er niet boos naar ze gekeken. Nu worden we 
allemaal als slecht behandeld.

Vroeger kon je hier in de samenleving samen leven, samen werken met de Nederlanders en de 
Marokkanen. En nu heb je dat niet meer. Vroeger had iedereen respect voor elkaar en nu niet 
meer.

Er wordt niet gekeken naar hoe de mensen leven. We hebben geldnood en we worden niet 
gezien als volwaardige burgers. Het liefst gaan we terug naar Marokko, maar we kunnen de 
kinderen hier niet alleen laten.
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Nederland is nu anders dan vroeger. Vroeger waren allochtonen heel belangrijk en gewild, en 
nu is er juist een negatieve blik op hen. De sfeer in de samenleving is ook veranderd door toe-
nemende regels en negativiteit.

We waren wel nodig om te werken, maar we kunnen nu niet eens rustig van het leven genieten.

Men kijkt niet meer de kwaliteiten van iemand maar meer naar de negatieve eigenschappen 
van allochtonen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de kleine groep die het verpest, die er 
een rotzooi van maakt in de Nederlandse samenleving. Nederland is in een negatieve spiraal 
gekomen. Er wordt alleen negatief gesproken en gedacht.

Ook uit trendanalyses blijkt dat de combinatie van grote immigratie van niet-westerse 
migranten en veel media-aandacht hiervoor in het algemeen leiden tot negatievere hou-
dingen tegenover niet-westerse migranten (Gijsberts en Lubbers 2009).

6.4 Slot

Uit het politieke debat en de media blijkt dat immigratie en integratie een thema is dat 
veel mensen bezig houdt en waarover de meningen uiteen lopen. Hoewel Nederlanders 
internationaal gezien een wat negatievere visie op moslims hebben, neemt Nederland 
verder geen uitzonderlijke positie in in Europa.
Lageropgeleiden zijn negatiever dan hogeropgeleiden over de aanwezigheid van niet-
westerse migranten en van verschillende culturen. Gevoelens van etnische bedreiging 
en het idee dat niet-westerse migranten door de overheid bevoordeeld worden lijken 
een rol te spelen voor lageropgeleiden. Opvattingen over migranten hangen, naast 
op leidingsniveau, ook samen met sociaal vertrouwen, het vertrouwen in de eigen 
 toekomst, opvattingen over de overheid en autoritaire waarden.
De media lijken een belangrijke rol te spelen in het debat over immigratie en integratie. 
De combinatie van niet-westerse immigratie en veel media-aandacht hiervoor leiden tot 
negatieve opvattingen over niet-westerse migranten (Gijsberts en Lubbers 2009). Vooral 
hogeropgeleiden vinden de berichtgeving over niet-westerse migranten te negatief. 
Lageropgeleiden zien in de negatieve berichtgeving mogelijk meer dan hogeropgelei-
den hun eigen opvattingen bevestigd. Niet-westerse migranten voelen zich persoonlijk 
geraakt door de berichtgeving in de media, ook zonder zelf nare ervaringen te hebben in 
het dagelijks leven. Het beeld in de media over een sterk gepolariseerd Nederland doet 
geen recht aan de werkelijkheid, aangezien de meeste autochtone Nederlanders er neu-
trale opvattingen op nahouden (Van de Vijver 2009: 59).
De grote meerderheid van de autochtone en allochtone Nederlanders is van mening 
dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt, al zijn niet-westerse migranten 
iets minder vaak negatief. De motieven die autochtone Nederlanders en niet-westerse 
migranten noemen waarom het met Nederland de verkeerde kant op gaat zijn in grote 
lijnen dezelfde: de achteruitgang van normen en waarden, de politiek, de economische 
crisis, criminaliteit en integratie. Wel zitten er verschillen in de rangorde van problemen 
en vooral op het gebied van integratie en de p v v ook in de aard van de zorgen. Vooral 
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Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben het vaker over integratie en de p v v omdat 
zij zich zorgen maken over discriminatie, toegenomen racisme en de negatieve manier 
waarop er over sommige bevolkingsgroepen wordt gesproken. Niet-westerse migranten 
die positief zijn over de richting waarin Nederland zich ontwikkelt vergelijken de situatie 
in Nederland vaak met de situatie in het land van herkomst.

Noten

1 Met medewerking van Josje den Ridder en Pepijn van Houwelingen (die de analyses deed voor § 6.3.1) 

en met dank aan Mérove Gijsberts voor haar uitvoerige commentaar.

2 Om stilistische redenen spreken we verder alleen over ‘niet-westerse migranten’, maar dat is met 

inbegrip van de tweede generatie. 

3 Uit de enquête van Motivaction blijkt dat 87% van de autochtone Nederlanders, 82% van de 

 Marokkaanse Nederlanders, 78% van de Antilliaanse Nederlanders, 75% van de Turkse Nederlanders 

en 74% van de Surinaamse Nederlanders vindt dat Nederland de verkeerde kant op gaat. De afwijkin-

gen tussen dit onderzoek en het cob zijn vermoedelijk te verklaren door de aard van de respons en 

de methode van onderzoek. We moeten dus voorzichtig omgaan met de rechte tellingen. We zul-

len daarom vooral stilstaan bij de motieven die verschillende etnische groepen noemen voor hun 

 opvatting dat het met Nederland de goede of juist de verkeerde kant op gaat.

4 Met het tekstanalyseprogramma Wordstat zijn de antwoorden van alle 820 respondenten 

 geanalyseerd. De respondenten zijn vrijwel gelijk verdeeld over de vijf etnische groepen:  autochtone, 

Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Alleen de Marokkaanse 

 Nederlanders zijn iets oververtegenwoordigd met 20% meer respondenten dan de overige vier 

 groepen. 

5 Meer dan 95% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders rekent zich tot de islam, 70% van de 

Surinaamse Nederlanders is religieus, net als 66% van de Antilliaanse Nederlanders.
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7 Buitenlandse perspectieven op Nederland

Kwamen in de eerste verdiepingsstudie van het cob enkele Nederlandse collega-
onderzoekers van de publieke opinie aan het woord (Dekker et al. 2009: 199 e.v.), dit keer 
vroegen we vier bijdragen van binnen- en buitenlandse journalisten voor een internatio-
naal perspectief op wat er in de Nederlandse publieke opinie en politiek gebeurt. Steven 
De Foer is redacteur bij De Standaard en was voor deze Vlaamse krant van 1997 tot 2000 
correspondent in Nederland. Hij houdt de ontwikkelingen in ons land nu vooral vanuit 
Brussel bij. Andreas Ross is redacteur buitenlandse politiek bij de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en volgt Nederland vooral vanuit Frankfurt. Charles Groenhuijsen was jarenlang 
onder andere correspondent van het nos-Journaal in de Verenigde Staten en werkt nu 
vanuit Nederland (Hilversum) en de vs (Washington dc) als schrijver, columnist, con-
sultant en spreker. Menno Hurenkamp is reizend politicoloog en journalist en woont 
tegenwoordig de meeste tijd in Moskou.

7.1 Kankeren verplicht
Nederlandse publieke opinie is een mammoettanker

Steven De Foer

Sinds vele jaren werk ik mee aan inburgeringcursussen voor Nederlanders die zich in 
België willen vestigen. Als ik vertel over wezenlijke verschillen in gedragspatronen, grijp 
ik terug naar de splitsing van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, op het einde van de 
zestiende eeuw. Het Zuiden, wat we nu België noemen, verloor na de val van Antwerpen 
de intellectuele toplaag van zijn bevolking (die vluchtte naar het Noorden) en werd voor 
eeuwen een bezette natie: Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen en Nederlanders (1814-
1830) kwamen er de lakens uitdelen. Voor de Vlamingen duurde dat gevoelen bezet te zijn 
ook na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 verder: een bezetting door de Franstalige 
burgerij, tot een flink eind in de twintigste eeuw.
Geen wonder dat veel Vlamingen zijn zoals ze zijn: wantrouwig tegenover overheid 
en grote instellingen, natuurlijke underdogs, niet te snel de nek uitstekend, werkend 
en mopperend in stilte en de misnoegdheid wegspoelend in de warme omgeving van 
 familie en vrienden. Nederland ontwikkelde zich veel zelfstandiger en zelfverzekerder. 
Een nieuwe natie, die haar onafhankelijkheid afgedwongen had, gestoeld op moderne 
principes van democratie en tolerantie en gezamenlijk werkend aan een florerende 
toekomst. Hier was een volk geboren van optimisten, durvers, doeners, zeevaarders en 
handelaars. En voorlopers, overtuigd van hun groot gelijk en niet te beroerd om de nek 
uit te steken. Trots op hun land met zijn typische waarden, waarvan iedere Nederlander 
zich voor een zestienmiljoenste deel de baas voelt. Een flinke dosis nationale eigendunk 
ging daarmee gepaard. Zelfs de manier waarop nationale elftallen traditioneel voetbal-
len, zegt iets over de nationale eigenheid: Belgen verdedigend en loerend op die ene 
tegenaanval, Nederlanders agressief en zelfbewust.
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Van branie en optimisme naar zwartgallig gezeur
Ik veroorloof me dit historische proloogje om aan te tonen dat Nederland anno 2011 zich 
niet in zijn natuurlijke staat bevindt. Geklaag over slecht bestuur en over de maatschap-
pij die naar de verdoemenis wordt geholpen omdat de stem van de gewone man er niet 
gehoord wordt, is verre van uitzonderlijk. In alle westerse landen komen die oprispingen 
voor, uit angst voor het verlies van een toppositie in de wereldeconomie en voor het 
verdwijnen van een geïdealiseerde culturele eigenheid.
Maar als dat geklaag veel volkeren eigen is en voor een Vlaming haast tweede natuur, 
ligt het absoluut niet in de aard van de Nederlander, die tot voor kort niet echt uitblonk 
in zelfkritiek. Dat die Nederlander zijn branie en optimisme de jongste tien jaar heeft 
 ingeleverd voor zwartgallig gezeur is een zo heftige metamorfose, dat sociologen ook 
over tientallen jaren wellicht nog over een sleuteldecennium zullen praten.
Bij het begin van deze eeuw begon weliswaar de onvrede te gisten, over de kwaliteit van 
onderwijs en zorg, maar ook over onveiligheid en de sterke toename van islamieten 
en andere allochtonen. De zweer rijpte echter zeer langzaam. Nederlanders gingen er 
gemakshalve vanuit dat het in het buitenland allemaal nog veel erger was. Dat leidde 
tot een vertekend beeld, als een patiënt die zich niet zo geweldig voelt maar tegen de 
arts over zijn kwaaltjes zwijgt omdat die andere mensen in de wachtkamer er nog zieker 
uitzien. Was het de verdienste van Pim Fortuyn dat hij de groeiende etterbuil van de 
onvrede opensneed, of valt hem veeleer te verwijten dat hij de doos van Pandora opende 
waardoor onheil en verbittering over Nederland waaide?
De Nederlandse publieke opinie is als een mammoettanker. Zodra ze op een bepaalde 
koers vaart, is ze zeer moeilijk bij te sturen. Maar àls het schip door een zware storm of 
rond een enorme zandbank moet, kan de nieuwe koers ook opeens een radicaal andere 
zijn. We hebben dat al eerder meegemaakt, zowat 40 jaar geleden. In de jaren vijftig en 
vroege jaren zestig geurde heel Europa naar spruitjes, maar in geen land was die geur zo 
penetrant als in Nederland. Het gevoel van betutteling was voor de jeugd zo hevig, dat 
de linkse tegencultuur ook bijzonder hard terugsloeg. Na enkele jaren kneep Nederland 
zich verbaasd in de arm, en stelde vast dat die linkse vrijheid-blijheid-jongerencultuur 
dominant geworden was. Dat zou enkele decennia zo blijven. En andermaal hoopte de 
onvrede bij een zwijgende oppositie zich op, tot de slinger weer radicaal naar rechts 
sloeg.
Dat de slinger in Nederland steeds zo radicaal doorslaat, heeft te maken met het Neder-
landse grondgevoel van collectivisme en conformisme. Nederlanders debatteren graag 
over details, maar fundamenteel kritiek leveren op wat de meerderheid schijnt te vinden, 
ligt gevoelig. Dit volk dat samen een land heeft opgebouwd eist van zijn individuen dat 
ze wel een beetje meewerken. Je niet akkoord te verklaren met wat een grote meerder-
heid vindt, wordt daardoor al snel als antidemocratisch beschouwd. Wie denk je wel dat 
je bent, zo op je eentje?
Toen in Vlaanderen in de jaren negentig het extreemrechtse Vlaams Blok furore maakte, 
reageerden de media en de andere partijen met een cordon sanitaire. Uiteindelijk heeft 
het succes gehad: de partij die ooit de grootste van Vlaanderen was, is naar de vijfde 
plaats teruggezakt. Dat op het hoogtepunt van deze partij zowat een kwart van de kie-
zers jarenlang buitenspel gezet werd, is de prijs die Vlaanderen daarvoor betaald heeft. 
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In Nederland is een cordon sanitaire ondenkbaar. Sinds Fortuyn de Nederlanders de 
toestemming gegeven heeft chagrijnig te zijn, en de overheid de schuld te geven van 
alles wat fout loopt in het leven, is die onvrede van de gewone man door opiniemakers 
heilig verklaard.
Paul Scheffer – een PvdA’er, dus onverdacht – heeft geschreven dat we begrip moeten 
opbrengen voor een brave Hollandse burgervrouw die in tranen uitbarst bij het zien van 
minaretten in haar geboortedorp. Gevoelens van onvrede over de multiculturele samen-
leving zijn zo legitiem geworden dat je haast van een verplichting kunt spreken. Je telt 
niet mee in het publieke debat als je niet mee kankert.

Nederland leeft in ontkenning van zijn eigen reuzenbocht
Tegenwind geven mag, maar vergt moed. Zoals rechts nauwelijks zichtbaar was tijdens 
het tijdperk van de ‘linkse kerk’, zo heeft Alexander Pechtold van D66 verbazend lang 
haast het monopolie gehad op het bekritiseren van Geert Wilders. De meeste media 
tonen tegenover Wilders wel een tikje terughoudendheid. Maar ‘demoniseren’ van de 
p v v en zijn kiezers is streng verboden, zoals Herman van Veen ondervond toen hij de 
p v v vergeleek met de nsb: u beledigt twee miljoen Nederlanders! Een partij met 24 
zetels buitenspel zetten om fatsoensredenen betekent toegeven dat een deel van je 
publieke opinie onfatsoenlijk is. En dát zeggen geldt in Nederland als antidemocratisch: 
de kiezer heeft immers altijd gelijk.
Hier komt een restant van de oude zelfgenoegzaamheid weer aan de oppervlakte. 
Buitenlandse kiezers kunnen zich massaal vergissen en zich laten leiden door foute 
sentimenten. Nederlandse kiezers kunnen zich onmogelijk vergissen: dat idee van een 
collectieve vergissing door het kiezerscorps botst met het verabsoluteerde ideaalbeeld 
van de democratie. Als de Nederlandse kiezer een signaal geeft, moe t dat signaal 
gehoord worden.
Behalve hier en daar een enkeling, zijn Nederlanders niet bereid in te zien hoezeer hun 
publieke opinie is doorgeschoten naar rechts of zelfs ranzig extreemrechts. De gretig-
heid waarmee destijds uitspraken van Jörg Haider, Filip Dewinter of Gianfranco Fini uit 
hun context getrokken werden om te onderstrepen hoe goor die racistische tendensen 
in het buitenland waren, ontbreekt in verband met Wilders, die nochtans grosso modo 
hetzelfde verkondigt. Maar hij is een Nederlander, hij kan toch zo fout niet zijn?
De toch nogal makkelijke stelling van de p v v-leider dat hij louter ten strijde trekt tegen 
de islamisering, maar niet tegen de mensen die die godsdienst aanhangen, wordt vrij 
kritiekloos aanvaard. Omdat de goegemeente niet de indruk wil wekken met kritiek op 
de boodschapper ook de boodschap van maatschappelijk onbehagen te negeren. Neder-
land leeft daardoor nog steeds enigszins in ontkenning van zijn eigen reuzenbocht. Het 
is de enige manier om het geluksgevoelen in stand houden. Andermaal een beetje als 
een patiënt die de diagnose niet wil horen: een diagnose die luidt dat het eens zo pro-
gressieve Nederland nu een van de meest rechtse landen in Europa is geworden.
Een vergelijkbare vluchtmanoeuvre is de anti-Europese houding van de modale Neder-
lander. Eigenlijk zegt die: ik ben die hele politiek zat. Herkenbaar. In België is dat gevoe-
len, vooral door het constante gekibbel tussen Vlamingen en Walen, nog sterker en zeker 
al veel ouder. Maar typisch voor de Nederlander is dat hij die antipolitieke haat slechts in 
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beperkte mate richt op de eigen hoofdstad, Den Haag, maar nog veel liever op een mak-
kelijkere, externe vijand: Europa, of in de volksmond ‘Brussel’.
Tegen islamisering, tegen Brussel, tegen de zware fouten die er door de halfzachte linkse 
kliek van vroeger zijn gemaakt in onderwijs en zorg: je herkent in de Nederlander van 
2011 niet meer de wat naïeve zelfingenomen wereldverbeteraar van pakweg vijftien jaar 
geleden. Die bestaat nog wel, maar houdt zich schuil – wachtend op betere tijden.
Er zijn ook Nederlanders die na de linkse these en de rechtse antithese graag tot een 
synthese zouden komen. Vandaar de gretigheid om een wapenstilstand in te lassen over 
het gevoelige debat rond multiculturaliteit en identiteit, en het een poosje over klassieke 
sociaaleconomische kwesties te hebben. Het gevolg was een verkiezingsstrijd die met 
cijfertjes en berekeningen werd gevoerd.

De hoop dat het straks weer beter gaat
Op verkiezingsdag kon vastgesteld worden dat je daar de monsters van populisme en 
partijversnippering ook niet mee temt. Niet alleen over sociaaleconomische dossiers, 
maar ook over de spanningen tussen bevolkingsgroepen zal een compromishouding 
moeten worden gevonden. En wie daarvoor een goed plan heeft, mag zijn vinger 
 opsteken.
Bas Heijne deed onlangs, in een interview dat ik met hem had voor De Standaard, een 
aardige suggestie. Het naïeve multiculturalisme van links dat ‘als we elkaar diep in de 
ogen kijken, we elkaar begrijpen’, heeft afgedaan volgens Heijne. ‘We moeten dringend 
gaan zeggen dat bevolkingsgroepen van diverse afkomst elkaar niet aardig hoeven te 
vinden. Dan kunnen we gaan afspreken hoe we ervoor zorgen dat we elkaar de hersens 
niet inslaan.’ Volgens Heijne verdwijnt het succes van Wilders zodra Nederland voor die 
aanpak kiest.
Idealistisch en bevlogen is zo’n houding niet, wel zakelijk en oplossingsgericht. Die doos 
van Pandora met al zijn ziektes, verbittering, pijn en kwaad sluit je daarmee niet. Maar 
je kan weer wel aan de slag met het laatste wat in de mythe uit Pandora’s doos kwam 
ge vlogen: de hoop dat het straks weer beter gaat.

7.2 Ben ik nog wel oké?

Democratisch zelfonderzoek tussen respect voor de kiezer en vrees voor de 
vijand

Andreas Ross

Als er op politiek gebied veel aan de hand is, houden de Nederlandse media het land 
graag een spiegel voor. Een onderzoekende blik op hoe buitenlandse redacties de 
gebeurtenissen in Den Haag weergeven, behoort tot het standaardprogramma. Dat is in 
veel kleinere Europese staten zo, terwijl de commentatoren in Duitsland, Frankrijk of 
Groot-Brittannië vaak genoeg hebben aan zichzelf. Een vluchtige blik in de spiegel dient 
om snel te kunnen checken: is alles in orde met mij? Wie beter kijkt, verlangt een diep-
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gaander zelfonderzoek: word ik gezien, word ik serieus genomen, ben ik nog wel goed 
zoals ik ben?
In de lange uren tot aan de sluiting van de stemlokalen waren op 9 juni 2010, de dag van 
de Tweede Kamerverkiezingen, op de Nederlandse televisie steeds weer de buitenlandse 
verslaggevers op het Haagse Binnenhof te zien die zich buiten verkiezingstijd maar zo 
zelden in de Nederlandse regeringsstad vertonen. Ze bedelden in hun respectieve vader-
land om aandacht voor het vermeend saaie (buur-)land, terwijl ze het vooral over Geert 
Wilders hadden. Zal de met de dood bedreigde rechtse populist, die de koran wil ver-
bieden en belasting wil heffen op hoofddoekjes, binnenkort meeregeren, wellicht zelfs 
als minister-president? De Nederlandse televisiekijker kreeg aan de ene kant de wereld-
wijd vervormde echo van de afgelopen verkiezingsstrijd gepresenteerd ter verhoging van 
de algehele spanning: vandaag kijkt de hele wereld naar ons, het wordt spannend! Aan 
de andere kant was het echter onmiskenbaar hilarisch dat de wereldpers het nog steeds 
over Wilders had. Zelfs een kind wist immers dat het bij de verkiezingen van 2010 niet 
meer om Wilders ging maar om de economie!
Geen sprake van. Uiterlijk om middernacht, toen Geert Wilders als enige van de elf lijst-
trekkers bij het nos-slotdebat opdook, viel niet meer te ontkennen dat het land zeer 
zeker weer een Wildersverkiezing achter de rug had. Zo hadden de maar half geïnfor-
meerde, even binnengevallen verslaggevers met hun overdrijvingen in de roos gescho-
ten (of ten minste in de buurt daarvan). Het grootste deel van de binnenlandse politici 
had er daarentegen op vertrouwd dat de opiniepeilers voor de verkiezingen de aanhan-
gers van Wilders inmiddels onder controle hadden gekregen en dat die niet meer voor 
verrassingen zouden zorgen.
Laat in de verkiezingsnacht hadden de binnen – en buitenlandse mediamensen 
dan  eindelijk een betrouwbare verkiezingsuitslag. De berichtgeving ging echter op 
 verschillende sporen verder. In de eerste plaats toonde de rest van de wereld minder 
belangstelling voor de dramatiek van de nek-aan-nekrace van Mark Rutte en Job Cohen, 
twee met het oog op de schaarse berichtgeving over de verkiezingsstrijd buiten de 
Benelux onbekende politici. Ook de coalitiemogelijkheden leken in al hun complexiteit 
(‘paars plus’!) de grenzen van de opnamebereidheid van niet-Nederlandse krantenle-
zers en televisie kijkers te overschrijden, terwijl de Nederlanders logischerwijs geïnte-
resseerd waren in het lot van alle mogelijke politici, van Alexander Pechtold tot Rita 
Verdonk. De buitenlandse verslaggevers, meestal maar zelden in Nederland op pad, 
concentreerden zich op de bekende gezichten: de val van de minister-president (die ze 
ooit ‘Harry Potter’ noemden) en de opkomst van de populist (voorheen ‘Mozart’). Al 
snel lagen bijdragen klaar waarin de hoogtepunten van zes jaar Wilders en zijn partij 
aan elkaar werden  geregen. In de moeizame regeringsvorming was in zomer vervolgens 
nauwelijks  iemand in het buitenland geïnteresseerd. Zelfs de Duitsers, die op zijn minst 
economisch nauw met de Nederlanders verbonden zijn, keken pas weer naar Den Haag 
toen het minderheids kabinet-Rutte zich daadwerkelijk afhankelijk maakte van Geert 
Wilders.
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Onvermogen of onwil tot verontwaardiging
In Nederland zelf vond er zelfs direct na de verkiezingen nauwelijks een grondiger studie 
van het programma van de vrijheidspartij plaats. Ook toen Maxime Verhagen van het 
cda, Henk Kamp van de vvd en de voormalige sp-voorman Jan Marijnissen op de avond 
na de verkiezingen bij de tv-talkshow Knevel & Van den Brink bij elkaar zaten, werd er 
weliswaar veel over meerderheden, coalitiemogelijkheden en allerlei menselijke aspec-
ten gepraat, maar alleen de sportpresentator (en Surinamer) Humberto Tan, die eigenlijk 
in de studio zat om na alle politiek het gesprek op het wereldkampioenschap voetbal te 
brengen, herinnerde aan het verkiezingsprogramma van Wilders. En wel aan het feit dat 
Wilders de politie recht wil geven op preventief fouilleren, en aan zijn eis dat iedereen 
zich etnisch moet laten registreren. De politici aan de talkshowtafel leken zich helemaal 
niet bewust te zijn van deze details van het programma van de vrijheidspartij.
Ook de grote kranten hielden zich de eerste dagen na de verkiezingen liever met opper-
vlakkiger zaken bezig: hoe betrouwbaar zou de krappe meerderheid van een rechtse 
coalitie zijn? Heeft Wilders als grootste verkiezingswinnaar meer te zeggen dan de soci-
aaldemocraten die weliswaar licht verloren, maar nog altijd zes zetels meer behaalden? 
Waarom hebben de Limburgers, die massaal op Wilders stemden, zich van de christende-
mocraten afgekeerd? Dezelfde politici en journalisten, die nu (hoewel deels uit tactische 
overwegingen) Rutte en Wilders tot oriënterende besprekingen opriepen, vonden het 
niet nodig om in programmatische diepteanalyses die verder gaan dan de hypotheek-
renteaftrek of de pensioenleeftijd in te gaan op de gevoeligste passages in de Henk-en-
Ingrid-agenda van Geert Wilders. Desondanks is er tegen de van alle kanten beleefd 
gelukgewenste ‘grootste verkiezingswinnaar’ een strafproces wegens volks opruiing 
aanhangig – ook al is dit politiek ongewenst.
Is dat het gevolg van een afstompingsproces na zo veel Wildersverkiezingen in korte tijd 
(de Tweede Kamerverkiezingen in 2006, de Europese verkiezingen in 2009, de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2010) en nog meer Wildersgebeurtenissen (van ‘Fitna’ en het 
reisverbod naar Londen tot het Amsterdamse strafproces)? Is onvermogen of onwil tot 
verontwaardiging ook het gevolg van een sluipende normalisering van de door Wilders 
vertegenwoordigde ideeën, nadat alle partijen na de wekroep van Pim Fortuyn hun pro-
gramma veranderd hebben – met name de hoofdstukken over de immigratie- en integra-
tiepolitiek? Of heeft het Haagse politieke en journalistieke landschap uit de  afgelopen 
acht jaar de lering getrokken dat het sowieso geen zin heeft om de gedecideerde moslim-
haat en latente vreemdelingenhaat van Wilders met argumenten tegemoet te treden?

De spagaat tussen populisme en geloofwaardigheid
Als de kiezer gesproken heeft, moet men hem niet beledigen. Tussen Maastricht en 
Den Helder is niemand deze les van Fortuyn vergeten, terwijl in Duitsland nog steeds 
op stereotiepe wijze over rattenvangers wordt gesproken, bij wie veel burgers (ratten 
dus?) schijnbaar onnozel ‘in de val zijn gelopen’. De grenzen tussen het respect voor de 
democratische soeverein en vrees voor de vijand van de liberale democratie zijn echter 
vloeiend. Na de verkiezingen werd plotseling niet meer meewarig geglimlacht om de bui-
tenlandse media, maar werden ze gebruikt: de vvd moet nu beslissen of ze met een partij 
wil regeren ‘die in het buitenland als “extreemrechts” wordt gezien’, schreef bijvoorbeeld 
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een columnist van nrc Next twee dagen na de verkiezingen, in plaats van zelf vast te stellen 
in welk hokje de pvv thuishoort. Ook de ondernemersorganisatie vno-ncw bewandelde 
de omweg via het buitenland, door een regeringsdeelname van Wilders als zware last voor 
de belangen van de Nederlandse exporteconomie te bestempelen, in plaats van te wijzen 
op de gevolgen in eigen land als de wil van Wilders wet zou worden.
Dat in de verkiezingsstrijd en direct na de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland vrij-
wel helemaal niet werd gepraat over Wilders’ vergelijking tussen islam en fascisme, die 
zijn denken vormt, heeft allerlei redenen. De hoofdoorzaak is echter te vinden in het feit 
dat de meeste van zijn kiezers helemaal niet (voornamelijk) daarom op hem gestemd 
hebben. Dat zeggen niet alleen de opiniepeilers, die zich bij de prognose van de ver-
kiezingsuitslag vergist hebben. Dat blijkt ook uit het anekdotische beeld dat alle binnen- 
en buitenlandse journalisten tussen Kerkrade en Almere bij elkaar gepuzzeld hebben. En 
het zou kunnen kloppen met de ervaringen van Wilders zelf, die in de ver kiezingsstrijd 
zijn hoofdthema’s wat op de achtergrond plaatste en sociale beleidskwesties centraal 
stelde.
Dat maakt het niet gemakkelijker voor de andere partijen. Zolang ze het succes van Wil-
ders (respectievelijk Fortuyn) beschouwden als uitdrukking van een afwijkende houding 
met betrekking tot het vreemdelingenbeleid, konden de andere politici reageren met 
een mengeling van programmatische aanpassingen en tegenargumenten. Als het beeld 
van de protestpartij zich nu echter bestendigt, met door vage zorgen over de toekomst 
geplaagde kiezers die bij de stembus een votum van wantrouwen jegens het hele politie-
ke systeem afgeven, staan de gevestigde partijen voor een enorm dilemma. Wie de lijst-
trekkers nu aanraadt om in het aanspreken van de bevolking af te dalen tot het niveau 
van de populisten, zet ze in feite aan tot onoprechtheid: problemen benoemen is een-
voudig. Oplossingen zijn echter meestal gecompliceerd en bevinden zich soms  geheel 
buiten de reikwijdte van de (nationale) politiek. Hoe simpeler de communicatie van de 
politici met de burgers wordt, hoe meer ze aan geloofwaardigheid inboeten.
Het moet voor de Nederlandse politici bijzonder frustrerend zijn in te zien dat inhoudelij-
ke argumenten de populistische concurrentie niet lamleggen. Eigenlijk zou Nederland na 
2002 als bewijs kunnen gelden voor het aanpassings- en veranderingsvermogen, kortweg: 
de responsiviteit van de partijen in de representatieve democratie. Een nieuwe partij, de 
Lijst Pim Fortuyn, kwam op, gaf de wijdverbreide onvrede een stem en bewoog de partij-
en zo tot verandering van hun programma’s. Maar nu wordt daar door veel kiezers nauwe-
lijks nota van genomen. De aanklacht van Wilders over het falen van de politieke partijen 
in de jaren negentig om de problemen van de bestaande multiculturele samenleving te 
erkennen, haalt ook in 2011 nog veel meer uit. De politici hebben daarom een lange adem 
nodig – maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, als in het instabiele tienpartijen-
stelsel de tussenpozen tussen de verkiezingen steeds korter lijken te worden.

Minder onvrede in Duitsland?
Het is niet eenvoudig om over de politieke en culturele grenzen heen vast te stellen of 
een dergelijk onbehagen en onvrede in Nederland daadwerkelijk meer wijdverbreid 
zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Kranten, tijdschriften of televisiezenders geven bij 
bepaalde aanleidingen instituten opdracht om een stemmingsbeeld te schetsen – maar 
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bij dergelijke eenmalige enquêtes is het relatief eenvoudig om door de formulering van 
de vraag een gewenst (tamelijk spectaculair) resultaat uit te lokken. Uit een vergelijking 
van Duitse en Nederlandse verkiezingsuitslagen valt echter ook niet veel meer op te 
maken. In de Bondsrepubliek remmen de vijfprocentsdrempel en het federale stelsel 
allerlei soorten nieuwe partijen af en vertragen zo de neergang van de gevestigde volks-
partijen. Sinds de oorlog zijn alleen de Groenen en ‘links’ (via de omweg van de pds) 
erin geslaagd zich duurzaam te vestigen – en alleen al door deze uitbreiding tot een 
vijfpartijenstelsel is in meerdere gevallen de regeringsvorming in diverse Bondsstaten 
mislukt; daarover kan men in Den Haag waarschijnlijk slechts het hoofd schudden. 
Bovendien is het in Duitsland veel moeilijker dan in Nederland om überhaupt een par-
tij op te richten: democratie binnen de partij is verplicht; een eenmansvereniging als 
Wilders’ zogenaamde Partij voor de Vrijheid zou dus helemaal niet aan de verkiezingen 
mogen deelnemen. Zelfs een adviserend referendum, zoals de Nederlanders in 2005 in 
de kwestie van de eu-grondwet door de Tweede Kamer bij wijze van uitzondering werd 
gegund, is in Duitsland op Bondsniveau helemaal niet voorzien.
Maar is er daarom minder onvrede in Duitsland? Die sterk vijandige stemming ten aan-
zien van probleemlanden in de eurocrisis bevestigt dat niet. De krant Bild met haar grote 
letters en miljoenen lezers mag dergelijke stemmingen soms dan wel aanwakkeren, 
maar reageert ook sterk op gevoeligheden van de bevolking (daarom is de berichtgeving 
dan ook vaak tegenstrijdig). Parallel aan de pogingen in Den Haag om een regering te 
vormen, is de Duitse partijenafkeer uitgerekend in de debatten over de verkiezing van 
de nieuwe bondspresident tot grote hoogte gestegen, nadat de populaire Horst Köhler 
plotseling afgetreden was. Tegenover de grondwettelijke brandmuren die de gevestigde 
politiek ondersteunen verlangen blijkbaar veel Duitsers naar een staatshoofd dat niet 
simpelweg zijn politieke carrière uitzit, maar ‘het volk’ tegen ‘de politiek’ verdedigt. 
Wie echter voor dit standpunt uitkomt, is een populist in de ware zin van het woord.
De Europese buren moeten zich hoeden voor een arrogante houding tegenover Neder-
land. Een van de eerlijkste representatieve democratieën laat de Duitsers niet alleen zien 
wat er ook bij hen onder dekking van de grondwet zou kunnen broeien. De gelegenheid 
doet zich voor er beter naar te kijken dan vroeger in plaats van voorbarige oordelen te vel-
len. Omgekeerd mag echter in Nederland ook niet door pure gewenning en partijpolitiek 
de vraag worden genegeerd in hoeverre de democratisch gesterkte Wilders geneigd zou 
kunnen zijn de democratische bescherming van minderheden op te heffen.

7.3 ‘Honey, de kinderbijslag is er nu nóg niet’

Charles Groenhuijsen

De Amerikaanse schrijver Russell Shorto woont en werkt sinds 2007 in Amsterdam. Hij 
valt van de ene in de andere verbazing. Het getal 52, dát krijgt hij maar niet uit zijn hoofd. 
52 ? Ja, dat is het percentage dat Shorto in Nederland aan inkomstenbelasting betaalt 
over zijn niet idioot hoge inkomen bij het Amsterdamse John Adams Institute. Hij is best 
wel links, schrijft immigrant Shorto in een leerzaam artikel in The New York Times. Maar 
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die onwaarschijnlijke Nederlandse belastingaanslag knaagt aan zijn progressieve levens-
overtuiging.
Maar dit is nog maar les één van de stoomcursus ‘Nederland voor beginners’ van het 
gezin Shorto. Na de dreigende blauwe enveloppen ontvangen ze meer post van de Neder-
landse verzorgingsstaat. Zo krijgt Shorto plotsklaps two mysterious payments of 316 Euro’s. 
Dat is dat jaar de eenmalige vergoeding voor schoolboeken. Daarna wordt het nóg leu-
ker. Elk kwartaal ontvangen de Shortootjes (twee dochters, één zoon) een bedrag van 
honderden euro’s. Verbaasd? Dat is de oer-Nederlandse kinderbijslag, beste Russell! Daar 
hebben wij hier récht op. En de overheid heeft de heilige plícht ervoor te zorgen dat die 
uitkering precies op tijd op onze rekening staat. Oh wee, als de betaling eens ‘n dagje te 
laat is. Wat er dan gebeurt, weten de geplaagde telefonistes van de Sociale Verzekerings-
bank!

Gulle Hollandse verzorgingsstaat
De prettige storting van kinderbijslag en vergoeding voor schoolboeken zijn voor 
Shorto het begin van een reeks gulle giften van de volgens menige rechtse Amerikaan 
v erderfelijke Hollandse verzorgingstaat. In hun visie maken we ons schuldig aan socialis-
tische knuffelarij die ondernemerschap verstikt en werkschuwe uitvreterij beloont. Welk 
systeem is beter?
Shorto denkt daar na een jaartje Hollandse polder véél genuanceerder over. Onze kers-
verse Amerikaanse landgenoot kan zich voor een prikje verzekeren tegen ziektekosten 
(premies in de Verenigde Staten zijn veelvoud van Nederlandse), ontvangt vakantiegeld 
(ondenkbaar in de vs) en vier weken betaalde vakantie (onbestaanbaar voor de meeste 
Amerikanen) en krijgt hulp bij kinderopvang (Amerikanen moeten dat zelf regelen). 
En allemaal ongevraagd! Thank you so much. En hij weet vast nog niet dat zijn kinderen 
later bijna voor niks naar de universiteit kunnen. Poeh, in de vs kost dat voor een beetje 
universiteit tienduizenden dollars per jaar. Onze Amerikaanse immigrant wordt onder-
gedompeld in de talrijke verwennerijtjes van het Hollandse polderparadijs. Ineens is die 
dreigende blauwe enveloppe met de aanslag van 52% minder onmenselijk. Want je krijgt 
er warempel wel wat voor terug.

Weinig reden tot populistisch geklaag
Het gezin Shorto verhuist dus uit de vs naar Nederland. Wij – mijn vrouw en ik en drie 
kids, dan 1, 2 en 4 jaar oud – vertrekken in 1996 in tegengestelde richting om ons te vesti-
gen in Shorto’s home country. Dan maak je het omgekeerde mee.
Ja, veel lagere belastingen maar zonder al die andere goodies die Nederlanders gedach-
teloos en zonder een spoor van dankbaarheid incasseren. De ideologische verschillen 
tussen het oer-kapitalistische Amerika en het ‘socialistische’ Nederland zijn groot. Maar 
als je aan de hand van de belastingaanslagen en loonstrookjes van mij en Russell Shorto 
uitrekent waar dat in harde dollars/euro’s toe leidt, is de trans-Atlantische kloof niet zo 
gapend als je denkt.
Er is nog een verschijnsel dat we in Nederland én de vs (en in bijna alle westerse demo-
cratieën) aantreffen. Veel burgers verwachten weinig van politiek en overheid. Het zijn 
‘baantjesjagers’ en ‘zakkenvullers’ die niet luisteren naar ‘gewone mensen zoals ik’. Maar 
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eerlijk is eerlijk – en dat is wél een groot verschil – in de vs is veel meer dan in Nederland 
reden tot populistisch geklaag over ‘de’ politiek.
Amerikaanse politici maken het veel bonter dan ons bedaagde Binnenhofse coterietje. 
Neem het verschijnsel ‘volksvertegenwoordiger in de gevangenis’. Op internet vind je 
zo een lijstje aangeklaagde en veroordeelde (ex-)Congresleden. Ze belanden met enige 
regelmaat in een Amerikaanse gevangenis. En het land staat heus niet op zijn kop van de 
zoveelste Mister Congressman in gestreept gevangenispak. Corruptie hoort er bij. Relax!
Dat geldt ook voor de talrijke Congresleden die stagiaires onzedig betasten, seks hebben 
met medewerksters (het heet beeldend Desk & Breakfast) of rechtse antihomo-activisten 
die stiekem homohoeren frequenteren. Betrapte schuinsmarcheerders verschijnen 
berouwvol op een persconferentie en smeken god en hun vrouw (in die volgorde) dee-
moedig om vergiffenis. Niet goed voor het prestige van de politiek. Maar ook hier geldt: 
het hoort er bij, nooit anders geweest.
Of neem de financiële mallemolen waarin tienduizenden politici, ambtenaren en 
vooral lobbyisten zich vorstelijk betaald aangenaam amuseren. Stel dat in Nederland 
een Kamerlid of minister wordt betrapt op het aannemen van geld van Shell, Unilever 
of Akzo. In Nederland is dat terecht een politieke doodzonde. In de vs is het de kurk die 
politieke carrières drijvende houdt.
In ons land ontbreken de kleurrijke schandalen die in Washington frequent worden 
ontrafeld. Wij moeten het in Nederland doen met een bescheiden ‘Jack-de-Vriesje’ maar 
dat is ’t dan ook wel. Ons politieke systeem is – een enkele uitzondering daar gelaten – 
‘schoon’. In internationaal onderzoek van Transparency scoort Nederland – met Scandi-
navische landen – al jaren torenhoog: nauwelijks tot geen corruptie! Is mede daarom in 
Nederland bij landelijke verkiezingen de opkomst tientallen procenten hoger?

Maatschappelijke ehbo
Er is nog een fundamenteel verschil tussen de vs en Nederland. Amerikanen verwachten 
niet zo veel van hun overheid. Sterker: velen zijn – als het om ‘softe’ sociale taken gaat 
– de regering liever kwijt dan rijk. Ronald Reagan grapte graag over de meest angstaan-
jagende mededeling die je een Amerikaan kunt doen: ‘Goodday! Ik ben van de regering 
en ik ben hier om u te helpen.’ Brrr. Doodeng! Niet de overheid maar het individu moet 
problemen oplossen. Om nog maar eens Ronald Reagan – hij is ook postuum onbetwist 
de geestelijke leidsman van conservatief Amerika – te citeren: ‘De overheid lost geen 
problemen op. De overheid ís het probleem.’
Weerzin tegen politiek en overheid leidt in de vs vaak tot de roep om minder overheids-
ingrijpen. In Nederland willen we de frequent falende overheid doorgaans nog meer laten 
doen. De overheid als ‘geluksmachine’ en maatschappelijke ehbo die je bij elk indivi-
dueel of collectief ongemak via 112 kunt optrommelen. En er is altijd wel een politieke 
partij die zich gretig spreekbuis maakt van de zoveelste groep klagers. Voor elk maat-
schappelijk wondje is er een politieke pleister.
Neem armoedebestrijding. Niemand is daar tegen. Maar de manier waarop we gezinnen 
met een minimaal inkomen helpen leidt tot een ondoordringbaar oerwoud aan uit-
keringen.
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Neem de gemeente Amsterdam. Daar kom je als minimumlijder gewoon niet aan werken 
toe want je bent hartstikke druk met het aanvragen van een Langdurigheidstoeslag, 
Knipkaartregeling, Bijzondere Bijstand, Lening voor Woninginrichting, Matiging Rente 
Kleine Kredieten, Scholierenvergoeding, pc-regeling, Plusvoorziening 65-plus, Kwijt-
scheldingsregeling, Stadspas, x x x s Pas, Woonkostenbijdrageregeling, Stichting Bijzon-
dere Noden, Garantiefonds gk a. Geloof me, de lijst is nog niet compleet. En is het niet 
cynisch dat juist de groep laagbetaalden, voor wie de politiek al deze steunmaat regelen 
verzon, het vaakst moppert over diezelfde politiek.
Een bezorgd rapport van de gemeente Amsterdam concludeert dat niet iedereen in deze 
wirwar van goedbedoelde politieke aalmoezen probleemloos de weg vindt. Tsja, wie had 
anders verwacht? Geef de hele minimagroep een ruimhartige belastingverlaging. Dat 
leidt tot minder bureaucratie, minder kosten, minder misbruik.
Maar het leidt vast en zeker ook tot meer burgerlijke boosheid. Want minima? Die 
moet je toch ontzien. Dat is je heilige plicht. Niet dan? En dus laat je bij afschaffing of 
 afslanking van een armoederegeling heel boze Kamervragen stellen (‘Weet de minister 
wel…?’), zorg je voor een nijdige reportage in nova of EenVandaag (er is altijd wel een 
heel zielig geval te vinden) en kraai je victorie als de regering door de pomp gaat. En zo 
blijft alles bij het oude. Democratie in de polder. Wie heeft er écht baat bij?

Overheid krijgt nadeel van de twijfel
Dit leidt tot wat wijlen Hans Dijkstal het ‘politieke jukebox-denken’ noemde. Een juke-
box zegt nooit nee, maar draait braaf en zonder akelige vragen te stellen het muziekje 
van je keuze. Politici hebben, klaagde v v d’er Dijkstal, verleerd veeleisende burgers een-
voudig met nee te antwoorden. Ze zouden vaker moeten zeggen: ‘Boeiend verzoek, maar 
dat gaan we dus niet doen.’ Ze kunnen er aan toevoegen: ‘Wie weet is uw probleem op te 
lossen zónder hulp van de overheid.’ Helaas, dat doen politici zelden. Dit deuntje zit niet 
in hun politieke jukebox. Ze zijn als de dood voor de toorn van de kiezer. De klager krijgt 
onveranderlijk het voordeel van de twijfel. Overheid en politiek steevast het nadeel van de 
twijfel.
Nederlanders verwachten, sterker, ze eisen, perfecte prestaties van die domme overheid. 
Dat blijft raar. Van een instituut dat volgens velen zo vaak faalt wél wonderen verwach-
ten. Alsof je een verfijnd driesterrendiner verlangt bij de frikadellenbakkers van de Febo. 
Dat loopt vast op een fikse teleurstelling uit.
Vooral op de politieke flanken zijn deze naïeve verwachtingen gemeengoed. Afkerige en 
bezorgde burgers delen hun magische geloof in de overheid. Van schoner milieu, daad-
krachtig armoedebeleid en strijdbaar pro-homobeleid aan de linkerkant. Tot – aan de 
rechterkant – een knieschot voor rotjongens in Vogelaarwijken, hoofddoekverboden en 
vooral meer politie, véél meer politie! En of de overheid daar maar even voor wil zorgen! 
En graag snel een beetje!
Lezing van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen doet vermoeden dat 
– ongeacht de uitkomst van de kabinetsformatie – de glanzende ambities omtrent over-
heidsingrijpen niet snel zullen verbleken. Kijk maar eens naar de omvang van die pro-
gramma’s. Soms meer dan 100 pagina’s dik! Met een tsunami aan prangende ver langens 
en bijbehorende regels, wetten en subsidies. Al met al een wensenlijst waar alle sinter-
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klazen en kerstmannen ter wereld gezamenlijk zich nog aan zouden vertillen.
De politieke plannen zijn ook nogal eenzijdig. Zoek voor de lol in die lijvige pro-
gramma’s eens naar een doorwrochte visie op de verdiencapaciteiten van Nederland. 
Staat er amper in! Woorden als bedrijfsleven, industrie of komen nauwelijks voor. 
Of neem de term ‘export’. Dat is voor ons land van cruciaal belang. Maar bij nadere 
 beschouwing blijkt het in verkiezingsprogramma’s bij ‘export’ nogal eens te gaan over 
‘export van kinderbijslag’ waaraan volgens menige politieke partij fluks een einde moet 
komen. Weer zo’n onmisbaar overheidstaakje….

Collectief denkende individualisten
Nederlanders zijn collectief denkende individualisten. We doen lekker wat we willen. 
Internationale onderzoeken naar normen en waarden laten de verschillen zien tussen de 
vs en Europa. Bij privétegenslag zoekt een Amerikaan eerst zélf naar een oplossing. Een 
Europeaan legt de schuld graag buiten zichzelf en gaat op zoek naar een overheidsloket. 
In de afrekencultuur in de vs reken je zelf af. In de Europese variant leg je die taak liefst 
bij de overheid.
Net als immigrant Russell Shorto ondervind ik als Nederlander-in-Amerika de kolossale 
verschillen tussen beide landen. De zoektocht naar een universiteit voor onze 18-jarige 
zoon is een leerzame ervaring. We bezoeken universiteiten in de vs, Canada, Engeland 
en Nederland. Overal is het duur en vragen ze onmiddellijk naar zijn schoolcijfers. Die 
moeten hoog zijn, anders kun je toelating wel vergeten. Zonder topcijfers geen top-
universiteit. Niet de overheid bepaalt je toekomst. Dat doe je zelf. Hard werken loont. 
Onze zoon weet niet anders.
De uitzondering tijdens onze universitaire omzwervingen is Nederland. Daar is het naar 
onze Amerikaanse standaard spotgoedkoop. En de studieadviseur vertelt de in de Ame-
rikaanse traditie opgegroeide scholier: ‘We zijn hier niet zo geïnteresseerd in  cijfers.’ 
De boodschap is helder: het maakt niet echt uit of je op school je best hebt gedaan. De 
overheid garandeert je toelating toch wel. Ook als je alleen magere zesjes haalt. Past 
dit gelijkheidsdenken in de eenentwintigste eeuw waarin talent de hele wereldbol over 
zwerft? Op zo’n moment voel ik me even erg Amerikaans.

Over de Amerikaanse verbazing heen?
En dat brengt ons terug bij immigrant Russell Shorto. Ik ben nieuwsgierig hoe 
Nederlands hij zich intussen voelt? Of hoe Amerikaans? Hij is twee jaar verder in zijn 
ontdekkingstocht in de Hollandse verzorgingsstaat. Zou hij het begrip ‘verworven rech-
ten’ al moeiteloos kunnen uitspreken? Hij is vast over zijn eerste Amerikaanse verbazing 
heen. Misschien loopt hij elk kwartaal al ongeduldig naar de brievenbus en roept licht 
geërgerd met zwaar Amerikaans accent: ‘Honey, ik ga nu echt héél boos met de Sociale 
Verzekeringsbank bellen. Want die kinderbijslag is er nu nóg niet!’
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7.4 Niet minder, maar beter klagen

Menno Hurenkamp

In Moskou zit een centrum dat scp-achtige dingen doet, het Levada-centrum (plak 
de link www.levada.ru in google translate en dan is het makkelijk meelezen). Ze hebben 
ingewikkeld werk. In Rusland iemand opbellen met de mededeling dat je persoonlijke 
opvattingen wil horen is nog altijd een redelijke non-starter. Bij sommige vragen in 
de enquêtes stijgt het percentage mensen dat geen antwoord wil geven ineens van de 
gebruikelijke zes of acht of tien naar twintig. Bijvoorbeeld wanneer de vraag is of de 
respondent denkt dat sommige mensen om politieke redenen gevangen zitten. De meer-
derheid is overigens achterlijk noch bang en antwoordt dat ze denkt dat  politieke 
gevangenen nog altijd bestaan in Rusland.
Het Levada-centrum stelt ook vragen die, hoewel niet minder indicatief voor de toestand 
van het land, toch grappig aan doen. Mijn favoriete is: ‘Waarom denkt u dat de vrouwen 
van veel hoge ambtenaren een inkomen hebben dat significant hoger is dan dat van hun 
echtgenoten?’ Slechts 7% van de respondenten denkt dat dit komt omdat hoge ambtena-
ren graag met heel hard werkende vrouwen trouwen. De rest vermoedt dat de dame in 
kwestie met een aannemersbedrijfje overheidsklussen aanneemt die haar niet toevallig 
in de schoot vallen.
Het pak van Sjaalman aan plaatsen waar ondervraagde Russen het afgelopen jaar smeer-
geld betaalden, doet je snel geloven dat hun inzicht over de vrouw-van waar is. Ze betaal-
den onder de tafel voor ziekenhuisopname, voor verkeersovertredingen (fictief of niet), 
voor autopapieren, voor begrafenissen, voor registratie in het bevolkingsregister, voor 
huisvesting, voor toegang tot hoger onderwijs, het lager onderwijs en kinder opvang, 
voor het ontlopen van militaire dienstplicht of een juridische veroordeling, om een baan 
te krijgen en zo gaat het door. Begin 2010 was het gemiddelde smeergeldje 8800 roebel – 
een dikke 200 euro. Over de kracht van cultuur gesproken; hoewel de omkoperij natuur-
lijk nergens in de wet staat heeft deze precies pas gehouden met de inflatie, want in 2006 
was het bedrag 5048 roebel.
Dit neemt niet weg dat rond driekwart van de Russen aangeeft vertrouwen te hebben in 
hun leiders, Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev – mannen zonder plannen voor ver-
andering.

‘Bijna alles deugt en alles moet veranderen’
Na een uurtje bladeren door deze onderzoeken is het lastig terugschakelen naar Neder-
land. Het onderzoek van het scp over de publieke opinie doet dan aan als nucleaire 
nanotechnologie (als zoiets bestaat); zeer hoogwaardig onderzoek over zeer minuscule 
verschillen die tot zeer grote reacties kunnen leiden. ‘Het gaat goed met ons, maar het 
kon zomaar eens slecht gaan, wie weet. En bovendien vinden we het wel een beetje 
 vervelend dat politici niet eens wat beter hun best doen om naar ons te luisteren.’ Smalle 
klachten die razendsnel door overzichtelijk laagland gaan...
Puntsgewijs vergelijken van de twee landen is zinloos. Daarvoor zijn de verschillen te 
groot. Maar de hierboven in wat ruwe halen geschetste Russische houding – ‘bijna niks 
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deugt, en niks moet veranderen’ – zet mooi de Nederlandse houding op scherp: ‘bijna 
alles deugt, en alles moet veranderen’. Aan de ene kant lijkt sprake van een volk dat zich 
niet goed kan voorstellen hoe de maatschappij anders georganiseerd zou moeten wor-
den. Aan de andere kant van een volk dat te veel mogelijkheden heeft om het anders te 
doen. Onkunde en onbehagen versus overvloed en onbehagen.
Daarvoor zijn wel tien verklaringen denkbaar. Eentje is dat in Nederland het individu 
sinds de zestiende eeuw een steeds prominentere rol speelde, tot het punt dat we ons 
met zijn allen als een maatschappij van individuen begonnen te zien. Niet als een maat-
schappij van de koning, voor de koning, of van god en voor god, maar als we, the people. 
Dat streven naar persoonlijke autonomie is in Rusland nooit van de grond gekomen. 
Daar zit stof voor een vruchtbare vergelijking.

Democratische praktijken in Rusland
Uitleg van de wonderlijke verkiezingsuitslag van juni 2010 komt daarmee niet ogenblik-
kelijk dichterbij. Wat bezielt de Nederlanders om een neoliberale partij op het schild 
te hijsen wanneer we juist een financiële crisis achter de rug hebben die onbetwist het 
gevolg was van neoliberale hobby nummer een, deregulering? De wereld globaliseert, 
maar de kiezer trekt zijn eigen plan? Ik laat dat maar even aan andere podia over – om 
hier, via Rusland, wat sfeer te scheppen om voorbij die verkiezingsuitslag te denken, of 
er naast het zure ‘eigen volk eerst’ en de krampachtige twist over de noodzaak van meer 
dan wel minder overheid, nog andere manieren bestaan om de merkwaardige geestes-
gesteldheid van Nederland te lijf te gaan.
Dus even wat geschiedenis. Het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw kreeg in 
Rusland in de negentiende eeuw een mystieke of een radicaal-sociale draai. Men zag de 
noodzaak van het verdwijnen van despotische heersers in, zoals men ook de noodzaak 
van het scheppen van dragelijke gemeenschapsbanden inzag. Maar die doelen moesten 
niet bereikt via de rede of de wet, zoals in Nederland en daaromtrent prominent betoogd 
werd. Harde actie (Bakoenin, Lenin), het eenvoudige boerenleven (Alexander Herzen) en 
geloof (Tolstoi op zijn oude dag) waren de alternatieven die tot ontwikkeling kwamen 
– visionaire wereldbeelden waarin het geven en nemen van de parlementaire democra-
tie vooral schamel aandoet. Het communisme van de Sovjet-Unie absorbeerde zonder 
problemen deze pogingen om de eenheid van het volk te vinden via eenvoudig geloof 
en eenvoudig leven. Nog in 1991 kon Michael Gorbatsjov zeggen dat hij niet alleen in het 
socialisme ‘geloofde’, maar dat het zijn hele ‘weten en denken’ was – dat was eerder een 
belijdenis dan een politieke overtuiging.
Gevolg is onder andere dat het repertoire aan democratische praktijken, om de president 
vreedzaam aan de dijk te zetten of om de politieagent op de hoek af te houden van het 
uitschrijven van valse bonnen, in Rusland behoorlijk tekort schiet. Orlando Figes (2002) 
beschrijft hoe aan het begin van de 20e eeuw de zorg van de boeren (die de meerderheid 
van de Russische bevolking uitmaakten) was dat hun bouwland beter verdeeld werd, niet 
dat de tsaar vervangen werd. Die situatie is nu niet wezenlijk veranderd, ondanks een 
danig gestegen opleidings- en inkomenspeil. In de grote steden leeft tegenwoordig een 
aanzienlijke middenklasse, maar grote verwachtingen van de politiek heeft deze niet, en 
dat geldt eens te meer voor de rest van de bevolking.
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Van alternatieven voor het weggevallen communisme zijn het nationalisme en het or-
thodoxe geloof nu het meest geprononceerd. Niet per se als virulent nationalisme of als 
actief beleden religie, maar wel als niet een-twee-drie af te bakenen emotionele kaders 
die mensen hanteren om over goed, fout, recht en plicht na te denken. Hoe vaag die 
kaders ook zijn, ze draaien nog altijd eerder om een redelijk fatalistische houding ten op-
zichte van het gezag dan om toetsing daarvan, en eerder om bijdragen aan het in stand 
houden van een collectief dan om persoonlijke ontwikkeling. De beroemde voormalige 
marxist en tegenwoordige moraalfilosoof Alisdair MacIntyre lijkt wel een soort Rus, 
schrijft Lesley Chamberlain (2004) in A philosophical history of Russia; zijn verlangen naar 
het herstel van een gesloten verzameling waarden en normen die sociale banden nog 
echt betekenis geven en die het menselijk leven waardigheid verlenen heeft zijn transitie 
van de ene ideologie (marxisme) naar de andere (katholicisme) moeiteloos overleefd. 
Door gebrek aan sociale voorzieningen en een tamelijk luizige (maar vanwege constant 
stelende ambtenaren wel rationele) belastingmoraal, is ook in Rusland natuurlijk wel 
een vorm van individualisme te herkennen – maar dat gaat om lijfsbehoud, niet om een 
gedeeld maatschappelijk of politiek programma.
Kortom, de Russen beleven individueel een slecht ontwikkeld collectivisme. Men denkt 
dat de groep belangrijk is, maar geeft daar overwegend alleen of met familie vorm aan, 
en zonder dat men daarbij een duidelijk doel voor ogen heeft. Vrijheid is iets voor de 
uithoeken van de maatschappij, de literatuur enzo. Opstanden, daar weten ze in Rusland 
alles van, maar in redelijk overleg beleid ombuigen zit minder diep in het systeem. Soms 
knalt het even en daarna neemt een andere dictator het over. Tot niemands tevreden-
heid, maar ook tot niemands verrassing.

Slecht ontwikkeld individualisme in Nederland
Dan de Nederlanders. Die hebben een overschot aan methoden en technieken voor-
handen om de dingen anders te doen of te laten doen, allerlei formele en informele 
praktijken om veranderingen op grote en kleine schaal te bewerkstelligen, om het 
gevoel te krijgen dat je meedoet of erbij hoort. Stembussen, opiniepagina’s, demon-
straties, internetenquêtes, inburgering, re-integratie – uitwijden is hier niet nodig, 
maar ze hebben allemaal enig effect. Via de markt, via het publieke domein, via directe 
inspraak kunnen mensen op hun eigen manier enige vorm van lidmaatschap bewerk-
stelligen.
Maar toch is het maatschappelijk klimaat behoorlijk getroebleerd, als je het materiaal 
van het scp volgt. Het wantrouwen in de politieke kaste groeit, terwijl deze in weinig 
te onderscheiden is van de bestuurlijke generaties voor hen, die de welvaart waarover 
de Nederlanders wel tevredenheid rapporteren mede mogelijk hebben gemaakt. En het 
wantrouwen ten opzichte van de medeburgers lijkt te groeien; men gelooft meer in de 
eigen goede bedoelingen dan die van de andere leden van het collectief.
Hier helpt het contrast met Rusland: je kunt in Nederland spreken over een collectief 
beleefd, maar slecht ontwikkeld individualisme. Vrijheid is iets wat iedereen publiekelijk 
eist, we hebben veel praktijken en rituelen voor het nastreven van individualisme in het 
algemeen en rechten in het bijzonder, maar het gevoel waarom we die hebben en hoe je 
daar mee omspringt, is gaandeweg sleets geraakt. Vandaar dat we het recht om jezelf te 
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zijn niet meer vanzelfsprekend aan anderen gunnen, nerveus reageren op een of twee 
boerka’s, gedragscodes in het publieke domein nodig hebben, vermoeden dat het met 
ons persoonlijk leven dan wel goed gaat maar de samenleving heel wat minder.

Het maatschappelijk humeur verbeteren
Hoe erg dat precies is, is eerder een kwestie van smaak dan van wetenschap. Misschien is 
het in zo’n hoog ontwikkelde maatschappij wel onvermijdelijk dat men knorrig is over 
de uitvoering. Gegeven de hoeveelheid onderzoek en debat over de staat van het land 
zou het pas echt zorgelijk zijn als iedereen, in de stijl van Brave New World, blijmoedig 
deel uitmaakte van een perfect georganiseerde verzorgingsstaat. Met zoveel vergroot-
glazen, loepen, telescopen, stethoscopen, echo’s en scans als in Nederland (maar niet 
alleen daar) uit de wetenschappelijke en publicistieke kast komen, moet je wel iéts 
 onaangenaams vinden.
Het is dan ook naïef om te verwachten dankzij ‘de regering’ op korte of middellange 
termijn minder ergernis onder de bevolking te vinden. Wat ‘Den Haag’ tegen ‘het 
 on behagen’ vooral in de aanbieding heeft is ‘ander onbehagen’ – van multiculturalisme 
dat maatschappelijk teleurgestelden op de zenuwen werkt naar monoculturalisme dat 
 migranten en maatschappelijk geslaagden op de zenuwen werkt, van een ruim opge-
tuigd staatsapparaat waar vooral de middenklasse van profiteert naar een kleine over-
heid waar ondernemers lekker weinig belasting voor hoeven te betalen.
Verbetering van het maatschappelijk humeur is ondertussen wel denkbaar. Wat 
be zonken waardering voor het individualisme zou ons goed doen. Daarbij gaat het niet 
om de consumentistische Alleingang van het neoliberalisme. Het gaat om het waarderen 
van de abstracte eenheden (staat, mensheid) waar je onvermijdelijk bij hoort wanneer 
je niet meer vastgeketend zit in aan een dorp of familiehoofd; om het leren omgaan met 
confrontaties die het resultaat zijn van grotere persoonlijke verantwoordelijkheid en 
diversiteit; om het vrede sluiten met het feit dat elke vorm van gezag in zo’n open maat-
schappij omgeven is met teleurstelling.
Het is natuurlijk vooral zaak om dit soort vaardigheden in het onderwijs uit te  dragen. 
Maar de politiek kan daar ook wel wat aan doen. Nu zijn ruwweg twee reacties zichtbaar 
op het onbehagen dat burgers aan de dag leggen. De eerste is dat de politiek gedragsver-
anderingen van burgers eist, door te hameren op fatsoen, waarden en normen, integra-
tie of assimilatie. Iets zegt me dat dit onder condities van collectief maar  geëngageerd 
beleden individualisme geen succesvolle strategie is om de totale hoeveelheid maat-
schappelijk chagrijn te laten verdwijnen. De tweede is de politiek zelf maar weer eens 
onder de loep nemen, door grootschalig te bezuinigingen, door geinige stelselherzie-
ningen (minder ministeries, minder provincies) of door meer ideologisch debat. Opval-
lend is hierbij dat de pleitbezorgers systematisch de informatie negeren dat burgers 
zich maar heel af toe druk maken om politiek. Humeurigheid wegnemen zullen beide 
strategieën niet. Als dat al te doen is, gaat het vermoedelijk alleen door burgers meer bij 
de oplossing van hun problemen of bij de acceptatie van de onoplosbaarheid daarvan te 
betrekken.
Dat betekent wat meer werk maken van democratisering bijvoorbeeld, om het voor al 
die snel geërgerde burgers logischer te maken zich meer met de inrichting van hun eigen 



172

stemming onbestemd

leven te bemoeien. Door het wat vanzelfsprekender te maken dat chagrijn ook op andere 
plaatsen dan in ‘Den Haag’ kan landen, komt enerzijds de parlementaire democratie wat 
minder onder druk en krijgen anderzijds die collectief individualistische burgers van 
Nederland weer wat middelen aangereikt om hun eigen rol zelf in te vullen.

Ergernis verdunnen in plaats van opkroppen
Het is inmiddels een oude discussie over de ‘verplaatsing van de politiek’. Maar door 
het vizier te richten op de scholen, ziekenhuizen, kabeltelevisiemaatschappijen, 
 verzekeringsbedrijven, universiteiten, woningbouwcorporaties, kinderdag verblijven, 
architectenbureaus en al die andere plaatsen waar veel voor het dagelijks leven ver-
reikende besluiten vallen, kunnen voor de zeurderige, de boze, de ingeslapen, de 
superkritische en al die andere lastige burgers meer momenten gecreëerd worden 
waarop ze zich kunnen verhouden tot als vervelend ervaren gezag in hun dagelijks leven. 
Het gaat die burgers immers niet om de gekozen burgemeester of het begrotingstekort. 
Wel om: wie is gezond, wie niet; wie krijgt een huis, wie niet; wanneer zijn de loketten 
open, wanneer niet; wie krijgt een hypotheek, wie niet; wie krijg je als buren, wie niet; 
wat krijg je op de buis, wat niet.
In plaats van burgers terug te verwijzen naar ‘de media’ wanneer ze zich beklagen over 
volstrekt onnozele verkiezingsdebatten of naar ‘de verzelfstandigde busmaatschappijen’ 
wanneer ze hun dorp niet meer uit komen, zouden politici zich beter dat type ergernis 
wat meer eigen kunnen maken. Het is natuurlijk verlokkend aan te nemen dat burgers 
boos zijn op ‘Den Haag’, want dat maakt een politicus zelf belangrijk. Maar effectiever 
is wanneer de politiek zich opwindt over de instrumenten die burgers hebben om zich 
tegen de rest van het leven te weren.
Zoals gezegd stikt het al van de ondernemingsraden en de ombudsmannen en wat 
niet al. Maar het mogelijk maken dat burgers hun ergernis verdunnen in plaats van 
op kroppen tot ze weer naar de stembus mag niet lijden onder het soms erbarmelijke 
imago van innovaties uit de vermaledijde ‘jaren zeventig’. Maak maar nieuwe plannen, 
voor hoorzittingen over bedrijfsbeleid dat een buurt raakt, voor gekozen schoolhoofden, 
voor patient review van artsen. Stof de procedures voor de benoeming en taakuitoefening 
van alle Opta’s, a fm’s, ecb’s, Europese Unies en andere z bo’s nog maar eens af. Neder-
land stikt in de plannetjes om aan ‘de sociale cohesie in de buurt te werken’, maar zolang 
het geen ideeën heeft over hoe de technocratie te lijf te gaan, moet men er niet gek van 
opkijken dat burgers zich gepiepeld voelen.
Burgers moeten beter, niet minder klagen. Geef ze meer greep op eigen leven in plaats 
van te eisen dat ze meer contact met de politiek hebben, of erger, dat ze zich schikken 
naar de eisen van de politiek. Het zou stilistisch aardig zijn om tot slot te dreigen dat 
anders Russische toestanden in het verschiet liggen, maar dat is onzin. Voortbestaan van 
de humeurige onvrede lijkt dan wel heel aannemelijk. Dat is al vervelend genoeg.
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8 Slotbeschouwing

Paul Dekker en Josje den Ridder

In zijn uitgebreide voorbeschouwing duidde Paul Schnabel de stemming in het land 
tegen de achtergrond van sociale en culturele ontwikkelingen. In dit slothoofdstuk 
reflecteren we op enkele rode draden die we destilleren uit drie jaar Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven (cob). Die zijn het maatschappelijke en politieke onbehagen, de 
persoonlijke tevredenheid, de neiging om het heden slechter te beoordelen dan het 
verleden en de collectieve machteloosheid. Die vier thema’s nemen we in paragraaf 8.1 
onder de loep. In paragraaf 8.2 bezinnen we ons op de rol van opinieonderzoek in de 
vorming van de publieke opinie en meer in het bijzonder op onze vaak nuancerende en 
relativerende cob-bevindingen in relatie tot vaak alarmerende signaleringen van het 
hedendaagse maatschappelijke en politieke onbehagen. In paragraaf 8.3 melden we aan 
welke onderwerpen we de komende tijd meer aandacht hopen te schenken.

8.1 Vier thema’s

We vatten de grote lijnen van het cob hieronder samen in vier thema’s. Die zijn primair 
gebaseerd op de voorgaande hoofdstukken, maar hier en daar zullen we ook verwijzen 
naar de cob-kwartaalberichten van de afgelopen jaren, vooral voor meer kwalitatief 
onderzoek.

8.1.1 Maatschappelijk en politiek onbehagen…

In het cob komt steeds weer het maatschappelijk en politiek onbehagen boven drijven. 
Het is een combinatie van ongerustheid over maatschappelijke vraagstukken en onvrede 
over de manier waarop de politiek daarmee omgaat; vandaar dat we de term ‘maatschap-
pelijk en politiek onbehagen’ gebruiken. Maar wat behelst het onbehagen precies?
Allereerst het gevoel dat we steeds slechter met elkaar samenleven en dat we daar in 
wezen niets aan kunnen doen. Mensen maken zich zorgen over de verharding in de 
 samenleving, het gebrek aan respect voor elkaar en de ik-maatschappij. Die zorgen 
 richten zich niet op een specifieke groep – iedereen maakt zich er schuldig aan, al 
roepen (allochtone) jongeren en ook autochtone (mannelijke) hoogopgeleiden vaak 
ergernis op (Steenvoorden et al. 2009).1 Dat heeft zeker te maken met een  assertievere 
levensstijl; mensen komen geprononceerder op voor hun rechten en belangen, 
 behandelen daardoor anderen met minder respect en zijn eerder gekwetst omdat ze 
zichzelf niet met respect behandeld voelen (Van Stokkom 2010). Hier zijn minstens drie 
van ‘de vijf i’s’ (individualisering, informalisering, informering, internationalisering 
en intensivering) aan het werk (Schnabel 2000; scp 2004): de individualisering brengt 
met zich mee dat mensen onvoldoende oog hebben voor anderen, de informalisering 
heeft als on aangename kant dat mensen niet meer weten ‘hoe het hoort’ en traditioneel 
gezag niet meer aanvaarden, en de intensivering leidt tot overdreven gevoelens van 
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gekwetstheid, de suprematie van het eigen gelijk en een ‘kort lontje’. Vaak komen in de 
toelichtingen van respondenten ook de andere twee i’s nog in het vizier: de internatio-
nalisering (klachten over onaangepaste immigrantengroepen) en de informatisering 
(klachten over onbehouwenheid en agressie op het snelle, anonieme internet). Dit ver-
klaart natuurlijk nog steeds niet waarom in de publieke opinie de omgangsvormen als 
grootste bron van onbehagen gelden, maar de inbedding in grotere trends geeft wel enig 
inzicht: in zo'n kluwen van vrijwel onafwendbare sociale en culturele ontwikkelingen 
zijn problemen per definitie onoplosbaar en wordt onvrede fatalistisch.
In de tweede plaats voelen veel mensen zich onbehaaglijk over bepaalde maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Meest in het oog springend zijn de multiculturele samenleving, de 
Europese integratie en criminaliteit en veiligheid. Men is kritisch over de integratie van 
allochtonen, heeft een slecht gevoel bij het verlies van nationale autonomie en identiteit 
en is bang voor toenemende misdadigheid en onveiligheid. In mindere mate spelen ook 
economische kwesties, met name te grote inkomensverschillen en slechte economische 
vooruitzichten. Het onbehagen over deze kwesties zit vooral in een sterk gevoel van 
onrechtvaardigheid:
1 men vindt het onrechtvaardig dat gewone burgers betalen voor wanprestaties van 

banken;
2 men vindt het onrechtvaardig dat gewone burgers betalen voor wanprestaties in 

andere Europese landen, vooral omdat ze nooit voorstander waren van de Europese 
Unie;

3 men vindt het onrechtvaardig dat allochtone Nederlanders profiteren van de ver-
zorgingsstaat, terwijl autochtone Nederlanders daarvoor betalen.

In de derde plaats richt het onbehagen zich op de politiek, zowel vanwege haar aanpak 
van netelige maatschappelijke kwesties als vanwege het functioneren van het  politieke 
bedrijf zelf. Wanneer mensen wordt gevraagd waarom Nederland de verkeerde  richting 
op gaat, uiten velen hun boosheid over de politiek. De boze burgers vinden dat de 
 regering het volk negeert, de samenleving mede door het softe optreden van de  politie 
verloedert, politici vooral bezig zijn met hun eigen belangen, belastinggeld wordt 
 verspild aan ontwikkelingssamenwerking, vredesmissies in het buitenland, subsidies 
en uitkeringen aan migranten die de samenleving alleen maar tot last zijn terwijl de 
 hardwerkende burger de klos is en verdrinkt in een oceaan van onnozele  regeltjes.2 
Kortom, de politiek pakt de maatschappelijke vraagstukken waarover  mensen zich 
 zorgen maken verkeerd aan. Daarnaast vinden veel mensen dat het politieke proces 
zelf niet functioneert: de politiek staat ver van hen af, men heeft geen invloed en 
Kamerleden bekommeren zich niet om het nationale belang. De onvrede richt zich dan 
ook vooral op ‘de’ politiek: die maakt geen juiste analyse van belangrijke problemen, 
mist visie en lost geen problemen op. De politiek als bron en concentratiepunt van 
 onbehagen is luid en duidelijk aan de orde gesteld door de boze burgers in hoofdstuk 5.
Onbehagen is een basaal gevoel dat zich niet laat vangen in simpele ontevredenheidscij-
fers. Het gaat dieper en is vager: de problemen waarop het zich richt zijn enigszins uit-
wisselbaar en niet echt oplosbaar; in ieder geval zou een oplossing het basale gevoel niet 
wegnemen. In paragraaf 2.4 en Intermezzo 3 hebben we onbehagen dan ook gemeten 
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als het gemeenschappelijke in een serie negatieve opvattingen over maatschappelijke 
onderwerpen, de politiek en ‘normen en waarden’.
In de literatuur worden diverse grote maatschappelijke ontwikkelingen aangewezen 
als oorzaken van het basale gevoel van onbehagen. Behalve in de voorbeschouwing van 
Paul Schnabel hebben we in deze studie nauwelijks gerefereerd aan dergelijke ontwikke-
lingen.3 We zijn dicht bij de percepties van burgers gebleven. We keken waarover ze zich 
zorgen maken en hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en vroegen hun om in hun 
eigen woorden aan te geven waarom ze dat vinden. Mensen geven concrete voorbeelden 
uit hun eigen omgeving of uit de media van wat er volgens hen fout gaat. Hoewel men-
sen niet direct de neiging hebben om grote maatschappelijke ontwikkelingen te noe-
men, passeren er soms een paar de revue. Zoals de privatisering in de zorg, die volgens 
sommigen leidt tot stijgende kosten, en de toenemende individualisering die leidt tot 
een ik-cultuur. Soms gaan we zelf op zoek naar de plausibiliteit van grote ver klaringen. 
Zo opperden we in cob 2010|3 de hypothese dat het onbehagen een gevolg is van 
modernisering en globalisering en zich vooral voordoet bij mensen die zichzelf daarin 
als de verliezer zien. Zij zouden het idee hebben dat zij op de arbeids- en woningmarkt 
verdrongen worden door migranten. Inderdaad bleek er een groep mensen te zijn die 
vinden dat zij geen baat hebben bij het verdwijnen van de grenzen en de open economie. 
Maar die groep is beperkt, zo’n 15%-20% van de Nederlanders. Op economisch gebied is 
de groep mensen die zich echt een verliezer van globalisering voelt dus niet groot. Meer 
mensen voelen zich om andere redenen niet prettig bij de gevolgen van globalisering. 
Bijvoorbeeld vanwege de voortgaande Europese integratie. Zij weten best dat Nederland 
economisch voordeel heeft van de Europese Unie, maar het bevalt hen niet dat ‘Brussel’ 
bepaalt hoe Nederland zijn zaakjes moet regelen. Een grotere groep noemt als reden het 
dreigende verlies van nationale culturele identiteit, niet alleen door de Europese integra-
tie maar ook door de komst van niet-westerse migranten.

8.1.2 … versus persoonlijke tevredenheid

Tegenover het zelden tegengesproken gefoeter op de politiek en de iets vaker gerelati-
veerde somberheid over de samenleving staat in de focusgroepen van het cob steevast 
het ‘met mij zelf gaat het wel goed’ en ‘ik red me wel’. In de enquêtes komt dat naar 
voren in tevredenheidscijfers die oplopen van een 5,3 voor de landelijke politiek, via een 
6,3 voor de samenleving tot een 7,3 voor het eigen leven (bijlagetabel B2.2; cob 2010|4: 
3-4).4 Het zou natuurlijk ook niet best zijn als mensen tevredener waren met de Haagse of 
Europese politiek dan met hun vrienden en kennissen. Interessanter is dat de relatie tus-
sen de verschillende soorten tevredenheid betrekkelijk zwak is (zie hoofdstuk 3) en dat 
persoonlijke ervaringen slechts een geringe rol spelen in de waarderingen van samen-
leving en politiek (Elchardus en Smits 2007; Elchardus 2009). Mensen lijken maar zelden 
te redeneren: met mij gaat het goed, de school van mijn kinderen is in orde en ik heb een 
fijne buurt, dus: ja, het gaat goed met Nederland.
Dat is overigens niet iets typisch Nederlands. Ook in andere landen, zoals de Verenigde 
Staten, signaleren onderzoekers dat mensen het idee hebben dat het land er slecht voor 
staat, terwijl hun eigen ervaringen dat beeld niet onderschrijven. Deze optimism gap 
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(Whitman 1998) wordt onder andere toegeschreven aan het feit dat mensen persoonlijke 
kennis hebben over de wereld om hen heen, maar zich over de rest van de samenleving 
informeren via de media, die door hun aandacht voor problemen en incidenten een 
 negatieve indruk neerzetten. Uit onderzoek van McNaughton-Cassill en Smith (2002) 
blijkt dat de mate van televisiekijken samenhangt met de perceptie van nationale 
 problemen, maar niet met de perceptie van problemen in de omgeving. Als de media 
veel aandacht hebben voor verloedering van buurten of geweld op scholen, dan con-
cluderen mensen dat dat belangrijke problemen zijn, ook als ze er zelf geen last van heb-
ben. Blijkbaar heb je dan zelf geluk gehad (Elchardus en Smits 2007, vgl. Tiemeijer 2008: 
73). Een polarisatie van onbehagen over de samenleving en persoonlijke te vredenheid 
ligt zelfs voor de hand. Aan de ene kant is er geen groter lijden dan het lijden dat men 
vreest5 en kan een soort ‘provinciecomplex’ optreden: mensen in een relatief veilige 
en homogene woonomgeving klagen extra over criminaliteit en gebrekkige integratie 
omdat zij bang zijn in de toekomst last te krijgen van die grotestadsproblemen. Aan de 
andere kant kan het geluk dat men blijkbaar heeft een reden zijn om zich dan ook extra 
gelukkig te prijzen. Men leest dat het slecht gaat met de economie en dat er grote werk-
loosheid dreigt, maar men ziet dat niet terug in het eigen werk en het eigen salarisover-
zicht. Alle reden om heel tevreden te zijn.
Een rol zal ook spelen dat mensen niet willen overkomen als losers die blijkbaar niet in 
staat zijn de omstandigheden naar hun hand te zetten en te doen wat ze belangrijk of 
leuk vinden. Daarom zal men geneigd zijn zich positiever over de eigen situatie uit te 
laten dan men zich werkelijk voelt en dat te compenseren door negatieve aspecten en 
bedreigingen te projecteren op de boze buitenwereld en de politiek. Dit psychologische 
mechanisme ligt meer voor de hand bij een voortschrijdende individualisering, waarin 
mensen elkaar en zichzelf een steeds grotere verantwoordelijkheid toeschrijven voor 
het eigen geluk. Dat kan gemakkelijk gepaard gaan met een overschatting van de eigen 
mogelijkheden en een welhaast dwangmatig positief zelfbeeld. Niet helemaal toevallig 
krijgen juist in de Verenigde Staten de nadelen van dit persoonlijke optimisme de nodige 
aandacht (Whitman 1998: 43 e.v.; Ehrenreich 2009). Het persoonlijke optimisme veroor-
zaakt stress en een continue stroom teleurstellingen die moeten worden wegverklaard. 
In het verlengde van het persoonlijke optimisme liggen te grote maatschappelijke ver-
wachtingen. Volgens Samuelson (1995) heeft de American Dream zich in de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog ongemerkt ontwikkeld tot een American Fantasy met oplossingen 
voor alle mogelijke maatschappelijke problemen en recht op geluk voor iedereen. Als 
de irreële verwachtingen niet uitkomen, krijgen (groepen in) de samenleving en de 
overheid de schuld en gaat men maatschappelijke ontwikkelingen overdreven negatief 
afschilderen (Whitman 1998). Empirisch onderzoek van Niven (2000) ondersteunt dit 
betoog. Hij laat zien dat mensen met hoge verwachtingen van hun eigen leven en van 
de politiek negatiever reageren op teleurstellingen dan mensen met meer bescheiden 
verwachtingen.
Nederland is niet Amerika. Het persoonlijke optimisme van Nederlanders is waar-
schijnlijk nog altijd wat minder uitbundig en hun vertrouwen in de politiek groter. Als 
de positieve persoonlijke toekomstverwachtingen niet uitkomen zal de gemiddelde 
Nederlander eerder dan een Amerikaan hulp van de overheid verwachten. Die verwach-



slotbeschou wing

177  

ting wordt niet per se getemperd door kritiek op de overheid. In zijn essay in hoofdstuk 
7 vermoedt Charles Groenhuijsen dat klachten over een falende overheid in Nederland 
eerder leiden tot een roep om de overheid nog meer te laten doen.

8.1.3 Een gouden gloed over het verleden

Op verschillende manieren zien we in het cob terug dat mensen positiever zijn over het 
verleden dan over het heden. Het lijkt alsof er een collectieve tendens is het verleden te 
idealiseren. In toelichtingen op de vraag in welke richting Nederland zich ontwikkelt 
verwijzen mensen regelmatig naar het verleden om aan te geven dat het toen beter was 
(zie hoofdstuk 5). Maar wat was er ‘toen’ precies beter en wanneer is ‘toen’? Het is niet 
gemakkelijk om hier een eenduidig antwoord op te geven, maar het lijkt erop dat veel 
mensen vinden dat we vroeger verdraagzamer waren, respectvoller, dat het veiliger was 
en dat er minder problemen waren met niet-westerse migranten. Op deze punten zien 
burgers Nederland de verkeerde kant op gaan. Ze geven tal van voorbeelden uit hun 
eigen leven of uit de media om die zorgen te onderbouwen. Het verleden is hierbij een 
positief referentiepunt.6

Mensen zijn echter niet alleen positiever over het verre verleden, zelfs over het nabije 
verleden ligt een ‘gouden gloed’ (zie hoofdstuk 3). Als mensen gevraagd wordt terug te 
kijken naar het afgelopen jaar vinden ze vaak dat de economische en politieke situatie 
verslechterd is, terwijl dat niet blijkt uit de rapportcijfers waarmee ze de economie of de 
politiek waardeerden.7 Wanneer we mensen vragen om hun redelijk stabiele rapport-
cijfers te vergelijken met hun negatieve terugblik, valt op dat ze vooral de rapportcijfers 
nuanceren en niet de terugblik: het gevoel overheerst dat Nederland zich in de verkeerde 
richting ontwikkelt. Dat is op zich zorgwekkend, omdat, zelfs als we op basis van onder-
zoeksgegevens een stabiele of positieve ontwikkeling signaleren in de stemming in 
het land, mensen nog steeds het gevoel hebben dat alles het afgelopen jaar slechter is 
geworden. Misschien verklaart dit ten dele waarom de stemming in Nederland steeds zo 
somber is, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. Als collectief het idee heerst 
dat het lang of kort geleden beter was, dan blijft de slotconclusie dat het nu niet zo goed 
is als het had kunnen zijn.

8.1.4 Collectieve machteloosheid

‘Wat door de jaren heen ook opvalt, is een collectief gevoel van machteloosheid. Zelf is 
men niet in staat om de geconstateerde negatieve tendensen in de samenleving om te 
buigen en van de politiek/overheid verwacht men weinig,’ zo is te lezen in Intermezzo 
2 van de onderzoekers van Veldkamp, die de afgelopen jaren de focusgroepen voor ons 
deden. Het collectieve gevoel van machteloosheid valt ook de onderzoekers van Ferro op 
in Intermezzo 1 over twee jaar groepsgesprekken.
Een substantiële minderheid van de Nederlanders voelt zich machteloos in de privésfeer: 
29% van de mensen vindt dat zij weinig grip hebben op hun eigen leven. Dat zijn vooral 
mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie en gaat vooral over de financiële 
kant van het leven (zie cob 2010|4: 21-28). In de overige inrichting van het eigen leven 
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voelen de meeste mensen zich autonoom. Ze erkennen wel dat ze afhankelijk zijn van 
economische ontwikkelingen waarop ze geen greep hebben, maar dat staat een diepere 
onafhankelijkheid niet in de weg. De meeste mensen vinden dat ze in de privésfeer de 
baas zijn over hun eigen leven.
Voor de publieke sfeer geldt dit veel minder: het gevoel niets te kunnen veranderen in 
de wereld om je heen wordt breed gedeeld. In het eerste cob-kwartaalbericht van 2008 
(cob 2008|1: 32-34) signaleerden we drie terreinen waarop men zich machteloos voelt. 
In de eerste plaats is dat de verruwing in de samenleving, vooral omdat je mensen daar 
nauwelijks op kunt aanspreken zonder opnieuw agressie op te roepen (zie ook cob 
2008|4: 37). Een tweede plek is het werk: als werknemer heb je weinig rechten. Het derde 
terrein is dat van allerlei maatschappelijke problemen, waar met name via de politiek 
weinig aan te doen zou zijn.
Vooral lageropgeleiden zien niet hoe zij hieraan iets zouden kunnen veranderen. Dat 
zal ten dele liggen aan een gebrek aan vertrouwen in eigen competenties om poli-
tiek invloed uit te oefenen, maar heeft in onze samenleving met steeds meer hoger-
opgeleiden en zelfverzekerde individualisten waarschijnlijk meer te maken met een 
gebrek aan geloof in de toegankelijkheid van het politieke systeem. Veel mensen geloven 
niet in de responsiviteit van de politiek. Het systeem staat niet open voor problemen van 
burgers, de problemen zijn te groot, of de echte beslissingen worden elders genomen, 
denken ze. Politieke organen zijn niet meer aanspreekbaar omdat verantwoordelijk-
heden zijn verspreid en het werk is uitbesteed. Burgers krijgen het idee dat ‘niemand 
regeert’ (Chavannes 2009; vgl. Cuperus 2009; De Hond 2009a/b). Deels is dat onvermij-
delijk, omdat de Nederlandse politiek vervlochten is geraakt met andere bestuurslagen, 
zich moet houden aan internationale afspraken en afhankelijk is van internationale eco-
nomische en technologische ontwikkelingen. Dat inzicht maakt het gevoel van mach-
teloosheid alleen niet minder. Dat gevoel betreft waarschijnlijk ook meer de invloed op 
het beleid aangaande hun eigen leefomgeving dan het nationale beleid. Dat is in ieder 
geval het idee van Menno Hurenkamp in zijn essay in hoofdstuk 7. Hij signaleert dat de 
steeds mondiger Nederlanders weinig invloed hebben op besluitvorming die sterk bepa-
lend is voor hun leven. Hurenkamp zoekt de oplossing voor deze discrepantie in meer 
responsiviteit van het politieke systeem, verdere democratisering en meer zeggenschap 
in de eigen omgeving.
Het zou te simpel zijn om het gevoel van collectieve onmacht, het idee dat we als 
 samenleving onvoldoende in staat zijn om maatschappelijke problemen effectief aan 
te pakken, uitsluitend aan de politiek te wijten. Dat is ook niet wat uit de enquêtes en 
focusgroepen van het cob naar voren komt. Weliswaar geeft de politiek veel aanleiding 
tot klagen en is ze makkelijk de kop van Jut voor onopgeloste problemen, maar de mach-
teloosheid komt ook voort uit de diepere overtuiging dat sommige grote problemen vrij-
wel onoplosbaar zijn, te meer omdat men niet kan rekenen op voldoende gelijk gestemde 
welwillende burgers om ze aan te pakken. Daarin ligt uiteindelijk de basis voor wat Tom 
van Dijk in een essay in de eerste cob-verdiepingsstudie ‘dissociatie’ noemde (Van Dijk 
2009: 200). Als mensen denken maatschappelijke problemen niet te kunnen helpen 
oplossen, maken ze die emotioneel los van de eigen beleving. De private en publieke 
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sfeer worden ontkoppeld. Zo versterkt het gevoel van machteloosheid de discrepantie 
tussen de persoonlijke tevredenheid en het maatschappelijke onbehagen.
In het gevoel van collectieve machteloosheid komen de drie voorgaande thema’s  samen: 
het is de kern van het maatschappelijk onbehagen, dat draait om onoplosbare proble-
men, het versterkt de discrepantie tussen persoonlijke tevredenheid en politieke onvre-
de en het ligt in het verlengde van de verheerlijking van het verleden: als het heden al zo 
duidelijk minder is dan het verleden, is er weinig reden om te denken dat we de toekomst 
beter kunnen maken.
Een positievere publieke opinie – tempering van de nostalgie en het onbehagen en min-
der aandrang om zich individueel af te zonderen van de neergang – zou kunnen helpen. 
Is daar een fundamentje voor te storten?

8.2 Publieke opinies

8.2.1 Staat het land in brand...

De stemming in Nederland over samenleving en politiek is negatief: veel mensen vinden 
dat het slecht gaat, en wie het zelf niet slecht vindt gaan vindt de stemming negatief 
omdat anderen het zo slecht vinden gaan. Veel diagnoses zijn alarmerend. Er woedt 
een ‘veenbrand’ (De Hond 2009b), burgers zijn ‘boos’ (Van Rossem 2010) en voelen zich 
‘een vreemde in eigen land’ (De Gruijter et al. 2010), een land gekenmerkt door een ‘ver-
trouwenscrisis’ als ‘krakend fundament’ (Knepper en Kortenray 2010). En zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. Je krijgt de indruk dat het land in brand staat, maar dat is niet 
wat uit deze studie naar voren komt. Integendeel, we zien een veel genuanceerder beeld 
van relatieve tevredenheid met hier en daar boosheid. Hebben we viool zitten spelen? 
Of is het brandalarm overdreven?
We denken het laatste. Een relativering van de alarmistische diagnoses is op haar plaats. 
Ten eerste omdat er meer diversiteit en nuance in de publieke opinie zijn dan de these 
‘het land staat in brand’ veronderstelt. Er zijn ook mensen die niet ontevreden zijn over 
de politiek, die vinden dat Nederland zich in de goede richting ontwikkelt of die een 
positieve mening hebben over de samenleving. Er is somberheid over de stand van het 
land, maar niet bij iedereen.
Een tweede relativering ligt in internationale vergelijkingen. Nederlanders zijn in ver-
gelijking met andere Europeanen helemaal niet zo somber over de politiek, de samen-
leving of hun eigen toekomst. Als Nederlanders wordt gevraagd hun land te ver gelijken 
met andere Europese landen, vinden ze dat Nederland een beter land is wat betreft de 
kwaliteit van leven en ook de economie, de werkgelegenheid en de kosten van levens-
onderhoud (t ns-nipo 2009). Misschien doet Nederland het slecht, maar elders is het in 
ieder geval niet beter. We zijn dit in de cob-kwartaalberichten van de afgelopen drie jaar 
naar voren blijven brengen met steeds andere Europese gegevens. Dat betekent niet dat 
het goed gaat. Dat andere Europese landen nog zieker zijn, betekent niet dat Nederland 
gezond is. De internationale vergelijking kan echter wel helpen om het vaderlandse 
onbehagen iets reëlere proporties te geven. Niet om te concluderen dat het allemaal wel 
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meevalt en de problemen verwaarloosbaar zijn, maar omdat het gevaar bestaat dat een te 
negatieve stemming leidt tot defaitisme.

8.2.2 … of lijden we vooral onder onze eigen clichés?

In de focusgroepen komen naast de zorgen over verslechtering van omgangsvormen en 
verruwing van de samenleving ook vaak de oorzaken daarvan aan de orde. Men verwijst 
dan vaak naar het toenemende egoïsme of ‘de individualisering’: mensen denken alleen 
nog aan hun eigen welbevinden en vooral de eigen welvaart, kinderen krijgen een slech-
te opvoeding, de diversiteit neemt toe door immigratie, er is steeds meer stress en haast. 
Het zijn uitspraken die geen toelichting meer behoeven en waarmee gespreksdeel-
nemers vanzelfsprekend instemmen. We zijn er in de focusgroepen toch op ingegaan 
omdat we benieuwd waren naar wat er dan precies achter zat, wat mensen het meest trof 
en op welke persoonlijke ervaringen de uitspraken waren gebaseerd. Zo hebben we in 
de focusgroepen extra aandacht besteed aan de bereidheid om zich voor anderen en de 
samenleving in te zetten (cob 2008|2: 28-34), aan de opvoeding (cob 2009|2: 28-34), aan 
de integratie van immigranten (cob 2009|4: 23-29) en aan de stress en gejaagdheid (cob 
2010|4: 29-34).
Onveranderlijk was de conclusie dat het allemaal wel meevalt en in ieder geval een 
stuk genuanceerder ligt dan de onomstreden snelle uitspraken suggereren. In de eigen 
omgeving zijn mensen in het algemeen wel bereid te helpen en sowieso is er nog veel 
hulpbereidheid in de samenleving. Als men anderen niet helpt, is dat vooral omdat nie-
mand erom vraagt en men geen hulpbehoevenden kent. Het opvoeden van kinderen is 
wel lastiger geworden en gezinnen komen wel eens onder druk door tijdgebrek van de 
ouders en nieuwe ontwikkelingen op internet, maar in het algemeen gaan mensen daar 
toch goed mee om en doen kinderen het ook goed, zeker in de eigen omgeving. Er zijn 
problemen met de integratie, maar in de media worden die vaak schromelijk overdreven. 
Veel migranten doen hun best, vaak met succes. Stress en gejaagdheid maken mensen 
wel ongeduldig en kortaf en verminderen de tolerantie in het maatschappelijk verkeer 
enigszins, maar om dat nou uit te vergroten tot de oorzaak van verslechterde omgangs-
vormen en verhuftering, nee dat is overdreven, aldus de ondervraagden.
Zo verliest ook de ‘gouden gloed’ van het verleden al snel aan glans als er even over wordt 
doorgepraat (cob 2010|1). Dan blijkt dat mensen vinden dat criminaliteit van alle tijden 
is (en nu door de media zwaarder wordt aangezet). Of men zegt naar aanleiding van de 
Culemborgse rellen tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders dat vroeger jongeren 
uit verschillende wijken ook met elkaar vochten.
Blijkbaar zijn veel vanzelfsprekende verklaringen voor de verslechtering van de 
 omgangsvormen bij nader inzien clichés en valt het trouwens met die verslechtering 
ook wel mee.8 Wat leren we daarvan? In ieder geval om terughoudend te rapporteren 
over wat in korte reacties zoal wordt aangewezen als oorzaken. Zo niet, dan kan dat 
leiden tot versteviging van de sjablonen, waar de publieke opinie uiteindelijk alleen 
maar last van heeft in de zin dat ze de problemen groter en minder corrigeerbaar maakt 
en zo ge voelens van collectieve machteloosheid versterkt. De clichés zijn een sociale 
werkelijkheid en hebben consequenties in de sociale werkelijkheid. Het is belangrijk om 
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erover door te blijven vragen en de opgeroepen nuanceringen en andere second thoughts 
te blijven publiceren. Het helpt misschien niet veel, maar hier ligt wel een taak voor 
 opinieonderzoek in de vorming van de publieke opinie.

8.2.3 De publieke opinie en opinieonderzoek

In de essays in hoofdstuk 7 laten sommige auteurs zich uit over de manier waarop we 
in Nederland omgaan met ‘de’ publieke opinie. Steven De Foer signaleert dat het in 
Nederland als antidemocratisch wordt beschouwd om kritiek te leveren op een mening 
van de meerderheid. Hij schrijft: ‘Als de Nederlandse kiezer heeft gesproken, dan moet 
dat signaal gehoord worden.’ Iets soortgelijks is Andreas Ross opgevallen: ‘Als de  kiezer 
gesproken heeft moet men hem niet beledigen.’ Beide buitenlandse journalisten 
 verwonderen zich over de afwezigheid in Nederland van een inhoudelijke discussie 
over belangrijke politieke thema’s zoals de multiculturele samenleving. Zij suggereren 
dat een van de oorzaken de heilig verklaarde publieke opinie is. Hurenkamp is in zijn 
ver gelijking met Rusland iets heel anders opgevallen, namelijk dat publieke-opinie-
onderzoek in Nederland zich richt op zeer minuscule verschillen die tot grote reacties 
leiden. Het is onderzoek op de vierkante millimeter.
Over de rol van opinieonderzoek in een democratie en voor de overheid wordt heel 
verschillend gedacht (zie onder andere Champagne 2004, Tiemeijer 2008 en bijdragen 
in Dekker 2009). Een opvallend positieve benadering biedt Alexander (2006) die dit 
onderzoek, voor zover openbaar gemaakt, ziet als onderdeel van een civil sphere, waarin 
maatschappelijk en politiek wordt gestreden om collectieve idealen.9 Heel anders dan de 
negatief gestemde Bourdieu en zijn navolgers (Champagne 2004), die opinie onderzoek 
zien als vijand van de parlementaire democratie, krijgt bij Alexander dit onderzoek 
als ‘communicatieve institutie’ een eervolle plaats naast de massamedia en de op 
 publiciteit gerichte vrijwillige verbanden van de civil society. Opinieonderzoek is een 
middel voor het publiek om zichzelf te leren kennen en te reflecteren op de collectieve 
 meningsvorming. Waar anderen de circulariteit wederzijdse versterking van signalen 
door massamedia en opinieonderzoek als gevaar zien,10 stelt Alexander (2006: 87):

It is precisely this circularity that makes polls so fundamentally important to the indepen-
dence and self-understanding of civil society. […] Insofar as the news media themselves rely 
increasingly on polls to report on public opinion, polls become an even more powerful, doubly 
objectifying social force. There develops a kind of sub-rosa dialogue […] between these two 
communicative institutions.

Opinieonderzoekers stellen vragen over zaken die in de media aan de orde zijn en infor-
meren via de media het publiek over wat het vindt. Die kennis is een bron voor reflectie 
en verdere meningsvorming in de media en informatie waarop politici op de een of 
andere manier moeten reageren. Tegenover deze voorstelling van opinieonderzoek als 
bijdrage aan het publieke debat en de democratie staat de kritiek dat dit onderzoek zelf 
een essentieel kenmerk van democratische meningsvorming mist, namelijk deliberatie, 
en dat het vaak ten onrechte interesse en geïnformeerdheid veronderstelt (o.a. Tiemeijer 
2008, 2009). In plaats van mensen met elkaar in discussie te laten gaan om informatie 
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uit te wisselen en belangen af te wegen, wordt mensen in enquêtes gevraagd wat zij vin-
den, zonder dat ze daarover kunnen praten met anderen. Over sommige onderwerpen 
zullen mensen al vóór de enquête hebben gediscussieerd, maar voor andere onderwer-
pen kun je je inderdaad afvragen hoe communicatief opiniepeilingen eigenlijk zijn. 
In navolging van Alexander kun je zeggen dat een opiniepeiling niet het einde van een 
discussie is, maar juist het begin en dat de reflectie pas daarna tot stand komt. In het 
cob geldt verder dat we juist ook naar die discussie en belangenafweging op zoek gaan 
door kwantitatief onderzoek af te wisselen met kwalitatief onderzoek. In groepsgesprek-
ken gaan mensen juist met elkaar in discussie (al zijn ze geneigd consensus te zoeken en 
blijven harde tegenstellingen vaak uit).
Onderzoek registreert de publieke opinie niet alleen, het kan ook agenderend zijn. Het 
instrumentele gebruik van opinieonderzoek door overheden om te achterhalen welk 
beleid de bevolking wil (c.q. te compenseren voor vertekeningen in de belangenbeharti-
ging en de selectieve uitvergroting van behoeften in de media) is uiterst beperkt en ook 
het directe gebruik voor voorlichtingscampagnes en andere communicatiedoeleinden is 
minder groot dan vaak wordt gehoopt en gevreesd (Dekker 2009: 9-11). Onderzoek naar 
de publieke opinie kan beleidsmakers helpen de stemming te voorvoelen en groepen te 
identificeren die meer aandacht behoeven. Maar het belangrijkste van dit onderzoek is 
toch dat het een spiegel voorhoudt aan het publiek.
Dat er verschillende manieren zijn om over de publieke opinie te schrijven kunnen we 
bijvoorbeeld laten zien aan de hand van de ‘sjabloonverklaringen’ voor de verslechtering 
van het samenleven. Je kunt enerzijds laten zien dat mensen tijdgebrek, integratie of 
opvoeding als een belangrijk probleem of oorzaak daarvan zien en uitgebreid  analyseren 
wie dat vooral vinden. Anderzijds kun je die diagnose aan de orde stellen, laten zien 
dat er niet zo heel veel verhaal achter zit en dat mensen bij nadere beschouwing en in 
discussie de diagnose zelf sterk gaan relativeren. Voor beide keuzen valt wat te zeggen, 
waardoor zowel de persberichtkop ‘Veel zorgen over opvoeding’ als ‘Opvoeding geen 
groot probleem’ valt te onderbouwen. Het gaat sowieso over publiekspercepties. Veron-
dersteld dat die persberichten daarop van invloed zijn, is de keuze wel van belang.
Juist vanwege de sterke sjabloonwerking moeten we aandacht besteden aan de mate 
van consensus of verdeeldheid in de publieke opinie. Vaak wordt er gesproken over ‘de’ 
publieke opinie, alsof die opinie een eenheid is. Ook in het cob zijn we vaak op zoek 
naar de gemene deler, naar wat de meerderheid vindt, naar de dominante stroming. 
Daarbij raakt wel eens ondergesneeuwd dat de meningen over sommige onderwerpen 
juist controversieel zijn of dat mensen zelf ambigu zijn of twijfelen tussen argumenten. 
Enquêtevragen dwingen vaak tot kiezen (het ene uiterste versus het andere, ja of nee), 
maar meestal liggen de zaken genuanceerder. Dat zien we als we toelichtingen vragen 
aan mensen die een neutraal antwoord geven en in groepsgesprekken als we doorpraten 
over de enquêtevragen. Dat sommige zaken niet eenvoudig zijn blijkt ook uit de grote rol 
die de context van een vraag speelt. Als de vraag anders wordt gesteld, worden vaak ook 
de antwoorden anders. Er is dus meer genuanceerdheid en ambiguïteit in de publieke 
opinie dan de ‘snelle cijfers’ (die de kranten halen) doen vermoeden. Ook dit willen we 
blijven benadrukken, op het gevaar af dat de relativeringen en nuanceringen de waarde 
van het onderzoek voor nieuws- en voorlichtingsmensen sterk reduceren. Het lijkt ons 
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van groot belang om zo goed mogelijk de publieke opinie met kennis voor reflectie 
te voeden. Om te blijven benadrukken dat temperatuur en gevoelstemperatuur in de 
publieke stemming kunnen verschillen en dat de laatste niet heilig is. Dat de snelle ana-
lyses van wat allemaal fout is aan de medemens en politiek niet is wat mensen in tweede 
instantie onderbouwen. En dat er soms een dynamiek werkt in de collectieve menings-
vorming, die wel prettig is omdat men zich dan eensgezind kan afzetten tegen een boze 
buitenwereld, maar die ook kan resulteren in een negatieve stemming waar iedereen last 
van heeft. En het doel daarvan, nogmaals, is niet vertellen dat het allemaal wel meevalt, 
maar defaitistische somberheid bestrijden en ruimte maken in de publieke aandacht 
voor problemen en groepen die extra aandacht verdienen.

8.3 Vervolg

In de kwartaalonderzoeken van het cob gaan we in op actuele kwesties in de publieke 
discussie en de politiek. We zijn zo open mogelijk op zoek naar zorgen en verlangens die 
publiekelijk nog niet zo aan de orde zijn. Dat sluit uit dat we lang tevoren onderwerpen 
voor de kwartaalonderzoeken plannen, maar er zijn wel onderwerpen in de kwartaal-
berichten en in de verdiepingsstudies waar we in ieder geval aandacht aan willen blijven 
besteden. Soms zullen we dit moeten doen door nieuwe data te verzamelen, soms 
 kunnen we putten uit beschikbare datasets en literatuur. De komende tijd willen we in 
ieder geval drie lijnen vasthouden voor verder onderzoek in het cob en daarbuiten.
Ten eerste willen we de betekenis van verschillen in opleidingsniveau uitdiepen. Oplei-
ding komt in deze publicatie en ander onderzoek vaak als cruciaal onderscheid naar 
voren bij verschillen in houdingen, opvattingen en gedrag. Dat geldt nu (Bovens en Wille 
2011) en dat gold decennia geleden ook al, zoals we in de eerste cob-verdiepingsstudie, 
Crisis in aantocht?, lieten zien.11 In het cob willen we de mechanismen achter opleidings-
effecten nader onderzoeken evenals de mate waarin opleidingsverschillen de basis 
vormen voor nieuwe maatschappelijke en politieke tegenstellingen. Onderzoek van 
Stubager (2009, 2010) laat zien dat de Denen een maatschappelijke tegenstelling perci-
piëren tussen lager- en hogeropgeleiden en dat deze tegenstelling zich via een verschil-
lende waardeoriëntatie vertaalt in een politieke scheidslijn. Een verkenning van ervaren 
maatschappelijke tegenstellingen in het cob (cob 2010|1: 20-24) toonde dat veel Neder-
landers desgevraagd vaak wel een grote tegenstelling zien tussen lager- en hogeropge-
leiden,12 maar dat zij in toelichtingen en gesprekken die tegenstelling meer opvatten als 
een groot verschil dan als een bron van spanningen. In vervolgonderzoek proberen we 
na te gaan of men zich meer identificeert met mensen met een overeenkomstig oplei-
dingsniveau en afstand houdt tot mensen met een sterk afwijkend opleidingsniveau. 
Relevant voor het cob is ook de zorg van Bovens en Wille (2011) en andere auteurs dat 
opvattingen en belangen van lageropgeleiden onvoldoende aan bod komen in publieke 
en politieke discussies, omdat politici bijna altijd hoger opgeleid zijn. Ondanks in het 
oog springende verschillen in opvattingen (en politieke activiteiten) tussen lager- en 
hogeropgeleiden is het nog geen uitgemaakte zaak dat die leiden tot een groot probleem 
in de representativiteit, laat staan dat ze als opleidingskloof worden waargenomen die 
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overbrugd zou moeten worden. Vragen genoeg dus voor verder onderzoek naar oplei-
dingsverschillen en eventuele opleidingseffecten.
Ten tweede willen we dieper graven naar de oorzaken van het maatschappelijke en 
 politieke onbehagen. Wat zijn de bronnen van angst en onzekerheid? Welke individuele 
omstandigheden van mensen en eventueel persoonlijkheidskenmerken spelen een rol 
bij iemands opvattingen? Dat is maar beperkt mogelijk in het cob, maar het is wel heel 
belangrijk om verschillen in opvattingen en houdingen ten aanzien van politiek en 
samenleving te begrijpen. Het draait om zelfvertrouwen, optimisme en gevoelens van 
verbondenheid versus angsten, onzekerheid en gevoelens van isolement en oneerlijke 
behandeling. Deze invalshoek sluit aan bij onze zoektocht naar individuele bronnen van 
groot maatschappelijk en politiek onbehagen. We zullen blijven doorvragen of achter de 
simpele tegenstelling van persoonlijke tevredenheid en politieke ontevredenheid toch 
niet persoonlijke onzekerheid, bedreigde identiteit of cultureel ‘moderniseringsverlies’ 
schuilgaan.
Ten derde, maar niet in de laatste plaats, blijven we aandacht geven aan de  ambivalenties 
in de publieke opinie, aan nuanceringen in en veranderlijkheid van opvattingen. Dat 
doen we door te verzoeken om toelichtingen bij antwoorden op gesloten vragen in de 
enquête en door enquêtevragen in de focusgroepen te laten invullen en be spreken. 
Deze werkwijze geeft een beeld van de ongelijksoortige overwegingen die aan ant-
woorden ten grondslag liggen. Vaak is er geen symmetrie maar zijn er morele overwe-
gingen tegenover vervelende ervaringen of staan principes tegenover economische 
 belemmeringen. Het is zaak om deze nuances en motieven goed in beeld te brengen. Op 
die manier hopen we bij te dragen aan inzicht in wat de publieke opinie beweegt en in 
beweging van de publieke opinie. Misschien komen we nog eens tot stelliger uitspraken, 
maar de wisselwerking tussen publieke opinie en opinieonderzoek maakt de stemming 
voorlopig onbestemd.

Noten

1 De publieke zorgen over de omgangsvormen zijn zeker niet beperkt tot Nederland. Zie bijvoorbeeld 

Clery en Stockdale (2009) voor het Verenigd Koninkrijk en Smith et al. (2010) voor Australië, zij het 

dat deze onderzoeken vooral gaan om gebrek aan respect en onfatsoenlijk gedrag, niet om agressie.

2 De boze burgers kunnen flink tieren over de politiek, zoals we zagen in hoofdstuk 5, maar daarmee is 

niet gezegd dat ze er ook zwaar onder lijden. Dat kan, maar lijkt toch vaak niet het geval als we afgaan 

op de grote tevredenheid met het eigen leven en op de gemoedelijke eensgezindheid waarmee in 

focusgroepen de politiek failliet wordt verklaard. Veel mensen winden zich op over de politiek, maar 

dat beheerst hun leven niet. Woede is op zijn minst ook een bindmiddel, zoals Bas Heijne (2009) ooit 

vaststelde in een column met de titel ‘Hollands geluk’. 

3 Zie naast de eerder genoemde ‘i’s’ van Schnabel als oorzaken van onbehagen bijvoorbeeld Cuperus 

(2009) over globalisering, Europese integratie en het multicultureler worden van de samenleving. 

4 Ook bij de stellingen is er een verschil tussen politiek en samenleving. Bij de stellingen over de 

 politiek (bijlagetabel B2.8 in cob 2010|4) overheerst over de hele linie de negatieve waardering, 

 terwijl bij de stellingen over de samenleving soms ook positieve uitspraken in de meerderheid zijn. 

Het mag dan meer de verkeerde dan de goede kant opgaan met de normen en waarden (bijlage-
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tabel B2.4 in cob 2010|4) en we vinden dat onze landgenoten met steeds minder respect met elkaar 

 omgaan, maar toch zijn de meeste mensen te vertrouwen en zijn veel mensen nog altijd bereid om 

een ander te helpen (bijlagetabel B2.6 in cob 2010|4).

5 In een vollediger variant: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest doch dat 

nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen dan God te dragen geeft.’ Over de oorsprong van 

deze woorden bestaat geen zekerheid (www.onzetaal.nl/advies/menslijdt.php).

6 Dit is de dominante zienswijze. Natuurlijk zijn er ook mensen die het heden prefereren boven het 

verleden. Die hebben het dan vaak over de toegenomen vrijheden en materiële mogelijkheden en de 

meer egalitaire omgangsvormen. In onderzoek in Noord-Ierland naar vergelijkingen van het heden 

en het verleden komt Gough (1997) dezelfde elementen tegen en hij onderscheidt op basis daarvan 

een conservatieve en liberale vertelling. In ons onderzoek is spontaan het conservatieve verhaal 

dominant.

7 Eind 2010 zijn respondenten van het panel van begin 2008 en begin 2009 en nieuwe respondenten 

van begin 2010 herbenaderd om vragen te beantwoorden over tevredenheid, vertrouwen, de belang-

rijkste problemen en hoe het gaat met het land. Tevens is hun gevraagd te reflecteren op verschillen 

tussen hun huidige en hun eerdere antwoord.

8 Het zet deelnemers in onze focusgroepen ook aan het denken dat iedereen altijd over de anderen 

klaagt maar zichzelf hoogstens wel eens wat gejaagd en kortaf vindt. Deze discrepantie is ook weer 

niet typisch Nederlands. Smith et al. (2010: 173-174) wijzen op Amerikaans onderzoek waarin 80% van 

de ondervraagden rudeness (onbeleefdheid, lompheid, gebrek aan fatsoen) een serieus maatschap-

pelijk probleem vindt en 99% zichzelf niet rude vindt. Clery en Stockdale (2010: 216-219) komen met de 

minder extreme bevindingen dat de helft van de Britten onbeschoft gedrag waarneemt en een derde 

zegt zich daar zelf wel eens aan schuldig te maken. 

9 ‘Publicized polls provide “hard data” about the life world of the civil sphere, allowing it to be con-

strued independently of other exigencies and institutions. Polls represent this lifeworld as filled 

with reflection, as based on the responses of independent and thoughtful people. The very process 

of polling attributes to its interviewees rationality and sincerity, converting the members of civil 

society from a passive, voiceless, and potentially manipulable “mass” into a collective actor with a 

voice and intelligence of its own.’ (Alexander 2006: 85). Het is ongetwijfeld een wat geïdealiseerde 

voorstelling van zaken, maar een mooi uitgangspunt om over de mogelijkheden van opinieonder-

zoek na te denken.

10 Bijvoorbeeld O’Neill (2002: 44) over afnemend vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk: ‘In fact I think 

there isn’t even very good evidence that we trust less. There is good evidence that we say that we trust 

less: we tell the pollsters, they tell the media, and the news that we say that we do not trust is then 

put into circulation. But saying repeatedly that we don’t trust no more shows that we trust less, than 

an echo shows the truth of the echoed words; still less does it show that others are less trustworthy.’

11 Zie de citaten van de politicologen Almond en Verba en de socioloog Converse uit 1963 en 1972 in 

Dekker en Van der Meer (2009: 137-138). 

12 61% van de ondervraagden vond de tegenstelling tussen lager- en hogeropgeleiden (zeer) groot en 

dat is minder dan bij arme en rijke mensen (72%) en bij allochtonen en autochtonen (67%), maar 

heel wat meer dan bij klassiekers als vrouwen en mannen (14%), arbeiders- en middenklasse (28%) en 

werkgevers en werknemers (48%).
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Summary

Mood swings

Second special study – Citizens’ Outlooks Barometer

This is the second special study carried out as part of the Citizens’ Outlooks Barometer 
(cob). It explores current trends in public opinion in the Netherlands and looks in more 
depth at a number of important topics from the cob quarterly bulletins.

The opening article by Paul Schnabel describes the trend in Dutch public opinion and 
politics as a complete change of direction from a traditionally open belief in progressive-
ness to a conservatism which seeks to protect the gains that have been made in modern 
Dutch society against external influences. That change of direction is taking place in the 
midst of an ever more negative sentiment shrouding the country, characterised by two 
paradoxes: ‘I’m doing fine, we’re doing badly’, and ‘nationally we are in the doldrums, 
internationally we are at the top’. Schnabel also discusses the increasing electoral mo-
bility of Dutch voters who, freed from pillarisation, today go in search in every opinion 
poll and election of the party that suits them best at that moment, and the elected 
politicians, who are continually in search of public acceptance and media support. For a 
politician wishing to make policy for the longer term, there is a danger that public opin-
ion will prove to have more the quality of quicksand than a supporting platform.

Where Paul Schnabel and a number of guest authors draw on a wide array of research 
findings, experiences and impressions, the other chapters are based mainly on data 
taken from the cob and comparable Dutch and international survey material. Following 
a brief introductory chapter containing background information about the cob and 
the design of this study, are six chapters each expanding on key themes from the cob. 
Interspersed between these chapters are three ‘intermezzos’. In chapter 7, four guest 
authors shine the light of their scrutiny on Dutch public opinion; chapter 8 presents a 
concluding discussion with reflections on themes emerging from the research project.

Changes in public opinion and individual views
In chapter 2, Josje den Ridder and Paul Dekker place Dutch public opinion in a tem-
poral perspective. They ask whether the period 2008-2010 was unusual or whether it 
simply marked a continuation of existing trends. They find the latter to be the case. To 
the extent that 2008-2010 can be regarded as an unusual period, this applies mainly for 
changes in public opinion as a result of the financial and economic crisis. That public 
opinion appears to have turned slightly less sombre in 2008-2010 than at the beginning 
of this century: institutional trust and satisfaction with policy were higher than in the 
period 2002-2004, while public discontent was lower. Political engagement and the most 
important social problems showed little change over the period. The authors conclude 
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with a warning: the volatility of public trust means that the public mood could rapidly 
turn more negative again.

Tables S.1 and S.2 give an impression of the public’s satisfaction with various aspects of 
life and of the public’s opinion on society and politics. In addition to presenting figures 
for the population as a whole in 2008, 2009 and 2010, the tables also present figures for 
three education levels:
– low (up to and including theoretical pre-vocational education (vmbo theoretisch)),
– middle (senior secondary vocational (mbo), senior general secondary (havo) and 

 pre-university (vwo)), and
– high (higher professional (hbp) and university (wo)).

Education level is found to be an important distinguishing characteristic when analysing 
Dutch public opinion in cob survey figures and focus groups.

Tabel S.1

Satisfaction and institutional trust of the Dutch population aged 18 years and older, 2008-2010  

(in averages)

education 2009

2008 2009 2010 low middle high

satisfaction:a

friends and acquaintances 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7
neighbourhood 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5
own financial situatiion 7,0 6,9 6,9 6.8 6.8 7,2
the Dutch economy 6,2 6,3 6,2 5,6 5.9 6,3
national politics 5,2 5,3 5,2 5.0 5,3 5,8
European politics 4,9 5,1 5,1 4,7 5,0 5,5

trust:b

big companies 5,9 5,6 5,7 5,4 5,7 5,8
trade unions 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9
newspapers 6,1 5,9 5,9 5,7 5,9 6,1
television 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0 5,9
judicial system . 5,9 5,8 5,3 5,9 6,6
the Dutch parliament 5,3 5,4 5,3 4,9 5,4 6,0
the Dutch government 5,1 5,3 5,1 4,8 5,3 5,8

a ‘Could you indicate how satisfied you are with...?’ Scores from 1 (= very dissatisfied) to 10 
(= very satisfied).

b ‘How much trust do you currently have in the following institutions in the Netherlands?’ Scores 
from 1 (= no trust at all) to 10 (= complete trust).

Source: cob 2008-2010
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Tabel S.2

Agreement with various statements about society and politics by the Dutch population aged 18 years 

and older, 2008-2010 (in percentages)

education 2009
2008 2009 2010 low middle high

Things in the Netherlands are heading more in the wrong than in 
the right direction. 64 63 52 68 65 57
Norms and values are moving more in the wrong than in the 
right direction. 73 75 76 78 77 71
Most people can generally be trusted. 59 56 58 46 54 69
There are still many people who are willing to help others. 81 81 82 78 79 85
People in our country treat each other with less and less respect. 72 74 76 77 75 68
There is too little attention in our country for people who are 
poor. 57 51 53 63 51 39
Our country would be better off if there were fewer immigrants. 40 39 41 52 40 24
Dutch membership of the eu is a good thing. 44 49 47 35 47 67
The government does too little for people like me. 36 33 36 46 34 20
mps and ministers don’t care much about what people like me 
think. 49 45 49 58 47 29
Most politicians are skilful people who know what they are 
doing. 26 29 31 22 27 40
It would be a good thing if running the country was left to a few 
powerful leaders. 28 29 34 39 27 20
It would be a good thing if ordinary people had more say on 
important political issues. 64 62 65 70 66 49

Source: cob 2008-2010

Chapter 2 is followed by two intermezzos which look back at the cob focus groups. 
Yolanda Schothorst and Judith ter Berg (from the Veldkamp research bureau) see more 
continuity than change over the last two years. A majority of Dutch citizens feel that 
the Netherlands is moving in the wrong direction, basing that view primarily on chang-
ing norms and values in society, which they feel is leading to moral decay, vandalism 
and crime. The authors are struck by the powerlessness felt by many Dutch people, and 
their dissatisfaction with the political response. The only point where they observe 
any change is in views on the economy as a result of the crisis. In the second inter-
mezzo, Judith van Male and Gerben Bruins (from the Ferro research bureau) use group 
interviews to explore differences and correspondences between people with different 
education levels. People with lower and higher education levels have in common that 
they are satisfied with their own lives, but dissatisfied with politics. But there are also 
differences; lower-educated people are often in a weaker socioeconomic position, which 
means they are being hit hard by the crisis and are less optimistic about the future. 
People with a higher education level often talk in more abstract terms about social 
 problems because they appear to be less directly affected by them. They also have a 
greater tendency to see nuances.



summ ary

189  

In chapter 3, Josje den Ridder and Tom van der Meer look at the two most general and 
widely used indicators for national sentiment: satisfaction and trust. Compared with 
other European countries, the Dutch are often satisfied with their own lives and have 
a good deal of trust in others and in politics. Personal and political satisfaction do not 
always go hand in hand: 40% of the Dutch are found to be satisfied with their own lives 
but dissatisfied with politics (53% are sufficiently satisfied both with their own lives and 
with politics). Social trust (trust in others) is associated with trust in institutions, but 
here again there is a group of citizens who do have trust in others but not in politics. 
In order to examine how satisfaction and trust are developing at individual level, the 
same respondents were questioned over successive years. A striking discrepancy then 
emerges: the mood in the country was little different in 2009 from 2008; people were 
just as positive about their personal lives and, if anything, slightly more positive about 
politics. But if people are asked to look back themselves, many of them think that things 
have got worse. The question then is why the Dutch are so much more positive about the 
past than about the present.

Committed, concerned and angry citizens
Social and political engagement by citizens is often regarded as a key indicator for the 
vitality of a democracy. In chapter 4, Paul Dekker and Josje den Ridder take concerns 
about declining engagement as a starting point for an examination of this topic. In a 
European perspective, there is little cause for concern: compared with other Europeans, 
the Dutch score above average when it comes to social and political engagement. Many 
Dutch people offer help to others, do voluntary work, are interested in politics and 
follow the political news. On the other hand, not all groups are engaged to the same 
degree: it is more often people with a higher education level and better income who 
participate in politics, for example. The authors look at the potential political effects 
of differences in participation. They find that people who do voluntary work or provide 
informal help to others also appear to be slightly more inclined to become politically 
active; people who are inclined to protest are less dissatisfied with the government 
and want a greater say for citizens in political affairs; people who tend to vote are more 
positive in their views about immigration and the European Union; people who devote 
more than a marginal amount of time to the political news are generally better disposed 
towards the business of politics. Relationships such as these cannot be readily interpret-
ed causally, but do show that the views expressed by committed and active citizens will 
often differ from those of people who are more remote from the political process.

Squeezed between the committed citizens in chapter 4 and the worried and angry 
 citizens in chapter 5 is another intermezzo, this time about groups in the popula-
tion who feel a high or low degree of social and political discontent. That discontent 
is  relatively less common among women, readers of the Volkskrant newspaper, people 
who are doing well financially and people who are very happy. A relatively high level 
of  discontent is found among people with a lower education level, people from the 
province of Limburg, readers of the Telegraaf newspaper and – with a very high level of 
discontent – voters for the Party for Freedom (p v v), led by Geert Wilders.
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The cob also gives respondents an opportunity to explain in their own words why they 
think things in the Netherlands are moving in the right or wrong direction. Pepijn van 
Houwelingen analyses these open responses in chapter 5. He shows that many citizens 
who think the Netherlands is going in the wrong direction base this view on the state 
of society, politics, the economy, crime and immigration. A selection of their responses 
provides an insight into the way in which angry citizens think. They believe that the 
 government ignores the people, that society is in decline partly because of the soft 
 response by the police, that politicians are mainly concerned with furthering their own 
interests, and that tax revenues are wasted on development cooperation, foreign peace-
keeping missions, subsidies and paying benefits to migrants who are no more than a 
burden on society, while the hard-working citizen is the fall-guy who at the same time is 
drowning in a sea of unnecessary, petty rules. Angry citizens more often vote for the p v v 
party, but in reality it is more that they are ‘angry and committed’ than that they have 
turned their back on mainstream politics.

New citizens
Immigration and integration have been at the centre of the public and political debate 
in recent years. In chapter 6, Irene de Goede shows that the opinions of the Dutch do 
not differ much from those of citizens elsewhere in Europe. People’s views on immigra-
tion are found to be closely associated with their education level: the lower-educated 
have more negative views of migrants than people with a higher education level. This 
chapter also highlights the views of non-Western migrants and their descendants. Like 
the indigenous Dutch, they are concerned about the direction in which the Netherlands 
is developing and focus on the same aspects. However, non-Western migrants are more 
often concerned about integration and the p v v party than are the native Dutch, and 
the nature of their concerns is also different. People of Turkish and Moroccan origin, 
in particular, cite growing racism, discrimination and the way migrants are spoken 
about in Dutch society. The majority of non-Western migrants think differently about 
integration and immigration from most native Dutch citizens. They more often think 
that the principle of freedom of speech should not go so far as to hurt others, and that 
ethnic minorities are referred to in overly negative terms. They also less often think that 
migrants should abandon their own culture and customs.

An outside view
In chapter 7, two foreigners living in the Netherlands and two Dutch people who spend 
part of the time living abroad set out their views on Dutch public opinion and politics.

Steven De Foer follows trends in the Netherlands for the Flemish press. In his essay 
‘Kankeren verplicht’ (‘Moaning is mandatory’), he expresses his amazement at the 
 sudden turnaround in Dutch public opinion. Where the Netherlands has traditionally 
been a country full of self-assured optimism (and Flanders as one of distrustful com-
plaining), in recent years the Dutch appear to have given way to a tendency towards 
pessimism and moaning. De Foer explains this change by alluding to the fundamental 
sense of collectivism and conformism that typifies the Dutch. Levelling fundamental 
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criticism at something that appears to be supported by the majority is a sensitive matter; 
that is antidemocratic. Feelings of dissatisfaction with the multicultural society have 
become so legitimised that it is mandatory to air them. And here that old sense of Dutch 
smugness returns: where Flemish voters are mistaken if they vote for the Flemish nation-
alist party Vlaams Belang, the Dutch voter is always right.

The fact that Dutch voters may no longer be contradicted is also noted by the German 
journalist Andreas Ross. He begins his essay with the international report of the Dutch 
General Election held on 9 June 2010. While the domestic Dutch press focused on the 
economy, the battle between the leader of the liberal conservative v v d party Mark 
Rutte and the Labour Party leader Job Cohen and the difficulties in forming a coalition, 
international reporting was concerned only with the nationalist p v v party leader Geert 
Wilders. Ross wonders why there was no extensive programmatic analysis of the p v v 
party in the Netherlands, even after the elections. Is it because its ideas have now be-
come mainstream, or because politicians and journalists have concluded that there is no 
point in attacking Wilders with rational arguments? Although the dissatisfaction comes 
to the surface less in Germany, attitudes there, too, are critical and hostile towards the 
European Union and political parties, and there is a need to defend ‘the people’ against 
‘politics’. Germans must not look pityingly at the Netherlands, argues Ross, but by the 
same token the Dutch must not consider Wilders’ ideas too readily as normal.

Charles Groenhuijsen, a long-serving correspondent in the United States, compares the 
(in American eyes pernicious) Dutch welfare state with the American system with its low-
er taxes and no child benefit. Although citizens of both countries complain loudly about 
politics, Groenhuijsen feels that American politicians are far more outrageous, with all 
their scandals, than their Dutch counterparts. In the United States, complaints about 
politics are leading to calls for less government, whereas citizens in the Netherlands 
want the failing government to do more – with as a result even more disappointment in 
politics. And where Americans first look to themselves for a solution when times are 
hard, the Dutch immediately turn to the government. Americans believe the only way to 
get on in life is to work hard yourself; in the Netherlands, by contrast, there is a deeply 
rooted ‘just good enough will do’ culture.

In the last essay, Moscow-based Menno Hurenkamp goes in search of the Russian 
equivalent of the Netherlands Institute for Social Research. The differences between the 
Netherlands and Russia are considerable. The Dutch think that anything is good and at 
the same time that everything must change. The Russians think that nothing is good 
but that nothing should change. It is as if Russians don’t know how a society can be 
 organised differently, whereas the Dutch have so many possibilities that they are unable 
to choose between them. Hurenkamp traces this Russian impotence back to the failings 
of the democratic process in Russia and the fact that people expect little from politics 
because they are primarily concerned with getting their own lives in order. According to 
Hurenkamp, the Dutch have ample opportunities to express their dissatisfaction; they 
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should therefore not complain more, but complain better. And they could do this by being 
able to get a better grip on their own lives.

Conclusion
Finally, in chapter 8 Paul Dekker and Josje den Ridder examine four phenomena that 
crop up time and again in the cob: social and political discontent; personal satisfaction; 
the golden glow in which the past is often perceived; and feelings of  collective power-
lessness. The authors outline possible backgrounds and interpretative frameworks 
for these phenomena, but these are not enough to explain the alarming diagnoses 
of the mood in the country. Their biggest concern is not that ‘the country is on fire’, 
but that the negative sentiment makes it more difficult to tackle the perceived social 
 problems. Against this backdrop, they explore the relationship between public  opinion 
and  opinion research and the scope for tempering the exaggeration of negative 
 feelings with research. They come up with three topics which warrant further research: 
 educational differences, individual backgrounds to social and political discontent and 
the  ambivalences of public opinion.
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Bijlagen

B1 Het cob in 2009 en 2010

Elk kwartaal was er een enquête en waren er vier focusgroepen. In het vierde kwartaal 
van 2009 werden geënquêteerden uit het eerste kwartaal herbenaderd. Ook vonden er 
een aantal keren extra focusgroepen plaats. In het derde kwartaal van 2009 gingen die 
groepen over de rol van de overheid bij de economische crisis, in het vierde  kwartaal 
van 2009 werden er extra groepen gehouden onder autochtone Nederlanders en 
 niet-westerse migranten over integratie en in het tweede kwartaal van 2010 waren er 
extra focusgroepen over de voorgenomen bezuinigingen.

Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door MarketResponse Nederland op een steekproef 
van Nederlandstalige personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. 
Dit onderzoekspanel 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. Om de resultaten representatie-
ver te maken zijn de gegevens gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. 
Personen van buitenlandse afkomst zijn en blijven echter ondervertegenwoordigd. Van 
alle inwoners van Nederland was volgens het cbs begin 2009 80% autochtoon, 9% westers 
allochtoon en 11% niet-westers allochtoon. In het gecombineerde onderzoeksbestand 
van 2009 is volgens opgave van MarketResponse 91% autochtoon, 8% westers allochtoon 
en 1% niet-westers allochtoon. Vanwege eventuele meetverschillen en de beperking in 
de enquêtes tot de Nederlandstaligen van 18 jaar en ouder, mag het aandeel niet-westerse 
 allochtonen kleiner zijn dan 11%, maar 1% is natuurlijk een zware ondervertegenwoordi-
ging. Dit is een ernstige tekortkoming, die deze enquête overigens wel deelt met vrijwel 
alle algemene bevolkingsenquêtes, ook als daarvoor steekproeven anders worden getrok-
ken en mondeling in plaats van schriftelijk en via het internet ondervraagd. Gezien het 
beperkte aandeel van allochtonen in de bevolking zal de ondervertegenwoordiging voor 
de meeste opvattingen en houdingen geen substantiële afwijkingen van bevolkings-
percentages en -gemiddelden ten gevolge hebben. Gezien het constante gegeven van de 
ondervertegenwoordiging is het risico van foute schattingen van ontwikkelingen in de 
bevolking zeer gering. Om iets te kunnen zeggen over opvattingen van enkele grote mi-
grantengroepen over cob-onderwerpen hebben we in het vierde kwartaal van 2009 onder 
deze groepen een klein onderzoek laten uitvoeren. Dat komt aan de orde in hoofdstuk 6.

In tabel B1.1 en B1.2 zijn basisgegevens van de kwartaalenquêtes van 2009 en 2010 opge-
nomen. Tenzij anders vermeld worden in deze publicatie de gewogen gegevens van de 
4.208 respondenten van de gecombineerde kwartalen uit 2009 geanalyseerd. Naast de 
reguliere enquête werd in het vierde kwartaal van 2009 een extra enquête gedaan onder 
de respondenten van het eerste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009. Die 
wordt gebruikt in hoofdstuk 3.
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Tabel B1.1

Gegevens over de kwartaalenquêtes in 2009

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 totaal

onderzoeksperiode 14.1-12.2 24.4-17.5 7.7-9.8 7.10-8.11 14.1-8.11
geselecteerde panelleden 1482 1476 1595 1491 6044
volledig ingevulde vragenlijsten 1078 1032 1095 1003 4208
waarvan de schriftelijke variant 197 157 263 267 884
gemiddelde invultijd van de internetvariant 23 24 21 21 22
range weegfactor 0,59-2,4 0,5-3,8 0,5-2,6 0,56-2,6 0,5-3,8
weegefficiëntie (%) 95 91 90 88 91
effectieve steekproef 1022 936 990 881 3829
beoordeling onderzoek (1-10): gemiddeld 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
% voldoende 94 93 95 94 94

Bron: scp (cob 2009/1-4)

Tabel B1.2

Gegevens over de kwartaalenquêtes in 2010

2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 totaal

onderzoeksperiode 5.1-3.2 13.4-15.5 7.7-9.8 5.10-3.11 5.1-3.11
geselecteerde panelleden 1518 1605 1475 1571 6169
volledig ingevulde vragenlijsten 1081 1002 1001 1053 4137
waarvan de schriftelijke variant 251 134 280 159 824
gemiddelde invultijd van de internetvariant 22 24 22 22 23
range weegfactor 0,61-1,82 0,51-3,68 0,64-2,45 0,7-2,47 0,51-3,68
weegefficiëntie (%) 94 90 89 90 91
effectieve steekproef 1014 903 893 952 3762
beoordeling onderzoek (1-10): gemiddeld 7,3 7,2 7,2 7,4 7,3
% voldoende 96 95 96 98 96

Bron: scp (cob 2010/1-4)

De focusgroepen duurden anderhalf tot twee uur en hadden meestal acht deel nemers; 
soms waren het er een of twee minder. Er waren drie onderdelen: een algemene 
ronde over de Nederlandse samenleving, het invullen van enkele vragen uit de 
 kwartaalenquête en discussie daarover en de behandeling van een wisselend thema. 
Het focusgroeponderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Veldkamp en 
Ferro. In tabel B1.3 staan de locaties en wervingscriteria van de groepsgesprekken. In de 
meeste kwartalen was het selectiecriterium opleidingsniveau en werden er gesprekken 
gevoerd met een groep lageropgeleiden (tot en met mbo) en een groep hogeropgeleiden 
(havo+).
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In het derde kwartaal van 2009 zijn er daarnaast door beide bureaus extra gesprekken 
gevoerd met vier minigroepen van vier á vijf personen: twee groepen ondernemers 
uit het midden- en kleinbedrijf en twee groepen scholieren die op het punt stond 
hun mbo- studie te beëindigen en de arbeidsmarkt te betreden. Het thema in deze 
groepsgesprekken was de economische crisis en de rol van de overheid daarin. 
In het vierde kwartaal van 2010 voerde Ferro een gesprek met een groep autochtone 
Nederlanders en twee gesprekken met gemengde groepen van autochtone, Turkse 
en MarokkaanseNederlanders. Veldkamp voerde gesprekken met een geheel autoch-
tone groep, een groep met  autochtone, Turkse en Marokkaanse Nederlanders en een 
groep met alleen Turkse en Marokkaanse Nederlanders. De gesprekken bestonden uit 
een algemene ronde over de Nederlandse samenleving met speciale aandacht voor 
de  economische crisis, het invullen en bespreken van enkele vragen uit de kwartaal-
enquête over immigratie en integratie en een gedachtewisseling daarover. In het tweede 
 kwartaal van 2010 vonden er extra focusgroepen plaats rond het thema bezuinigingen. 
In het vierde kwartaal van 2010 waren de groepen opgesplitst in een groep van 18-50 jaar 
en een groep 55- plussers.

Tabel B1.3

Werving, locatie en data van de focusgroepen in 2009 en 2010

kwartaal wervingscriteria onderzoeksbureau, locatie, datum

2009/1 opleidingsniveau Ferro: Amsterdam, 10 februari 2009
Veldkamp: Lelystad, 12 februari 2009

2009/2 opleidingsniveau Veldkamp: Den Haag, 14 mei 209
Ferro: Amsterdam, 19 mei 2009

2009/3 opleidingsniveau Veldkamp: Alkmaar, 27 juli 2009
Ferro: Amsterdam, 4 augustus 2009

ondernemers uit mkb + mbo-scholieren Ferro: Amsterdam, 18 en 19 augustus 2009
Veldkamp: Den Bosch, 27 augustus 2009

2009/4 autochtonen en niet-westerse migranten Ferro: Roermond, 11 november en 2 december 2009
Veldkamp: Amsterdam, 16 en 17 november 2009

2010/1 opleidingsniveau Ferro: Amsterdam, 19 januari 2010
Veldkamp: Arnhem, 21 januari 2010

2010/2 opleidingsniveau Veldkamp: Eindhoven, 15 april 2010
Veldkamp: Amsterdam, 19 april 2010

opleidingsniveau (gemengd) over bezuinigen Ferro: Groningen, 13 april 2010
Ferro: Amsterdam, 14 april 2010

2010/3 opleidingsniveau Veldkamp: Apeldoorn, 15 juli 2010
Ferro: Amsterdam, 20 juli 2010

2010/4 leeftijd (18-50 jaar; 55-plus) Ferro: Dordrecht, 19 oktober 2010
Veldkamp: Amsterdam, 20 oktober 2010
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B2 Overzicht kernmetingen cob 2008-2010

Deze bijlage biedt informatie over de 4386 respondenten van 2008, 4208 van 2009 en 
4137 uit 2010 (gewogen resultaten; zie bijlage B1). Behalve voor de hele bevolking, wor-
den voor 2009 percentages vermeld voor de drie opleidingsniveaus (31% laag = tot en 
met vmbo-theoretisch; 39% midden = mbo, havo en vwo; en 30% hoog = hbo en wo). 
Opleidingsniveau bleek in 2008 over de hele linie het meest onderscheidende persoons-
kenmerk te zijn (zie de verdiepingsstudie cob 2008 Crisis in aantocht?, Dekker et al. 2009). 
We presenteren nu 2009 omdat dat jaar in deze verdiepingsstudie centraal staat.

Tabel B2.1

Mate van persoonlijk geluk,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

opleidingsniveaus 2009 

2008 2009 2010 laag midden hoog

ongelukkig, erg ongelukkig 2 3 3 3 3 3
niet ongelukkig, niet gelukkig 16 15 16 16 16 13
gelukkig 64 64 64 65 63 65
erg gelukkig 18 17 16 14 17 19

a ‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?’ Naast de vermelde antwoorden 1% ‘ik weet het niet’.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)

Tabel B2.2

Waardering van diverse aspecten van het eigen leven, de maatschappij en de politiek, bevolking van 

18 jaar en ouder, 2008-2010 (in gemiddelden)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

vrienden en kennissenkring 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7
de buurt 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5
de belangrijkste dagelijkse activiteit (werk, studie e.d.) 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4
gezondheid 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 7,4
de eigen financiële situatie 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 7,2
de Nederlandse samenleving 6,2 6,3 6,2 6,0 6,2 6,6
de Nederlandse economie 6,2 5,9 6,0 5,6 5,9 6,3
het bestuur van de gemeente 6,0 6,0 6,1 5,8 5,9 6,2
de politiek in Den Haag 5,2 5,3 5,2 5,0 5,3 5,8
de Europese politiek 4,9 5,1 5,1 4,7 5,0 5,5

a ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …?’ Vermeld zijn gemiddelden van scores van 1 (= zeer 
ontevreden) tot 10 (= zeer tevreden); 1% - 7% (gemeente) en 14% (Europa) antwoorden ‘ik weet het niet’ 
blijven buiten beschouwing.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)
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Tabel B2.3

Verwachtingen voor de komende 12 maanden,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 

(in procenten)

opleidingsniveaus 2009
2008 2009 2010 laag midden hoog

de eigen financiële situatie slechter 16 17 17 21 16 15
beter 19 15 17 7 17 21

de Nederlandse economie slechter 43 49 27 52 49 47
beter 9 15 28 10 16 19

a ‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om …?’ 
Antwoordmogelijkheden van ‘veel slechter’ via ‘slechter’, ‘hetzelfde’ en ‘beter’ tot ‘veel beter’ en 
‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (veel) slechter en (veel) beter als percentages van alle antwoorden.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)

Tabel B2.4

Perceptie van de ontwikkeling van normen en waarden,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 

(in procenten)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

duidelijk de verkeerde kant op 32 30 32 38 31 22
iets meer de verkeerde kant op 41 45 44 40 46 49
blijven ongeveer gelijk 18 17 17 14 16 21
iets meer de goede kant op 5 4 4 2 4 6
duidelijk de goede kant op 0 0 1 0 0 1
ik weet het niet 3 4 3 6 4 2

a Sommige mensen zijn van mening dat de normen en waarden steeds meer achteruit gaan, 
anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Vindt u dat over het algemeen de normen en 
waarden in Nederland de verkeerde of de goede kant op gaan?’ Naast de vermelde antwoorden 
3% ‘ik weet het niet’.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)
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Tabel B2.5

Opvattingen over hoe het gaat met Nederland,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

opleidingsniveaus 2009

2009 2009 2010 laag midden hoog

duidelijk de verkeerde kant op 14 12 12 19 12 7
iets meer de verkeerde dan goede kant op 50 51 50 49 53 50
iets meer de goede dan verkeerde kant op 24 23 24 17 21 32
duidelijk de goede kant op 1 2 2 2 1 2
ik weet het niet 10 12 11 14 13 10

a ‘Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat met Nederland?’

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)

Tabel B2.6

Instemming met stellingen over de maatschappij,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te 
 vertrouwen.

oneens 11 13 12 16 14 8
eens 59 56 58 46 54 69

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang  
met mensen.

oneens 25 24 23 14 20 38
eens 39 39 42 51 40 26

Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn om  
een ander te helpen.

oneens 6 5 5 6 5 4
eens 81 81 82 78 79 85

In ons land gaan de mensen met steeds minder  
respect met elkaar om.

oneens 7 7 6 5 6 10
eens 72 74 76 77 75 68

In ons land is er te weinig aandacht voor mensen  
die het minder hebben.

oneens 18 20 20 12 19 31
eens 57 51 53 63 51 39

De mensen in ons land moeten meer zelf  verant woordelijk 
zijn en minder rekenen op overheidsvoorzieningen.

oneens 24 21 22 20 23 22
eens 47 48 50 47 45 53

Nederland zou een prettiger land zijn als er minder 
 immigranten zouden wonen.

oneens 31 33 31 19 29 53
eens 40 39 41 52 40 24

De aanwezigheid van verschillende culturen is winst 
voor onze samenleving.

oneens 28 26 28 39 26 13
eens 39 42 40 24 39 62

Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een 
goede zaak.

oneens 18 14 16 18 14 8
eens 44 49 47 35 47 67

Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het 
 ver dwijnen van de grenzen en het meer open worden  
van onze economie.

oneens 40 44 43 29 37 68
eens 18 16 18 23 17 7

a De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, 
‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer mee eens’ en ‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (zeer) eens en (zeer) oneens als 
percentages van alle antwoorden.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)
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Tabel B2.7

Institutioneel vertrouwen,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in gemiddelden)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

de grote ondernemingen 5,9 5,6 5,7 5,4 5,7 5,8
de vakbonden 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9
de kranten 6,1 5,9 5,9 5,7 5,9 6,1
de televisie 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0 5,9
de rechtspraak . 5,9 5,8 5,3 5,9 6,6
de Tweede Kamer 5,3 5,4 5,3 4,9 5,4 6,0
de regering 5,1 5,3 5,1 4,8 5,3 5,8

a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’ Scores 
tussen 1 (= geen enkel vertrouwen) en 10 (= alle vertrouwen); 3% (media) tot 7% (ondernemingen/
vakbonden) ‘ik weet het niet’ blijft buiten beschouwing.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)

Tabel B2.8

Instemming met stellingen over de politiek,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

De landelijke politiek is voor de meeste mensen 
te ingewikkeld om te kunnen begrijpen.

oneens 14 15 15 8 13 23
eens 61 62 63 70 63 53

De overheid doet onvoldoende voor mensen  
zoals ik.

oneens 21 22 23 11 17 39
eens 36 33 36 46 34 20

De meeste politici zijn bekwame mensen  
die weten wat ze doen.

oneens 32 30 30 34 30 26
eens 26 29 31 22 27 40

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op 
wat de regering doet.

oneens 18 19 19 9 16 34
eens 59 55 58 67 56 40

Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om. oneens 19 20 19 11 18 32
eens 36 36 40 44 32 31

Het zou goed zijn als het bestuur van het land  
werd overgelaten aan enkele krachtige leiders.

oneens 41 41 36 25 40 60
eens 28 29 34 39 27 20

Kamerleden en ministers geven niet veel  
om wat mensen zoals ik denken.

oneens 20 22 21 10 18 38
eens 49 45 49 58 47 29

Het zou goed zijn als burgers meer konden mee-
beslissen over belangrijke politieke kwesties.

oneens 13 14 14 8 12 24
eens 64 62 65 70 66 49

a De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via 
‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer mee eens’ en ‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (zeer) eens en 
(zeer) oneens als percentages van alle antwoorden.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)



200

stemming onbestemd

Tabel B2.9

Tevredenheid met de overheid,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

zeer ontevreden 6 5 5 7 4 3
ontevreden 30 27 32 33 27 20
neutraal 39 40 39 39 42 37
tevreden 22 25 31 16 23 38
zeer tevreden 0 1 0 0 0 2
ik weet het niet/wil het niet zeggen 2 3 2 4 3 1

a ‘In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met de wijze waarop de overheid in Nederland 
functioneert?’

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)
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Tabel B2.10

Gewenste uitgavenverandering voor divers overheidsbeleid in drie opleidingsgroepen,a bevolking van 

18 jaar en ouder, 2008-2010 (in gemiddelden) 

opleidingsniveaus 2009

2008 2009 2010 laag midden hoog

Verminderen van de staatschuld. -4 4 8 -7 8 8
Bijdragen aan de aanpak van internationale 
 milieuproblemen en klimaatverandering. 6 4 -7 -5 2 15
Bijdragen aan internationale militaire missies en 
 conflictbeheersing. -39 -43 -42 -48 -43 -37
Bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen. -13 -22 -27 -31 -24 -12
Bestrijden van armoede in Nederland. 43 37 34 47 39 25
Vergroten van de werkgelegenheid. 39 48 46 54 48 41
Stimuleren onderzoek en technologie. 27 25 26 17 23 36
Verbeteren van het onderwijs. 58 51 50 48 48 58
Verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen). 45 31 26 35 30 28
Verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing. 15 11 7 19 11 4
Verbeteren van de integratie van minderheden. -4 -15 -20 -27 -14 -4
Verbeteren van de (gezondheids)zorg. 56 50 47 60 48 42
Verbeteren bescherming tegen het water.  
(zee en rivieren). 28 23 16 28 24 17
Verbeteren van de veiligheid op straat  
(geweld en overlast tegengaan). 46 42 44 54 44 29
Voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland. 18 14 16 30 15 -3
Stimuleren van kunst en cultuur. -20 -23 -25 -33 -25 -13
Verbeteren van het dierenwelzijn. 0 -4 -3 2 -3 -11

a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent 
dat er minder geld is voor andere. Wilt u dat de landelijke politiek aan de volgende doeleinden 
meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?’ 
De antwoordmogelijkheid ‘ik weet het niet’ (‘variërend van 2% bij ‘zorg’ tot 12% bij ‘vermindering 
staatsschuld’) blijft hier buiten beschouwing. Van de overige vijf antwoordmogelijkheden wordt 
het gemiddelde getoond waarbij de antwoorden als volgt zijn gewaardeerd: ‘veel minder’ = -100, 
‘minder’ = -50, ‘zoals nu’ = 0, ‘meer’ = 50 en ‘veel meer’ = 100.

Bron: scp (cob 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4)
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B3 Uitgebrachte rapporten in 2009 en 2010

Eerste kwartaal 2009:
• Eefje Steenvoorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. cob Kwartaalbericht 2009|1. Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectie-

ven 2009, 1e kwartaal. Leusden: MarketResponse, februari 2009 (projectnummer 15015)
• Judith van Male en Adette Brouwer. cob-focusgroepen eerste kwartaal 2009: Amsterdam. 

 Amsterdam: Ferro, maart 2009 (projectnummer 3223).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob-focusgroepen eerste kwartaal 2009: Lelystad. 

 Amsterdam: Veldkamp, maart 2009 (projectnummer 4979).

Tweede kwartaal 2009:
• Tom van der Meer, Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2009|2. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectie-

ven 2009, 2e kwartaal. Leusden: MarketResponse, juni 2009 (projectnummer 15015)
• Judith van Male. cob-focusgroepen tweede kwartaal 2009: Middelburg. Amsterdam: Ferro, 

juni 2009 (projectnummer 3254).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob-focusgroepen tweede kwartaal 2009: Den Haag. 

 Amsterdam: Veldkamp, juni 2009 (projectnummer 4980).

Derde kwartaal 2009:
• Eefje Steenvoorden, Tom van der Meer, Paul Dekker. cob Kwartaalbericht 2009|3. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burger-

perspectieven 2009, 3e kwartaal. Leusden: MarketResponse, augustus 2009 (project-
nummer 15015)

• Jochum Stienstra en Masja Notenboom. cob-focusgroepen derde kwartaal 2009:  Amsterdam. 
 Amsterdam: Ferro, augustus 2009 (projectnummer 3430).

• Yolanda Schothorst en Simone Roos. cob-focusgroepen derde kwartaal 2009: Alkmaar. Am-
sterdam: Veldkamp, september 2009 (projectnummer 4981).

• Judith van Male. cob Mkb-ers en mbo-schoolverlaters. Amsterdam: Ferro, september 2009 
(projectnummer 3434).

• Judith ter Berg en Jeltje Wynia. cob aanvullende focusgroepen: mkb en mbo. Amsterdam: 
Veldkamp, september 2009 (projectnummer 5229).

Vierde kwartaal 2009:
• Paul Dekker, Tom van der Meer en Irene de Goede. cob Kwartaalbericht 2009|4. 

Den Haag:  Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burger-

perspectieven 2009, 4e kwartaal. Leusden: MarketResponse, november 2009 
( projectnummer 15015)
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• Judith van Male. cob-focusgroepen vierde kwartaal 2009: Roermond. Amsterdam: Ferro, 
december 2009 (projectnummer 3569).

• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob-focusgroepen vierde kwartaal 2009: Amsterdam. 
Amsterdam: Veldkamp, december 2009 (projectnummer 4982).

Eerste kwartaal 2010:
• Paul Dekker, Josje den Ridder en Irene de Goede. cob Kwartaalbericht 2010|1. Den Haag: 

Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burger-

perspectieven 2010, eerste kwartaal. Leusden: MarketResponse, februari 2010 (project-
nummer 16016).

• Gerben Bruins en Wieke van der Borg. cob-focusgroepen eerste kwartaal 2010: Amsterdam. 
Amsterdam: Ferro, februari 2010 (projectnummer 3620).

• Yolanda Schothorst, Judith ter Berg en Simone Roos. cob-focusgroepen eerste kwartaal 
2010: Arnhem. Amsterdam: Veldkamp, februari 2010 (projectnummer 4983).

Tweede kwartaal 2010:
• Josje den Ridder en Paul Dekker. cob Kwartaalbericht 2010|2. Den Haag: Sociaal en 

 Cultureel Planbureau, 2010.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectie-

ven 2010, tweede kwartaal. Leusden: MarketResponse, mei 2010 (projectnummer 16016).
• Gerben Bruins en Judith van Male. cob-focusgroepen Thema bezuinigingen: Groningen en 

Amsterdam. Amsterdam: Ferro, mei 2010 (projectnummer 3690).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob-focusgroepen tweede kwartaal 2010: Amsterdam 

en Eindhoven. Amsterdam: Veldkamp, april 2010 (projectnummer 4984).

Derde kwartaal 2010:
• Josje den Ridder, Lonneke van Noije en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2010|3. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burger-

perspectieven 2010, derde kwartaal. Leusden: MarketResponse, augustus 2010 (project-
nummer 16016).

• Judith van Male en Gerben Bruins. cob-focusgroepen derde kwartaal 2010: Amsterdam. 
 Amsterdam: Ferro, augustus 2010 (projectnummer 3778).

• Simone Roos en Judith ter Berg. cob-focusgroepen derde kwartaal 2010: Apeldoorn. 
 Amsterdam: Veldkamp, augustus 2010 (projectnummer 4985).

Vierde kwartaal 2010:
• Josje den Ridder, Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2010|4. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burger-

perspectieven 2010, vierde kwartaal. Leusden: MarketResponse, november 2010 
( projectnummer 16016).
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• Judith van Male en Gerben Bruins. cob-focusgroepen vierde kwartaal 2010: Dordrecht. 
 Amsterdam: Ferro, november 2010 (projectnummer 3901).

• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst. cob-focusgroepen vierde kwartaal 2010: Amsterdam. 
Amsterdam: Veldkamp, augustus 2010 (projectnummer 4986).

Alle genoemde publicaties zijn te vinden op www.scp.nl.
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B4 Aanvullende tabellen voor hoofdstuk 4

Tabel B4.1

Achtergronden van betrokkenheid in 2009, gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingena

informele 
hulp

vrijwilligers-
werk

volgt natio-
naal politiek 
nieuws

actie-
geneigd 
gemeente

gaat 
 stemmen

man ref.
vrouw 1,15 1,03 0,90 0,91 0,89
18-34 jaar ref.
35-54 jaar 1,21 1,99*** 1,87*** 1,43*** 0,96
≥ 55 jaar 0,97 2,15*** 3,56*** 1,77*** 1,40
lageropgeleid ref.
midden 1,04 1,07 2,23*** 1,20* 1,43**
hogeropgeleid 1,15 1,33* 4,17*** 1,22 3,73***
benedenmodaal ref.
modaal 1,20 1,04 1,36* 0,98 1,03
bovenmodaal 0,90 1,04 2,38*** 1,07 1,81**
studeert ref.
werknemer 1,16 0,91 1,45* 1,36 1,43
zelfstandige 1,60* 0,94 1,95* 2,06** 1,83
werkloos of arbeidsongeschikt 1,59* 1,18 1,27 1,54 1,03
huisvrouw/man 1,32 1,48 1,82* 1,35 1,84*
gepensioneerd 1,09 1,11 1,34 1,37 1,58
is financieel somber of onzeker ref.
is dat niet 0,88 1,04 0,99 1,03 0,96
is niet gelukkig ref.
is (erg) gelukkig 1,41*** 1,39** 1,31* 1,26* 1,22*
vindt landelijke politiek moeilijk 1,31** 1,03 0,33*** 0,94 0,48***
vindt dat niet ref.
vindt anderen overtuigen moeilijk 0,71*** 1,14 0,83 0,95 0,99
vindt dat niet ref.
vindt zich politiek machteloos 1,12 0,75*** 0,91 1,02 0,80*
vindt dat niet ref.

Nagelkerke pseudo R2 0,03 0,05 0,21 0,03 0,14

a Relatieve kansenverhoudingen (odds ratio’s) > 1 geven aan dat in de betreffende categorie het 
aandeel mensen met groot activisme groter is dan in de referentiecategorie (ref.), coëfficiënten 
< 1 dat het aandeel kleiner is, rekening houdend met de effecten van alle andere kenmerken. 
Significatie: * < 0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001 (tweezijdig). Diverse kleine categorieën zijn 
weggelaten. Zie toelichtingen bij tabel 4.6.

Bron: scp (cob 2009/2-4)
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Tabel B4.2

Relaties van mediagebruik met opvattingen over de politiek, gecorrigeerde relatieve kansen-

verhoudingena

vindt nieuws 
te negatief

vindt politici 
capabel

heeft 
 voldoende 
vertr. in tk

vindt over-
heid goed 
funct.

leest regelmatig De Telegraaf 1,09 0,77** 0,60*** 0,61***
idem Algemeen Dagblad 1,06 1,04 1,17 1,10
idem nrc(/Next), Volkskrant en/of Trouw 0,82* 1,13 1,46*** 1,38***
idem een opinieblad 1,11 0,94 1,05 1,06

kijkt regelmatig naar het nos-Journaal 1,23* 1,33** 1,50*** 1,23
idem rtl-nieuws (incl. rtl z) 1,04 0,84* 0,87 0,92
idem actualiteiten/discussie publieke omroep 1,31*** 1,34*** 1,34*** 1,35***
idem actualiteiten/discussie commercieel 0,83* 0,94 0,87* 0,87

gebruikt regelmatig nieuws- en actualiteitensites 1,11 1,10 1,10 1,23**

Nagelkerke pseudo R2 0,03 0,06 0,11 0,09

a Zie noot a in tabel B4.1; er is rekening is gehouden met de effecten van alle vermelde kenmerken en van 
sekse, leeftijd en opleidingsniveau.

Bron: scp (cob 2009/1-4)
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B5 Technische toelichting bij hoofdstuk 5

In deze bijlage beschrijven we het softwareprogramma spss ta s en hoe we dat in hoofd-
stuk 5 hebben gebruikt om open antwoorden te verwerken en analyseren.

spss Text Analysis for Surveys

spss Text Analysis for Surveys (ta s) stelt de gebruiker in staat snel en automatisch een 
groot aantal antwoorden te coderen met behulp van een vooraf aangemaakte biblio-
theek met trefwoorden, eventueel aangevuld met extra coderingsregels. Ten opzichte 
van handmatig coderen is de kwaliteit van automatisch coderen altijd minder. Een auto-
matisch geëxtraheerde term zal bijvoorbeeld soms in een context worden gebruikt die 
niet goed past bij de betreffende coderingscategorie. Een respondent die bijvoorbeeld 
het woord ‘milieu’ gebruikt zal automatisch worden gecodeerd in de categorie ‘natuur 
en milieu’, ook als hij het heeft over het ‘criminele milieu’. Programma’s zoals spss ta s 
zijn ook (nog) niet goed in staat positieve antwoorden van negatieve antwoorden te 
onderscheiden (een woord als ‘flink’ bijvoorbeeld wordt als positief beoordeeld, ook in 
een zin als ‘Die politici zijn flink gek’) laat staan te achterhalen of er sprake is van ironie 
of cynisme van de kant van de respondent. Hier staat tegenover dat je met spss ta s snel 
allerlei analyses kan uitvoeren die bij handmatig coderen veel tijd kosten. Ook kan je 
bibliotheken met termen en synoniemen aanleggen op basis waarvan je nieuwe data van 
hetzelfde soort snel kan analyseren. Dat is handig voor doorlopend onderzoek zoals het 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Bij het coderen van open antwoorden moet uiteindelijk een afweging worden gemaakt 
tussen de precisie en kwaliteit van handmatig coderen en de snelheid, het gemak en tijd-
winst die een programma zoals ta s oplevert. In ons geval, waarin de complete  dataset 
uit een paar duizend antwoorden bestaat, is handmatig coderen te tijdrovend. Om vol-
doende gevoel voor de data te hebben en goede trefwoorden te formuleren zijn alle open 
antwoorden wel eerst doorgelezen, voordat de machine aan het werk ging. Ook daarna 
nog zijn de coderingen handmatig steekproefsgewijs gecontroleerd.

Ter controle is ook nagegaan of trefwoorden in een positieve of negatieve context ge-
bruikt worden. Een voorbeeld: voor de analyse in hoofdstuk 5 kijken we naar motieven 
van mensen die vinden dat Nederland zich in de goede of juist in de verkeerde richting 
ontwikkelt. We concluderen bijvoorbeeld dat mensen zich zorgen maken over crimi-
naliteit. Maar kunnen we er dan inderdaad vanuit gaan dat het woord ‘criminaliteit’ in 
een negatieve context wordt gebruikt? Door alle antwoorden na te lopen is vast komen 
te staan dat het zelden of nooit voorkomt dat een respondent die eerder heeft aan-
gegeven dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat vervolgens in zijn motivatie 
een woord als ‘criminaliteit’ in positieve zin gebruikt, bijvoorbeeld ‘Met de criminaliteit 
in Nederland valt het eigenlijk wel mee’. Dat geldt ook voor andere trefwoorden: een 



208

stemming onbestemd

 respondent die van mening is dat het met Nederland (duidelijk) de verkeerde kant op 
gaat gebruikt een bepaald woord doorgaans in een negatieve context.

Al met al geldt dat er geen ‘exacte’ methode is voor het analyseren van een tekst en het 
bepalen van de te gebruiken categorieën: There are no easy ways to describe specific  tactics 
for developing categories or to suggest how to go about defining (operationalizing) these tactics 
(Berg 2009: 350).

Codering en analyse van open antwoorden

De toelichtingen bij de vraag welke kant het op gaat met Nederland zijn in een aantal 
stappen gecodeerd en geanalyseerd:
1 Eerst zijn alle open antwoorden gelezen. Tijdens het lezen van de antwoorden werd 

geleidelijk duidelijk welke woorden en uitdrukkingen vaak gebruikt worden en welke 
probleemgebieden (bijvoorbeeld ‘immigratie’ of ‘bureaucratie’) dominant zijn. Dat 
inzicht is in de volgende stappen gebruikt om een bibliotheek van categorieën (met 
daarin trefwoorden) samen te stellen.

2 De data zijn ingeladen in ta s, significante termen zijn (automatisch) geëxtraheerd 
door ta s. Dit is een paar keer steekproefsgewijs gecontroleerd. Overgebleven inte-
ressante termen zijn alsnog handmatig geëxtraheerd. Het resultaat is een lijst met 
interessante, vaak voorkomende, trefwoorden. Lidwoorden zijn er automatisch 
 uitgehaald.

3 Dan wordt er (handmatig) een bibliotheek aangelegd met belangrijkste categorieën. 
Handmatig wordt aangegeven welke trefwoorden uit de lijst van stap 2 bij welke cate-
gorie horen. Vervolgens wijst de computer de woorden automatisch toe aan de ver-
schillende categorieën. Dit is de belangrijkste stap waarbij ook een begin is gemaakt 
met het aanleggen van een bibliotheek.

4 Om te voorkomen dat sommige woorden door andere werkwoordsvormen of taal-
fouten niet worden opgenomen zijn er functies gedefinieerd. Een zoekfunctie met de 
term *betutt* bijvoorbeeld zorgt ervoor dat niet alleen het woord betutteling, maar ook 
woorden als betuttelt en betuttelend worden ingedeeld in dezelfde categorie.

5 Hierna is steekproefsgewijs gecontroleerd of de toewijzing van antwoorden aan de 
verschillende categorieën terecht is. Wanneer dat niet het geval was zijn de antwoor-
den handmatig uit de categorie verwijderd. Andersom zijn antwoorden ook hand-
matig toegevoegd aan bepaalde categorieën. Het resultaat is een bibliotheek met 
veertien categorieën (zoals in tabel 5.2).
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