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Maatschappelijk Ongenoegen – De Tijdgeest Ontleed

Onrust en onbehagen zijn de karakteristieke kenmerken van deze tijd. De afgelopen jaren 

is in veel landen steeds nadrukkelijker een gevoel van somberheid en naderend onheil over 

de staat van de maatschappij aanwezig. Mensen geven aan zich ernstig zorgen te maken over 

de stand van zaken in hun land: er zijn grote problemen met de economie, immigratie, de 

kwaliteit van de gezondheidszorg, met politieke elites die corrupt zijn of geen oog hebben 

voor de belangen van “gewone mensen”. En het lijkt alsof er achter deze specifieke vermeen-

de problemen en dreigende catastrofes een impliciet ongenoegen ligt met de maatschappij als 

geheel. In het hart van een breed scala aan vermeende ellende en problemen lijkt er een col-

lectieve overtuiging te zijn dat de maatschappij in een verregaande staat van verval is geraakt. 

Wij vermoeden dat dit collectieve gevoel van ongenoegen over de staat van de maatschap-

pij een belangrijke invloed heeft gehad op beeldbepalende politieke ontwikkelingen in 2016. 

Donald Trump’s succesvolle campagne voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten  

droeg het idee uit dat de Amerikaanse maatschappij in diep verval is geraakt. In het Verenigd 

Koninkrijk lijkt de stem voor het verlaten van de Europese Unie in het Brexit-referendum niet 

alleen beïnvloed te zijn geweest door afkeer jegens EU-lidmaatschap, maar ook door een diep 

ongenoegen over de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk zelf (Swales, 2016). Populis-

tische politieke partijen zoals de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Nederland en Alternative für 

Deutschland (AfD) in Duitsland kregen veel en toenemende electorale steun (in peilingen en 

regionale verkiezingen) voor hun boodschap dat hun respectievelijke landen “ziek” zijn en 

met ernstige problemen kampen. In Spanje ontstond in 2014 de linkse partij Podemos uit de 

massaprotestbeweging Indignados, die in 2015 veel steun kreeg en stemmen won voor hun 

boodschap tegen het bestaande systeem in het land met bezuinigingsmaatregelen, grote so-

ciale problemen en de corrupte politieke klasse en financiële elite. Het lijkt er dus op dat veel 

mensen denken dat het slecht gaat met hun land – en dat dit collectieve maatschappelijke 

ongenoegen belangrijke consequenties zou kunnen hebben. 

Toen we begonnen over maatschappelijk ongenoegen na te denken, rond 2010, was er nog 

maar heel weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Maatschappelijk ongenoegen was in 

die tijd vooral zichtbaar in Nederland en nog niet zozeer in andere landen. Wij konden geen 

geschikte bestaande concepten of meetinstrumenten vinden in de sociaalpsychologische lite-

ratuur of in andere sociale wetenschappen die we konden gebruiken om hier onderzoek naar 

te doen. Bovendien leek het alsof de meeste onderzoekers, analisten en andere commentato-

ren die zich wel met dit thema bezig hielden, vooral gefocust waren op de vraag waarom men-

sen zoveel maatschappelijk ongenoegen uitten. Hoewel deze vraag begrijpelijk en belangrijk 



Nederlandse Samenvatting

213

is, stellen wij dat men eigenlijk eerst zou moeten vragen: wat is maatschappelijk ongenoegen? 

Juist op dit punt blijken deskundigen het oneens (bijv., Raad voor Maatschappelijke Ontwikke-

ling, 2013). Onbehagen lijkt een vaag, impliciet, collectief verschijnsel. De veronderstelling in 

dit proefschrift is dat dit komt omdat het fenomeen een aspect van de tijdgeest is. 

Dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het verschijnsel maatschap-

pelijk ongenoegen en de vraag te beantwoorden wat maatschappelijk ongenoegen precies is. 

Dit doel is tweeledig. Ten eerste trachten we om een conceptualisatie en operationalisatie te 

ontwikkelen van maatschappelijk ongenoegen, en een schaal die we kunnen gebruiken om 

maatschappelijk ongenoegen te meten. Zoals later beschreven zal worden, conceptualiseren 

we maatschappelijk ongenoegen als een aspect van de tijdgeest. De operationalisatie die we 

op basis hiervan ontwikkelden is een latente “general factor” die we Z noemen. We hebben 

een Z-schaal ontwikkeld, die kan worden gebruikt om maatschappelijk ongenoegen te meten 

in en tussen verschillende landen. Ten tweede trachten we om onze theorie en methode te 

gebruiken om het verschijnsel maatschappelijk ongenoegen te onderzoeken: om meer inzicht 

te krijgen in wat het is, als een sociaalpsychologisch fenomeen, en om antecedenten en con-

sequenties te verkennen.

Een Analyse van Maatschappelijk Ongenoegen in Nederland

Aan het begin van dit promotieonderzoek, in 2012, was maatschappelijk ongenoegen een 

verschijnsel wat Nederland in zijn greep hield. Onderzoek wees uit dat Nederlanders erg 

tevreden waren over hun persoonlijke leven, maar tegelijkertijd erg pessimistisch over de 

staat van het land (Bijl et al., 2011). Deze discrepantie wekte zoveel verbazing dat de toenma-

lige directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Paul Schnabel, Nederlanders 

“realiteitsresistent” noemde (Schnabel, 2012, p.17). In onze analyse van maatschappelijk 

ongenoegen in Nederland waren er een aantal punten die opvielen. Het lijkt erop dat het 

maatschappelijk ongenoegen in Nederland opkwam rond de eeuwwisseling, verwoord door 

bijvoorbeeld politicus Pim Fortuyn (“De puinhopen van Paars”, 2002). Dit was na een tijd van 

economische voorspoed (en meer maatschappelijk optimisme in de jaren ‘90) en ver voor de 

wereldwijde economische crisis van 2008. Hoewel in de afgelopen 15 jaar het type zorgen van 

de Nederlanders varieerde, bijvoorbeeld over de economie, immigratie, de gezondheidszorg 

of normen en waarden, lijkt onder die zorgen een gevoel van pessimisme of ongenoegen over 

de maatschappij te liggen dat redelijk stabiel bleef gedurende die tijd. Dit wijst erop dat maat-

schappelijk ongenoegen een meer algemeen gevoel of idee is, een generalisatie, in plaats van 

iets dat afhangt van een specifiek maatschappelijk probleem. 
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Op basis van onze analyse komen we tot de volgende observaties over maatschappelijk 

ongenoegen. Maatschappelijk ongenoegen lijkt zich te manifesteren als een relatief stabiele, 

impliciete assumptie dat het slecht gaat met de maatschappij. Deze impliciete assumptie lijkt 

meer op gedeelde kennis die wij als Nederlanders hebben, dan op een persoonlijke mening. 

Het lijkt een collectief gedragen notie, die in het geval van Nederland behoorlijk losgekoppeld 

leek van de objectieve staat van het land zoals we die kennen uit internationale vergelijkingen 

of trends op lange termijn. Tegelijkertijd is het onbehagen en ongenoegen over de Nederland-

se maatschappij een realiteit voor veel mensen en kan het daardoor reële gevolgen hebben 

voor overheidsbeleid of bijvoorbeeld stemgedrag (zie Hoofdstuk 3). Wij stellen dus dat maat-

schappelijk ongenoegen een collectief gedeelde, impliciete, en gegeneraliseerde perceptie is 

van de staat van de maatschappij. In onze ogen lijkt het een tijdgeestachtig verschijnsel: een 

discours waar alle mensen in de maatschappij toegang toe hebben, omdat het een aspect is 

van ons gedeelde begrip over hoe de zaken ervoor staan in het land en hoe het ermee gaat. 

De Tijdgeest als Sociaalpsychologisch Concept

“De tijdgeest” is op zichzelf een nogal vaag en onduidelijk concept. Juist om die reden den-

ken wij dat het geschikt is als uitgangspunt voor de conceptualisatie van het maatschappelijk 

ongenoegen dat wij aan het begin van dit onderzoek waarnamen. Volgens de woordenboek-

definitie van dit van oorsprong filosofische concept is de tijdgeest de heersende wijze of trant 

van denken en handelen in een bepaalde tijd. De 18e-eeuwse filosoof Herder introduceerde 

het woord “Zeitgeist” (tijdgeest) om te refereren naar het karakter of temperament van een 

tijdsperiode. Op basis van Herders originele definitie van de tijdgeest, een analyse van de eer-

dere manieren waarop het concept tijdgeest is opgenomen in sociaalwetenschappelijk onder-

zoek en een analyse van eerder sociaalpsychologisch onderzoek naar collectieve percepties, 

hebben we een sociaalpsychologische conceptualisatie van de tijdgeest ontwikkeld. Wij stel-

len dat de tijdgeest de collectieve attitudes, waarden, normen, gebruiken, ideeën en gedachten 

van een maatschappij in een bepaalde tijd omvat. Met andere woorden, het is de algemene 

tendens in de maatschappij in een bepaalde tijd. Deze algemene tendens, oftewel verzameling 

van collectieve cognities en gedeelde kennis, kan beschouwd worden als een sociale realiteit 

die leden van een (sub)culturele groep tot op zekere hoogte samen waarnemen.

Een belangrijke opmerking hierbij is de precieze betekenis van collectief  in ons onder-

zoek. Vanuit sociaalpsychologisch onderzoek naar het verschijnsel “pluralistische onwetend-

heid” weten we dat er een verschil bestaat tussen persoonlijke overtuigingen, geaggregeerde 

overtuigingen en collectieve overtuigingen. Onderzoek naar studenten en alcoholgebruik 
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heeft bijvoorbeeld laten zien dat er een groot verschil kan bestaan tussen mijn persoonlijke 

mening als student (bijv.: ik vind alcohol drinken een beetje leuk), de gemiddelde persoonlijke 

mening van alle studenten (bijv. ook: ik vind alcohol drinken een beetje leuk) en mijn percep-

tie van studenten over het algemeen, oftewel het collectief (bijv.: studenten vinden alcohol 

drinken heel erg leuk; Prentice & Miller, 1993). Er kan dus een onderscheid bestaan tussen 

de gemiddelde of geaggregeerde persoonlijke perceptie (wat alle ik’s denken) en de collectie-

ve perceptie (wat ik denk dat wij denken). Onderzoek naar pluralistische onwetendheid laat 

zien dat mensen goed zijn in het waarnemen van een collectieve overtuiging (wat studenten 

vinden), en minder goed kunnen waarnemen wat de geaggregeerde persoonlijke overtuiging 

is (de gemiddelde persoonlijke mening van alle studenten; Miller & Prentice, 1994). In ons on-

derzoek naar maatschappelijk ongenoegen concentreren wij ons op de collectieve perceptie, 

hoe wij denken dat het met ons (en onze maatschappij) gaat, in plaats van een gemiddelde van 

persoonlijke percepties (hoe ik denk dat het met mij en mijn leven gaat). 

Maatschappelijk Ongenoegen als een Aspect van de Tijdgeest

Conceptualisatie
Nu we een sociaalpsychologische conceptualisatie van de tijdgeest hebben ontwikkeld, 

is de vraag hoe dit verband houdt met maatschappelijk ongenoegen. We stellen voor maat-

schappelijk ongenoegen te conceptualiseren als een aspect van de tijdgeest: een collectief ge-

deelde, impliciete, gegeneraliseerde negatieve perceptie van de staat van de maatschappij. 

Maatschappelijk ongenoegen is een deel van de sociale realiteit die mensen waarnemen in 

een maatschappij, als een pessimistische algemene tendens onder mensen over hoe het er-

voor staat met de maatschappij. Maatschappelijk ongenoegen is dan dus de collectieve per-

ceptie dat wij, onze maatschappij als geheel, er slecht aan toe zijn. 

Operationalisatie
Om maatschappelijk ongenoegen te kunnen onderzoeken en meten in sociaalpsycholo-

gisch onderzoek, hebben we op basis van onze conceptualisatie een operationalisatie ontwik-

keld. Wij stellen voor om de tijdgeest van maatschappelijk ongenoegen te operationaliseren 

als een latente “general factor” Z. 

Onze aanname is dat individuen een indruk hebben van de mate waarin mensen, over het 

algemeen, positief of negatief zijn over de maatschappij. Deze impliciete en gegeneraliseerde 

perceptie van hoe het met de maatschappij als geheel gaat (een soort “thumbs up” of  “thumbs 

down” naar de maatschappij als geheel), beïnvloedt of kleurt de meer specifieke percepties 
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die mensen hebben van specifieke maatschappelijke kwesties en problemen. Dus wanneer 

mensen een inschatting maken van hoe vaak de gemiddelde Nederlander te maken heeft met 

bijvoorbeeld criminaliteit, dan is één relevante bron van informatie het waargenomen collec-

tieve ongenoegen over de maatschappij, de “general factor” Z: als men de indruk heeft dat het 

over het algemeen slecht gaat met Nederland, dan zou men daaruit opmaken dat wat betreft 

deze specifieke kwestie (net zoals met een reeks andere kwesties) de gemiddelde Nederlander 

daar veel last van zou moeten hebben. 

 Onze benadering kan wat betreft het onderliggende idee vergeleken worden met de 

G-factor in onderzoek naar intelligentie. In dit onderzoek staat G voor een onderliggende “ge-

neral intelligence” (algemene intelligentie) factor, die prestaties op afzonderlijke cognitieve 

vaardighedentests of intelligentietests voorspelt (Jensen, 1986; Spearman, 1904). De scores 

van mensen op verschillende tests van cognitieve vaardigheden bleken namelijk onderling 

hoog positief gecorreleerd te zijn: een hoge score op de ene test ging vaak samen met een hoge 

score op de andere test. Er werd in dit onderzoek daarom verondersteld dat er achter deze 

onderling samenhangende scores een latente “general factor” G zou liggen, een algemene in-

telligentie factor. Belangrijk in dit onderzoek is de aanname dat dit betekent dat er een latent 

concept bestaat, zoals algemene intelligentie of IQ, dat beïnvloedt hoe mensen presteren op 

verschillende cognitieve vaardighedentests – en dat intelligentie niet alleen maar de score is 

op de paar tests die gebruikt worden om het te meten, maar een concept op zich. In onze be-

nadering gaan wij er op een vergelijkbare manier vanuit dat Z een onderliggende “gegenera-

liseerd maatschappelijk (on)genoegen” factor is die genoegen en ongenoegen over specifieke 

maatschappelijke kwesties op collectief niveau voorspelt. 

In Detail: Overzicht van Onze Bevindingen

In alle studies1 in dit proefschrift vonden we ondersteuning voor onze operationalisatie 

van de tijdgeest van maatschappelijk ongenoegen als een latente general factor Z. De resultaten 

van zowel exploratieve als confirmatieve factor analyses (EFA en CFA) leverden consequente 

aanwijzingen op voor één latente factor Z, die de scores van mensen op oordelen op collec-

tief niveau voorspelde. Bovendien lieten de CFA resultaten zien dat deze latente factor Z een 

substantieel deel van de variantie (gemiddeld genomen) kon verklaren in de antwoorden van 

mensen op maatschappelijke kwesties op collectief niveau. Samen valideren deze resultaten 

onze benadering van maatschappelijk ongenoegen als een latente, gegeneraliseerde negatieve 

perceptie van de staat van de maatschappij en onze operationalisatie als general factor Z.  
1 Dat wil zeggen, alle studies in Hoofdstuk 2, 3, en 4. In Hoofdstuk 5 hebben we collectief ongenoegen op een andere manier gemeten. 
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Bovendien hebben we consequent hoge correlaties gevonden tussen collectieve oordelen 

over zeer verschillende maatschappelijke problemen en de general factor Z. Dit duidt erop dat 

wanneer we collectieve oordelen maken over “ons” en over hoe het met onze maatschappij 

gaat, dit niet alleen maar oordelen zijn over specifieke kwesties die onafhankelijk van elkaar 

worden gemaakt. Mensen kunnen op collectief niveau specifieke ongenoegens hebben over 

bepaalde kwesties, zoals immigratie of de economie, maar deze ongenoegens zijn waarschijn-

lijk verbonden met zowel oordelen over andere kwesties, als het onderliggende gegenera-

liseerde ongenoegen met de maatschappij als geheel. Mensen maken zich niet alleen maar 

zorgen over de economie; mensen maken zich zorgen over de economie, immigratie, crimina-

liteit, en het verval van normen en waarden als één verenigd ongenoegen. 

Hoofdstuk 2
De belangrijkste bevinding in Hoofdstuk 2 is dat we ondersteuning vonden voor onze con-

ceptualisatie en operationalisatie van maatschappelijk ongenoegen. Daarnaast hebben we 

ook de consequenties van een tijdgeest van maatschappelijk ongenoegen onderzocht. Hieruit 

bleek dat maatschappelijk ongenoegen (gemeten als Z) de impromptu interpretatie van kran-

tenkoppen en nieuwsberichten over de maatschappij beïnvloedde. Een meer pessimistische 

Z-score vergrootte de kans dat mensen (foutieve) pessimistische krantenkoppen over het land 

als waar beschouwden, en voorspelde of de verantwoordelijkheid voor negatieve gebeurte-

nissen in sensationele nieuwsberichten (bijv. “ambulancebroeders aangevallen door omstan-

ders”) werd toegedicht aan de maatschappij in het algemeen. Dit suggereert dat een tijdgeest 

van maatschappelijk ongenoegen vertekent hoe mensen reageren op nieuwsberichten en in-

cidenten die toegeschreven kunnen worden aan de maatschappij als geheel.  

Hoofdstuk 3
In Hoofdstuk 3 beschrijven we een veldonderzoek dat we hebben uitgevoerd tijdens de 

Nederlandse provinciale statenverkiezingen in 2015 om te onderzoeken wat de consequen-

ties waren van maatschappelijk ongenoegen voor stemgedrag. In lijn met onze verwachting 

bleek dat een tijdgeest van maatschappelijk ongenoegen voorspelde of mensen voor extreem 

rechtse en linkse politieke partijen stemden (PVV en SP: stemmen die geïnterpreteerd kunnen 

worden als een stem “tegen” de mainstream politieke partijen): meer maatschappelijk onge-

noegen vergrootte de kans op het stemmen voor deze extreme partijen. Dit in tegenstelling tot 

persoonlijk ongenoegen: dat voorspelde niet of mensen voor extreme partijen stemden. We 

stellen dus dat we met ons onderzoek bestaande (psychologische) verklaringen van stemge-

drag voor extreme partijen kunnen aanvullen (bijv. vooroordelen over immigranten), door-
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dat we laten zien dat maatschappelijk ongenoegen dit stemgedrag voorspelt. 

Daarnaast hebben we twee factoren onderzocht waarvan we verwachtten dat ze gerela-

teerd zouden zijn aan verschillen in waargenomen maatschappelijk ongenoegen binnen het 

land: opleidingsniveau en mediagebruik. De resultaten lieten zien dat mensen die vaker meer 

sensationele en commerciële media gebruiken en mensen met lagere opleidingsniveaus veel 

negatievere percepties over de staat van de maatschappij hadden, oftewel meer maatschap-

pelijk ongenoegen. Persoonlijk ongenoegen was niet gerelateerd aan mediagebruik of oplei-

dingsniveau. Deze resultaten wekken de suggestie dat er subgroepen in de maatschappij zijn 

(waarvoor opleidingsniveau en mediagebruik als proxy dienen), die een enigszins verschil-

lend beeld hebben van staat van de maatschappij. In zulke “echo kamers” of “filter bubbels” 

worden mensen blootgesteld aan veel voorkomende en terugkerende (frames van) berichten 

over de wereld, die hun oordelen over de maatschappij en de wereld om hun heen beïnvloe-

den en die tot verschillen in maatschappelijk ongenoegen zouden kunnen leiden.

Hoofdstuk 4
Het doel van het onderzoek in Hoofdstuk 4 was om maatschappelijk ongenoegen in in-

ternationaal perspectief te plaatsen. We hebben een onderzoek uitgevoerd onder studenten 

in 28 verschillende landen (o.a. Brazilië, Canada, Indonesië, Spanje). Om een goede en valide 

vergelijking te kunnen maken van maatschappelijk ongenoegen tussen verschillende lan-

den, hebben we een internationale Z-schaal ontwikkeld en deze getest voor meet-invariantie 

(“measurement invariance”). Dit betekent dat de schaal hetzelfde construct meet op dezelfde 

manier in verschillende landen. Nadat we meet-invariantie hadden vastgesteld, hebben we 

de internationale Z-schaal gebruikt om maatschappelijk ongenoegen te vergelijken tussen de 

verschillende landen in dit onderzoek. Landen als Brazilië, Pakistan en Indonesië scoorden 

het hoogst op maatschappelijk ongenoegen, en landen als Finland, Japan en Denemarken het 

laagst.

Daarnaast hebben we een aantal (voorlopige) analyses gedaan om het verband tussen 

een tijdgeest van maatschappelijk ongenoegen en de objectieve levensomstandigheden in een 

land te onderzoeken (o.a. inkomensongelijkheid en BBP per hoofd van de bevolking). Uit deze 

analyses bleek dat landen met slechtere objectieve levensomstandigheden (zoals Pakistan of 

Zuid Afrika) over het algemeen meer maatschappelijk ongenoegen kenden dan landen met 

objectief goede levensomstandigheden (zoals Finland of Canada). Maar tegelijkertijd bleek 

dat er veel variatie was in de hoevelheid maatschappelijk ongenoegen in landen met objectief 

goede levensomstandigheden. Sommige landen met goede objectieve levensomstandigheden, 

zoals Frankrijk en Italië, hadden veel maatschappelijk ongenoegen. Toekomstig onderzoek 
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kan met behulp van de internationale Z-schaal dit verband nader onderzoeken.

Hoofdstuk 5
In Hoofdstuk 5 hebben we tot slot onderzoek gedaan naar de invloed van gesprekken en 

discussies op hoe collectief ongenoegen tot stand komt en veranderd. We hebben een lon-

gitudinale veldstudie opgezet in de context van een ander collectief ongenoegen dan in het 

voorgaande onderzoek, namelijk collectief ongenoegen met de staat van een wetenschap-

pelijke gemeenschap: de crisis in de sociale psychologie. Tijdens een twee weken durende 

zomerschool voor promovendi in de sociale psychologie hebben we de effecten onderzocht 

van twee soorten communicatie: zowel informele interpersoonlijke gesprekken tussen de 

deelnemende promovendi (met behulp van sociale netwerk analyses) als de meer formele en 

collectieve communicatie in de vijf verschillende workshop-groepen. Hoewel we verwachtten 

dat beide soorten sociale interactie invloed zouden hebben op het waargenomen collectie-

ve pessimisme over de staat van het onderzoeksveld, lieten de resultaten zien dat alleen de 

meer formele en collectieve gesprekken in de workshops invloed hadden op de tijdgeest-per-

cepties van collectieve pessimisme. In de workshops waarin er (volgens de deelnemers) veel 

discussies waren over de staat van het veld, werden de collectieve tijdgeest-percepties meer 

optimistisch door de tijd heen. Deze bevindingen zijn een eerste indicatie dat processen op 

micro-niveau van invloed kunnen zijn op percepties op collectief niveau. Onze interpretatie is 

dat sociale interactie en gesprekken met een duidelijk “collectief” karakter het meest invloed-

rijk zijn om overtuigingen over wat “wij” denken te veranderen.

Algemene Conclusies

Wetenschappelijke Implicaties
De belangrijkste implicatie van dit proefschrift is dat het een bijdrage levert aan een verbe-

terd begrip van het verschijnsel maatschappelijk ongenoegen. Toen we dit onderzoek begon-

nen, waren er nog geen duidelijke conceptualisatie en operationalisatie van maatschappelijk 

ongenoegen te vinden in de sociaalpsychologische literatuur. De belangrijkste wetenschappe-

lijke implicatie is dus dat we deze conceptualisatie en operationalisatie ontwikkeld hebben. 

Daarnaast zijn we meer te weten gekomen over het verschijnsel maatschappelijk onge-

noegen. Dit onderzoek heeft laten zien dat het stemgedrag voor extreme partijen voorspelt, 

de interpretatie van krantenkoppen en nieuwsverhalen beïnvloedt en dat het samenhangt 

met mediagebruik en opleidingsniveau. Met elkaar praten over hoe het gaat met een gemeen-

schap lijkt te beïnvloeden hoe pessimistisch of optimistisch men de tijdgeest waarneemt, wan-
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neer deze gesprekken een collectief karakter hebben. En hoewel het een globale trend lijkt, 

zijn er verschillen in de mate van maatschappelijk ongenoegen tussen landen. Hoewel er een 

verband is tussen objectieve levensomstandigheden en maatschappelijk ongenoegen, is er 

juist voor landen met objectief goede levensomstandigheden veel verschil in hoeveel maat-

schappelijk ongenoegen er bestaat. Vooral deze laatste bevindingen (zie Hoofdstuk 4) bieden 

perspectief voor toekomstig onderzoek, dat zich zou kunnen richten op de vraag hoe de objec-

tieve levensomstandigheden van landen of mensen in verhouding staan tot maatschappelijk 

ongenoegen.

Daarnaast levert dit onderzoek ook een bijdrage aan sociaalpsychologisch onderzoek over 

collectieve percepties en oordelen. Onze bevindingen laten zien dat de psychologie van het 

collectief meer aandacht verdient dan het op dit moment krijgt: percepties op collectieve ni-

veau kunnen een belangrijke invloed hebben op het denken en handelen van individuen, 

zoals voorspellen wat de kans is dat iemand op een extreme partij stemt (Hoofdstuk 3) en de 

interpretatie van krantenkoppen en nieuwsverhalen beïnvloeden (Hoofdstuk 2). 

Sommige mensen zouden zich af kunnen vragen waarom het belangrijk is ook percepties 

op collectief niveau te onderzoeken. Wij denken dat dit belangrijk is, omdat de belangrijkste 

internationale ontwikkelingen van deze tijd ons dwingen om onze positie ten opzichte van 

collectieve fenomenen te heroverwegen. Terwijl het einde van de 19e eeuw en het begin van 

de 20e eeuw vaak “het tijdperk van de massa” worden genoemd (bijv. Moscovici, 1985), lijkt 

de wereld zich in de tweede helft van de 20e eeuw op zo’n manier te hebben ontwikkeld dat 

het einde van de 20e eeuw ook wel gekenschetst wordt als het tijdperk van het liberale en ra-

tionele individu (Fukuyama, 1989). Deze algemene (politieke) ontwikkeling is terug te zien in 

de psychologie, waar een cognitieve revolutie steeds meer het idee omarmde dat menselijke 

gedrag het product is van individuele mensen (of zelf individuele hersenen). Maar als we in 

internationale politieke ontwikkelingen de terugkeer zien van massabewegingen en politieke 

ideologieën waarvan gedacht werd dat deze bij vergane tijden hoorden, mede geholpen door 

nieuwe (sociale) media die veel makkelijker en intensiever dan voorheen mensen in staat stelt 

zich met elkaar te verbinden, dan is het tijd om deze positie te heroverwegen. Wij menen dat 

een beter begrip van de psychologie van het collectief nodig is om de huidige politieke ontwik-

kelingen volledig te kunnen begrijpen, zoals de verkiezing van Donald Trump als president 

van de Verenigde Staten, de Brexit-stem van de Britse bevolking om de Europese Unie te ver-

laten, en de opkomst van veel extreme politieke partijen in Europa. Wij zijn ervan overtuigd 

dat alleen als we de psychologie van het collectief beter begrijpen, we de psychologie en het 

gedrag kunnen doorgronden die ten grondslag liggen aan de belangrijkste politieke ontwik-

kelingen van deze tijd. 
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Maatschappelijke Implicaties
Naast wetenschappelijke implicaties heeft dit onderzoek ook bredere maatschappelijke 

implicaties. Wij menen dat dit onderzoek enige duidelijkheid schept in wat realiteit is voor 

mensen in deze tijden van “feitenvrije” politiek, nepnieuws en alternatieve feiten. Ons on-

derzoek laat zien dat opvattingen van mensen over de stand van zaken in de maatschappij 

niet noodzakelijkerwijs verankerd zijn in hun feitelijke ervaringen in het dagelijks leven. Dit 

betekent dat het mogelijk is dat mensen die (maatschappelijke) problemen ondervinden in 

hun eigen leven, zoals werkeloosheid of discriminatie, een positief beeld hebben van de maat-

schappij als geheel, net zoals het mogelijk is dat mensen die objectief welgesteld zijn het idee 

kunnen hebben dat de maatschappij als geheel verrot is. De realiteit kan dus worden opgevat 

als bestaande uit verschillende lagen: er is de realiteit van het welzijn van mensen in hun 

dagelijks leven (de kwaliteit van leven zoals die afgeleid wordt uit concrete ervaringen in 

iemands persoonlijk leven en de buurt waarin men leeft) en er is de gedeelde sociale realiteit 

van het welzijn van “de mensen” in de maatschappij als geheel (de kwaliteit van leven zoals 

die afgeleid wordt uit wat “wij” weten over de maatschappij). Deze tweede sociale realiteit is 

er één die we gezamenlijk construeren als een groep mensen (een collectief) door middel van 

allerlei vormen van communicatie (bijv. door gesprekken, publieke opinie en debatten, de 

media). Ongeacht of collectieve percepties in deze gedeelde sociale realiteit gebaseerd zijn op 

persoonlijke ervaringen en “feiten”, of niet, worden deze collectieve percepties werkelijkheid 

door de gevolgen die ze hebben voor de samenleving.

Eén consequentie van deze ideeën over verschillende lagen van realiteit is dat aan globale 

persoonlijke kenmerken van mensen dus niet per se valt af te lezen hoe ze de maatschappij als 

geheel zien. Ons onderzoek suggereert dat er subgroepen (interpretatieve gemeenschappen) 

bestaan in de maatschappij, gebaseerd op factoren zoals mediagebruik en opleidingsniveau, 

die enigszins verschillende beelden hebben van hoe het gaat met de maatschappij. We willen 

echter waarschuwen tegen het idee dat dit duidelijk afgebakende groepen zijn. Het “lidmaat-

schap” van deze groepen zou relatief veranderlijk kunnen zijn en niet al te sterk gerelateerd 

aan iemands objectieve persoonlijke omstandigheden of kenmerken. Zoals SCP-onderzoek 

liet zien, zijn niet alle mensen die denken dat het slecht gaat met de maatschappij en op extre-

me partijen stemmen “boze witte mannen” (Bovens et al., 2014). De focus op het afbakenen 

van subgroepen op basis van persoonlijke kenmerken kan andere belangrijke factoren of pro-

cessen verhullen die verschillen in maatschappelijk ongenoegen kunnen helpen verklaren.  
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Implicaties voor beleidsmakers 
Dit onderzoek heeft verschillende implicaties voor degenen die betrokken zijn bij het or-

ganiseren van de maatschappij, zoals beleidsmakers. Onze eerste aanbeveling op basis van dit 

onderzoek is om twee soorten onderscheid te maken met betrekking tot ongenoegen. Het eer-

ste onderscheid is dat tussen persoonlijk en collectief ongenoegen met de maatschappij. Het 

tweede onderscheid is dat tussen gegeneraliseerd maatschappelijk ongenoegen en ongenoe-

gen met specifieke maatschappelijke kwesties (bijv. verpleeghuiszorg). Volgens onze benade-

ring zou het duidelijk en consistent onderscheid maken tussen deze niveaus van ongenoegen 

en deze soorten ongenoegen kunnen helpen om twee potentiele problemen te minimaliseren. 

Aan de ene kant is er het risico dat collectief gegeneraliseerd ongenoegen wordt gebruikt om 

een specifieke politieke agenda te promoten, bijvoorbeeld wanneer gegeneraliseerd ongenoe-

gen wordt toegeschreven aan één specifieke kwestie (zoals de komst van vluchtelingen). Aan 

de andere kant is er het risico dat dit gegeneraliseerde maatschappelijke ongenoegen gebruikt 

kan worden om legitieme zorgen over de maatschappij te verhullen. 

Onze suggestie om deze problemen tegen te gaan is om duidelijk en consistent onder-

scheid te maken tussen persoonlijk- en collectief ongenoegen en tussen gegeneraliseerd onge-

noegen en specifieke kwesties in gesprekken, beleidsanalyses en onderzoek. Ons advies is dat 

men zich bewust is van deze verschillen, in het bijzonder in communicatie: om zorgvuldig te 

luisteren naar wat mensen echt zeggen en voorzichtig te zijn in interpretatie van wat mensen 

bedoelen. Wanneer mensen zeggen dat ze het idee hebben dat het slecht gaat met Nederland 

betekent dat niet noodzakelijk dat ze zelf grote maatschappelijke problemen ondervinden in 

hun leven. Dit impliceert dus ook dat het aanpakken of oplossen van (maatschappelijke) pro-

blemen in het dagelijks leven van mensen niet per se hun opvattingen over de maatschappij 

als geheel hoeft te doen veranderen. 

Wij menen dus dat er veel te winnen valt in het begrijpen en uiteindelijk temperen van 

collectief maatschappelijk ongenoegen door meer bewust te zijn van deze verschillen in ni-

veaus en soorten ongenoegen in gesprekken met mensen. Volgens dezelfde gedachtegang zou 

men ook in het maken van beleid deze verschillen in het oog moeten houden. Onze suggestie 

is dat beleid gericht zou moeten zijn of op het niveau van ervaringen in het persoonlijk leven 

en in de buurt, of op collectief niveau; maar niet op deze niveaus door elkaar of tegelijkertijd. 

Hoewel het natuurlijk gemakkelijker is om beleid te maken op een specifieke kwestie, is het 

belangrijk om het effect te onderkennen dat een gegeneraliseerd maatschappelijk ongenoe-

gen kan hebben op het ongenoegen van mensen met specifieke kwesties. Het belangrijkste 

advies is om zowel persoonlijk als collectief ongenoegen serieus te nemen: beide hebben be-

langrijke consequenties voor de samenleving. 
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Conclusie
Samengevat geeft ons onderzoek een antwoord op de vraag wat maatschappelijk onge-

noegen is: een vraag waarvan wij menen dat die cruciaal is voor een volledig begrip van dit 

maatschappelijke verschijnsel. Wij stellen dat maatschappelijk ongenoegen een aspect van de 

tijdgeest is: een collectieve, gegeneraliseerde, en impliciete negatieve perceptie van de staat 

van de maatschappij als geheel. De belangrijkste wetenschappelijke bijdrage van ons werk 

is dat we een nieuwe theoretische en methodologische benadering hebben ontwikkeld om 

maatschappelijk ongenoegen te onderzoeken. Onze resultaten stroken tot nu toe met deze 

benadering, wat impliceert dat we een manier hebben gevonden om deze vage notie van 

somberheid over de staat van de maatschappij te meten; maar ze roepen ook vragen op voor 

toekomstig onderzoek. De belangrijkste maatschappelijke bijdrage die we hopen te maken is 

een beter begrip van één van de belangrijkste drijvende krachten in dit politieke tijdperk. Als 

we de vraag stellen hoe het mogelijk is dat mensen die rijkdom, vrijheid, democratie en geluk 

hebben desondanks geloven dat hun land tot op het bot verrot is, dan ligt het antwoord niet in 

de mate van inkomensongelijkheid of de aanwezigheid van immigranten of een andere poli-

tieke gril: het zijn de sentimenten van het collectief die onze zorgvuldige aandacht verdienen. 
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