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Summary 

examines the influence of general discontent and social well-being on public 

ourning. A negative perception on society and ones own personal situation were 

 
This study 

m

hypothesized to correlate with the participation of public mourning activities.301 participants 

filled out a questionnaire where they scored societal issue items with a negative connotation 

regarding social issues like education, immigration, politics and social welfare. These 

findings were compared with their social well-being and the way they participated in acts of 

public mourning, like participating in a “silent walk” or signing a condolence on the internet. 

Results indicate that general discontent is positively associated with public mourning. 

General discontent was also mildly associated with social well-being. A small relation was 

found between general discontent and level of education. No significant correlation was 

found between social well-being and public mourning. This study concludes that further 

research should focus on a higher convergent validity for the discussed measures and the 

sampling process.  
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Inleiding 

 schieten totaal tekort. Ik ben echt kapot. Ik ben echt kapot over wat hier vandaag, 

 dit land, is gebeurd. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer. Het is diep tragisch. Ik 

 haar eigen tijdschrift Doodgewoon beschrijft de journaliste Krabben (1998) het luidruchtig 

uren om de onverwachte dood van een bekend persoon of de tragische dood 

 
,,Woorden

in

ben verbijsterd. Het is diep tragisch, voor de nabestaanden, voor allen die hem dierbaar 

waren, zijn naasten. Het is ook diep tragisch voor ons land - voor ons land en voor onze 

democratische rechtsstaat” (NRC, 2002). Dit was de eerste verklaring van premier Kok, 

nadat hij te horen had gekregen dat Pim Fortuyn was vermoord. De dood van Pim Fortuyn 

heeft een grote invloed gehad op Nederland. Het land lag toen even stil. Er werden bloemen 

gelegd, kaarsen aangestoken en rouwbetuigingen gedaan. Op internet waren 

condoleanceregisters te vinden, die door velen zijn ingevuld. Nederlanders gaven massaal 

uiting aan het overlijden van Pim Fortuyn. Maar waarom reageerden Nederlanders zo 

massaal? Destijds heerste in Nederland een maatschappelijk klimaat van onvrede waardoor 

zijn dood een andere betekenis kreeg. Werd er gerouwd om Pim Fortuyn als persoon of was 

er sprake van maatschappelijk gedeelde onvrede die toen kon worden geuit? 

 

Publieke rouw 

In

en opzichtig tre

van een onbekende als een nieuw opkomend verschijnsel. Als bekendste voorbeeld van een 

nieuw ritueel script voor publieke rouw zoals Salemink (2006) dit noemt in een lezing over 

nieuwe rituelen in Nederland wordt telkens naar de dood van prinses Diana in 1997 

verwezen. De grotere expressiviteit in publieke rouw en sterkere emotionaliteit wordt vanuit 

verschillende perspectieven verklaard. De Britse socioloog Tony Walter heeft de laatste 

twintig jaar veel onderzoek gedaan naar de dood, rouw en begrafenissen en geeft een helder 

overzicht van gangbare verklaringen voor publieke rouw. Hierin komen culturele, politieke en 

psychologische verklaringen aan bod (Walter, in press). Volgens Walter is er geen sprake 

van dat men sinds de dood van Diana op een meer massale en uitbundige manier 

publiekelijk is gaan rouwen dan dat voorheen het geval was. Hij noemt als voorbeelden de 

dood van Elvis Presley in 1977 en de moord op de Zweedse politicus Olaf Palme in 1986. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde een essay van Joep de Hart (2005) 

waarin werd gezocht naar historische precedenten van collectieve dramatische expressie. 

De begrafenis van Fortuyn werd vergeleken met die van de ex-predikant uit friesland Domela 

Nieuwenhuis die in 1919 stierf. Ook de dood van Johnny Jordaan in 1989 zorgde voor veel 

beroering en vertoont overeenkomsten met de dood van Hazes. De begrafenis van één van 

Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 

Hendrik Lorentz, op 10 januari 1928 te Haarlem, bracht meer dan honderdduizend mensen 
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op de been (Hart, 2005) en als eerbetoon werd het telefoon- en telegraafverkeer gedurende 

drie minuten buiten werking gesteld (Richardsons, 2007). De dood van toneelschrijver 

Herman Heijermans (1924) en zelfs van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1676) die “met 

groot militair eerbetoon en massale belangstelling” (De Hart, 2005, p. 108) werd begraven 

passeren de revue. Deze voorbeelden “maken wel duidelijk dat ook het in grote getale 

uitlopen na de dood van een bekende landgenoot al menig maal eerder is vertoond” (De 

Hart, 2005, p. 63). Ondanks de eenzijdigheid van de bronnen (Margry, 2006) die 

voornamelijk bestaan uit verslagen van landelijke dagbladen of regionale kranten geeft het 

toch duidelijk aan dat er geen sprake is van een nieuw fenomeen.  

 

De manier waarop publieke rouw wordt geuit is in de loop der jaren veranderd. De etnoloog 

n specialist op het gebied van religieuze cultuur Margry (2006) stelt dat het meelopen in 

r (Wouters, 2008). Voor de jaren tachtig was het normaal om 

e

een rouwstoet steeds meer lijkt te voorzien in een persoonlijke behoefte. In een historisch 

overzicht beschrijft hij een verband tussen de Amsterdamse Stille Omgang daterend uit 1345 

en de stille tochten uit het laatste decennium. De stille tocht is gelieerd aan de 

oorlogsherdenkingstochten en geldt als een herdenkings- en/of protestritueel dat op 

momenten van emotionele crisis een nationaal dragende en bindende kracht heeft. De 

socioloog Wouters (2008) beaamt dat het meelopen in een rouwstoet voorziet in een 

solidariteitsbehoefte en dat deze symbolische gemeenschap tegenwoordig steeds vaker 

voortkomt uit een gestegen behoefte om meer publieke erkenning voor persoonlijke rouw tot 

uiting te kunnen brengen.  

Vanaf de jaren tachtig ontstond er meer variatie in rouwrituelen. Ze werden informeler, 

individueler en persoonlijke

zwarte rouwkleding te dragen en verliep de uitvaartceremonie volgens een vaststaand 

schema. Tegenwoordig is de kleding informeler en zijn de muziek en toespraken 

persoonlijker geworden. Daarnaast is er sprake van een toegenomen expressiviteit omtrent 

publieke rouw. Volgens de Franse historicus Ariès (in Wouters, 2008) was er sprake van een 

‘regime van stilte’ vanaf ongeveer 1850 tot ongeveer 1950. Volgens Wouters (2008) werden 

emoties zo min mogelijk in de openbaarheid geuit tijdens de rouw omdat ze golden als 

tekenen van zwakte en het van invloed kon zijn op iemands reputatie. Na 1950 werd er 

minder belang gehecht aan de normen van flinkheid en waardigheid tijdens rouw en werd er 

meer belang gehecht aan het uiten van emoties. Er werd er niet langer gerouwd volgens 

sociale conventies in de westerse geïndividualiseerde maatschappij maar er werd plaats 

gemaakt voor een persoonlijke toonzetting van de rouw, met respect voor individuele 

gevoelens (Walter, in press; De Hart, 2005). Omdat er sprake is van een toegenomen 

expressiviteit omtrent rouwen wordt er in de wetenschappelijke literatuur vaak vanuit gegaan 

dat er sprake is van andere motieven.  
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Parrot en Harré (2001) hebben onderzoek gedaan naar de massale emoties die vrijkwamen 

nadat Lady Diana werd vermoord. Een reden die zij voor de massale uitbarsting van emoties 

e uiting van emoties en gevoelens is in Nederland sterk toegenomen (Beunders; Schnabel; 

rg; Salemink, in Wetenschappelijk raad voor het regeringsbeleid, 2007). 

geven is dat emoties gedeeld konden worden met andere mensen. Eerder werd de emotie 

alleen gedeeld met familie of vrienden. Doordat Lady Diana veel in de media te zien was, 

werd zij gezien als een geliefd persoon en konden veel mensen zich met haar identificeren. 

Door de belangrijke rol van Lady Diana in de media, waren er veel mensen die na haar dood 

hun emoties wilden delen in het openbaar. Durkheim (in Walter, in press) ziet voordelen in 

het gezamenlijk rouwen. Doordat een persoon overlijdt, zal de groep waar deze persoon 

onderdeel van was zich meer verenigen om het verlies van de overledene te kunnen 

verwerken. De Engelse journalist West (2004) schreef in opdracht van de Britse 

conservatieve denktank Civitas een rapport waarin hij stelt dat de uiting van publieke rouw 

voornamelijk voortkomt uit persoonlijke motieven. Een persoon wil door middel van publieke 

rouw aan anderen laten zien dat het een gevoelig persoon is. Het laten zien van empathie 

heeft een egoïstische gedachte: de persoon wil niet de wereld te verbeteren, maar anderen 

informeren dat diegene een gevoelig, meelevend persoon is. De persoon wil er een goed 

gevoel aan overhouden en is uit op amusement. Verschillende auteurs (Margry, 2003; 

Blokland, 2006; Walter, 2005) stellen dat de uiting van publieke rouw samenhangt met 

ontevredenheid met de maatschappij waarin geleefd wordt. West (2004) stelt dat de dood 

van beroemdheden en onbekenden dient als een mogelijkheid om de eigen onvrede onder 

woorden te brengen. Is er sprake van werkelijke rouw of wordt de dood van een bekende 

Nederlander gebruikt om massaal uiting te kunnen geven aan een gevoel van gemis, van 

een onzeker en zelfs een bedreigd wij-gevoel, een maatschappelijk onbehagen? 

 

Algemene onvrede 

D

De Hart; Couwenbe

De vraag hierbij is of de sterk waargenomen expressiviteit voortkomt uit een toename van 

ervaren maatschappelijke onvrede. Volgens Hendriks (2007) is er een emotionele multiplier 

aan het werk die meer aan manische depressiviteit doet denken dan aan vitaal burgerschap. 

De vraag die Hendriks (2007) onbedoeld stelt is de vraag of de uiting van publieke rouw een 

normale reactie is. Bij een overdreven publieke rouwreactie kan men spreken over 

toegenomen expressiviteit van het ervaren verdriet van een persoon. Maar wat als de 

persoon geen uiting geeft van verdriet, maar een uiting van de maatschappelijk ervaren 

malaise waarin de persoon zich bevindt? Na het overlijden van Pim Fortuyn analyseerde 

Margry (2003) de condoléanceboodschappen. Hij heeft een indeling gemaakt waarbij er 

gekeken werd naar de inhoud van de boodschappen. Er kwam naar voren dat veel van de 

condoléanceboodschappen een uiting waren van protest, kritiek, woede en wraak. 
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Verschillende auteurs vestigen de aandacht op de toegenomen gevoeligheid van leed dat 

zich in de stille marsen manifesteert (Bouttelier in: Boerrigter, 2007) waarbij de 

mediasocioloog Vasterman (2007) de maatschappelijke verontwaardiging aanhaalt die men 

zag ontstaan na de moord op Meindert Tjoelker in 1997. Deze uitingen van emoties waren 

gericht op de Nederlandse politiek en samenleving. 

 

De vraag waar dit gevoel van algemene onvrede vandaan komt, houdt politici en 

etenschappers bezig. De toegenomen expressiviteit in het uiten van onvrede zien we onder w

andere in wat politici de klaagcultuur noemen. De filosoof en politicoloog Blokland (2006) 

concludeert dat de politiek oog zou moeten hebben voor de klaagcultuur en processen die 

vooral bijdragen aan een algeheel gevoel van persoonlijke en politieke machteloosheid. 

Burgers ervaren dat zij steeds meer zijn overgeleverd aan processen waarop zij nauwelijks 

greep hebben zoals processen van individualisering, differentiëring en rationalisering. In de 

inleiding van een pamflet van D66 (2005) staat dat de Nederlanders redelijk tevreden zijn 

over het eigen leven maar niet over de maatschappij. SIRE startte in 2005 de campagne Kort 

Lontje die ging over het snel geërgerd raken van mensen (Sire, 2007). Ondanks dat de 

campagne keek naar het gedrag van mensen maar niet keek naar de achterliggende 

oorzaken van dat gedrag ziet ook SIRE een toename in ervaren onvrede over de 

maatschappij. Verschillende artikelen (Van Oosterhout, 2005; Bode en Paradijs, 2005) 

besteden aandacht aan ergernis onder de Nederlandse bevolking over het onbeschofte 

gedrag van de medemens. Men ergert zich met name aan vernielingen, bumperkleven in het 

verkeer, grof taalgebruik, luid telefoneren in openbare ruimtes en onfatsoenlijk gedrag. Deze 

uitingen van onvrede houden met name verband met de manier waarop de mensen met 

elkaar omgaan. Onlangs is er een groot opinieonderzoek verricht waaraan meer dan 

100.000 Nederlanders hebben meegedaan. In dit onderzoek is gekeken naar grote sociaal-

economische vraagstukken in Nederland (21 minuten, 2007). Hieruit kwam onder andere 

naar voren dat Nederlanders pleiten voor gelijkheid voor de wet en gelijkheid in kansen. 

Nederlanders vinden de rol van de overheid op diverse gebieden te klein, dit is te zien in de 

ontevredenheid die geuit wordt in het onderzoek. Zo zou de overheid ervoor moeten zorgen 

dat ouders hun kinderen goed opvoeden (67%), burgers respectvol met elkaar omgaan 

(65%), mensen niet in financiële problemen komen (55%) en dat burgers meer betrokken 

worden bij het vormen van beleid (72%). In een uitzending van Netwerk (2007) werd er 

teruggeblikt naar de aanslagen op 11 september in 2001. Er werd gekeken hoe autochtone 

Nederlanders nu aankijken tegen moslim Nederlanders. In heel de wereld zijn de 

verhoudingen tussen moslims en niet-moslims op scherp komen te staan. Nederlanders 

vinden Nederland minder tolerant en de samenleving gewelddadiger geworden na de 

aanslagen.  
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Het Sociaal Cultureel Planbureau probeert het geluk van de Nederlandse bevolking in kaart 

 brengen aan de hand van de leefsituatie-index. Hierbij wordt er onder andere gekeken 

voor waakzaamheid met betrekking tot de interpretatie van de 

sultaten die volgen uit onderzoeken zoals die door het Sociaal en Cultureel Planbureau 

 

erder werd door verschillende auteurs waaronder Walter (2005) en Margry (2003) 

blieke rouw samenhangt met de ontevredenheid van de maatschappij 

te

naar gezondheid, participatie, veiligheid en wonen. De tevredenheid met de Nederlandse 

samenleving kreeg in 2006 een 6,5 als cijfer. 82% van de Nederlanders gaf aan ‘gelukkig’ of 

‘erg gelukkig’ te zijn (SCP, 2007a). Een ander onderzoek van het SCP (2007b) laat zien dat 

de gevoelens van onveiligheid onder de Nederlandse bevolking in 2006 zijn afgenomen: 

minder mensen passen hun dagelijkse routine aan om onveilige situaties te vermijden. 

Vrouwen, jongeren en allochtonen voelen zich het meest onveilig. Ook kan er gekeken 

worden naar criminaliteit. Vanaf 2002 is er een dalende trend te zien van de totale 

criminaliteit (SCP, 2007b). Er is een afname te zien van geweldsmisdrijven, 

vermogensmisdrijven en vernielingen. Het is niet duidelijk in hoeverre de afname van de 

criminaliteit verband houdt met de subjectieve beleving van onveiligheid die eveneens is 

afgenomen. 

 

Blokland (2006) pleit 

re

(SCP) worden gedaan met betrekking tot gelukscijfers. Bij de rapportage van het SCP uit 

2005 waar de leefsituatie index ter sprake komt zouden de resultaten misleidend zijn omdat 

er een sterke sociale wenselijkheid vanuit gaat. Schnabel (in SCP, 2007a), directeur van het 

SCP, vindt uitspraken over geluk wel meetbaar. Op de vraag of iemand zich in het algemeen 

gelukkig voelt en over het geheel genomen gelukkig is of dat de persoon gelukkig is met het 

leven dat hij/zij leidt, worden verschillende antwoorden gegeven zodat ze verbonden kunnen 

worden met bepaalde kenmerken van mensen, groepen en samenlevingen. Beide auteurs 

geven aan dat het werkelijke geluk lastig te meten is. Hetzelfde geldt voor algemene 

onvrede: de mate waarin mensen hun onvrede uiten is nog geen indicatie voor de werkelijk 

ervaren onvrede.  

 

Sociale leefsituatie

E

aangenomen dat pu

waarin geleefd wordt. Ook zou publieke rouw samenhangen met de persoonlijke situatie 

(West, 2004) en vormen begrafenissen van publieke figuren de mogelijkheid om het eigen 

ongenoegen te uiten. Tenslotte stellen oa. Van Oosterhout (2005) en Bode en Paradijs 

(2005) dat uitingen van onvrede verband houden met de manier waarop de mensen met 

elkaar omgaan. Gesuggereerd wordt dat de Nederlander op individueel niveau geen reden 

tot klagen heeft, toch ondervindt hij leed door zijn medeburgers. Deze machteloosheid speelt 
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zich af op sociaal (meso-)niveau. Eerder werd gesproken over een bedreigd wij-gevoel. 

Deze sociale verbroedering wordt niet zelden als reden gegeven voor publieke rouw. Een 

rouwstoet voorziet in een solidariteitsbehoefte (Wouters, 2008). Het valt aan te nemen dat 

wanneer mensen genoeg sociale contacten hebben en deelnemen aan sociale activiteiten, 

dit werkt als een buffer tegen een bedreigd wij-gevoel; immers de persoon in kwestie maakt 

deel uit van een gemeenschap.  

 

Op grond van bovenstaande literatuur is de volgende vraagstelling geformuleerd: Wat is de 

latie tussen ervaren algemene onvrede, de uiting van publieke rouw en sociale 

ouw door mee te lopen in een stoet, bloemen leggen, een uitvaart 

aan een vorm van publieke rouw. Uitingen van onvrede zullen worden 

zullen tonen. Deze mensen voelen zich niet prettig in hun sociale 

tschappij ervaren en 

re

leefsituatie? Op basis van voorafgaand onderzoek worden in dit onderzoek de volgende 

hypothesen getoetst: 

- Er wordt verwacht dat mensen die een sterke algemene onvrede ervaren, ook meer uiting 

geven aan publieke r

bijwonen, etc. 

- Verwacht wordt dat mensen die tevreden zijn met hun sociale leefsituatie, minder uiting 

zullen geven 

opgevangen door het sociale netwerk van de persoon, het is niet nodig om deze onvrede 

publiekelijk te uiten. 

- Verwacht wordt dat mensen die ontevreden zijn over hun sociale leefsituatie ook meer 

algemene onvrede 

contacten en zullen om die reden hun ervaren onvrede niet gauw uiten. 

- Als laatste wordt er een samenhang van algemene onvrede, sociale leefsituatie en publieke 

rouw verwacht. Dit betekent dat mensen die veel onvrede over de maa

hun sociale leefsituatie als niet bevredigend ervaren meer publieke uiting zullen geven bij het 

overlijden van een bekend persoon dan mensen die of ontevreden zijn over de maatschappij 

of mensen die ontevreden zijn over hun sociale leefsituatie. 
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Methode 

it onderzoek is een survey-studie waarin een correlationeel onderzoeksdesign is gebruikt. 

nkelijke variabele is publieke rouw. De onafhankelijke variabelen zijn algemene 

espondenten zijn 301 personen woonachtig in Nederland, in de leeftijdscategorie 16 tot 86 

e = 34, SD = 18.3). Er hebben 146 mannen en 154 vrouwen meegedaan. 

 dit onderzoek is zelf een vragenlijst ontworpen, die de constructen publieke rouw, 

 en sociale leefsituatie meet. Daarnaast is er een aantal vragen over de 

 

Design 

D

De afha

onvrede en sociale leefsituatie. 

 

Respondenten 

R

jaar (Gemiddeld

Eén respondent heeft het geslacht niet vermeld. 97.7% heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Het grootste deel van de reizigers heeft een laag inkomen (37.5%) of een hoog inkomen 

(34.2%). Meer dan de helft van de steekproef (51.5%) betrof jongeren tot en met 24 jaar, 

53.5% is alleenstaand en nooit getrouwd geweest. Het opleidingsniveau lag vrij hoog; 37.9% 

van de ondervraagden heeft Hbo of Universiteit afgerond. Het merendeel stemt links: 44.9% 

tegenover 28.9% midden en 22.3% rechts. Op de vraag in welke mate levensbeschouwelijke 

opvatting en politiek een rol in het leven speelt, antwoorden de meeste mensen niet 

onbelangrijk/niet belangrijk (34.9% en 44.5%). De non-respons was laag. Mensen die 

weigerden aan het onderzoek mee te doen, waren tijdens de rit zelf aan het werk of hadden 

geen affiniteit met het onderwerp ´publieke rouw`. Uit praktische overwegingen zijn sommige 

mensen in de trein niet benaderd. Een voorbeeld hiervan is mensen die in het halletje voor 

de coupé zitten, zij hadden geen tafeltje of iets dergelijks, waardoor het lastig werd om de 

vragenlijst in te vullen.  

 

Meetinstrumenten 

In

algemene onvrede

demografie gesteld: nationaliteit, geslacht, leeftijd, leefsituatie, maandinkomen, hoogst 

genoten opleiding, levensbeschouwelijke opvatting en de rol daarvan in het leven en als 

laatste politieke voorkeur en de rol daarvan in het leven. De vragenlijst begon met een aantal 

algemene vragen rondom de achtergrond en demografische gegevens in deel 1. In deel 2 

werd er gevraagd naar publieke rouw. In deel 3 werden er vragen over algemene onvrede 

gesteld. Als laatste werden er in deel 4 vragen gesteld over de sociale leefsituatie. In de 

vragenlijst is een aantal fillers opgenomen. 
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Publieke rouw: 

et onderdeel publieke rouw werd gemeten aan de hand van 10 items over algemene 

w, waarin de respondenten op een 5-punts Likertschaal konden aangeven in 

et onderdeel algemene onvrede werd gemeten aan de hand van 21 items waarin de 

n 5-punts Likertschaal konden aangeven in welke mate de stelling op 

et onderdeel sociale leefsituatie werd gemeten aan de hand van 10 items waarin de 

n 5-punts Likertschaal konden aangeven in welke mate de stelling op 

H

uitingen van rou

welke mate de stelling op hen van toepassing was (1 helemaal niet waar tot 5 helemaal 

waar) (zie bijlage 1 voor de gehele vragenlijst). Aan de hand van literatuur over publieke 

rouw (Krabben, 1998; Parrott & Harré, 2001; Walter, in press) is gepoogd een aantal items 

samen te stellen die een indruk geven over publieke rouw. Met deze schaal werd geprobeerd 

duidelijk te krijgen of mensen op een publieke manier uiting geven aan de dood van een 

bekend persoon. Hoe hoger op deze schaal gescoord werd, hoe meer uiting er aan publieke 

rouw werd gegeven. Als mensen geen duidelijk beeld hadden van publieke rouw, werd aan 

de hand van voorbeelden van bekende personen (Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Lady Diana) 

publieke rouw uitgelegd. Een voorbeelditem uit deze schaal is ´ Ik heb op een discussie 

forum/persoonlijke internetpagina of fansite een bericht achter gelaten.` De schaal heeft een 

Cronbach`s alpha van .69.  

 

Algemene onvrede: 

H

respondenten op ee

hen van toepassing was (1 helemaal niet mee eens tot 5 helemaal mee eens). De items 

werden samengesteld aan de hand van ‘De sociale agenda’, een project van de Volkskrant, 

de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en het Tijdschrift voor Sociale 

Vraagstukken (Volkskrant, 2008). De 39 sociale probleemstellingen werden omgeschreven 

naar 20 scoorbare items die het construct “algemene onvrede” hebben gemeten. Eerst 

werden alle stellingen onderverdeeld naar een maatschappelijke categorie zoals criminaliteit, 

onderwijs, religie etc. Per categorie werden 2 stellingen uiteindelijk geselecteerd. In de items 

werd er kritisch gekeken naar de maatschappij. Er is voor gekozen om onvrede niet te 

specifiek of te concreet te formuleren, zodat de items onvrede in het algemeen meten. Een 

voorbeelditem van algemene onvrede, die betrekking heeft op het onderwijs is de volgende: 

´De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven zorgt voor een afname in de kwaliteit 

van het onderwijs.` Hoe hoger er op deze schaal gescoord werd, hoe meer algemene 

onvrede de mensen hebben. De Cronbach`s alpha van algemene onvrede is .69.  
 

Sociale leefsituatie: 

H

respondenten op ee

hen van toepassing was (1 helemaal niet van toepassing tot 5 helemaal van toepassing). De 

items werden samengesteld aan de hand van een compacte variant van de online vragenlijst 
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die door het SCP wordt afgenomen om de leefsituatie index te berekenen (2008a). Deze 

items vormen een klein onderdeel van de module SCP Leefsituatie Index 1999 die afkomstig 

is uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) (SCP, 2008b). In een rapport van het 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM, 2005) komt 

naar voren dat Nederlandse burgers sociale leefomgeving in de top vijf plaatsen wat betreft 

onderwerpen die zij persoonlijk het meest van belang vinden. Er is in dit onderzoek voor 

gekozen om specifiek te kijken naar sociale leefsituatie, daarom is er een keuze gemaakt uit 

de items die het SCP gebruikt om de leefsituatie index te berekenen. ´Mijn sociale contacten 

zijn oppervlakkig` is een voorbeeldvraag uit deze schaal. Hoe hoger er gescoord werd op 

deze schaal, des te gelukkiger mensen zijn met hun sociale leefsituatie. De schaal heeft een 

Cronbach`s alpha van .71 

 

Procedure 

In de trein werd de respondent benaderd en werd er uitleg gegeven over wat het onderzoek 

nhield en wat er van hem/haar verwacht werd. Hierbij werd uitdrukkelijk vermeld 

 maand Januari van 2008. De trajecten waarop 

in het kort i

dat er zorgvuldig met de gegevens van de respondent werd omgegaan en dat deelname 

volstrekt anoniem was. Tenslotte werd aangegeven dat deelname aan het onderzoek 

ongeveer 10 minuten in beslag zou nemen. Naast de toestemming van de hoofdconducteur 

werd er rekening gehouden met de tijdsduur van de rit, zodat de respondenten rustig de tijd 

hadden om de vragenlijsten in te vullen. Ook zijn de vragenlijsten buiten de spitsuren 

afgenomen. Verder was een goed begrip van de Nederlandse taal noodzakelijk. Als laatste is 

er gekeken naar de gewenstheid van deelname. Mensen die druk bezig waren of zaten te 

slapen, zijn in dit onderzoek niet benaderd.  

Het afnemen van de vragenlijsten is op drie verschillende dagen gebeurd. Tweemaal op een 

dinsdag en eenmaal op een donderdag, in de

de vragenlijsten afgenomen zijn, is het traject Utrecht – Maastricht en het traject Utrecht – 

Zwolle. Deze trajecten zijn gekozen omdat beide trajecten weinig tussenstops hebben en de 

trajecten lang genoeg zijn om de kans op participatie en bereidwilligheid te vergroten. 

Daarnaast is er voor deze trajecten gekozen in verband met reiskosten. Met een retourtje 

was het mogelijk om een aantal keer op het desbetreffende traject heen en weer te reizen. 

Er is gekozen om de vragenlijsten alleen af te nemen in intercity’s. In stoptreinen is de kans 

groot dat mensen snel de trein weer uit moeten en daarom niet genoeg tijd nemen voor het 

invullen van de vragenlijst. De onderzoekers zaten tijdens de treinrit in de coupé waar de 

respondenten meededen aan het onderzoek. Als er iets niet duidelijk was voor de 

respondent of als hij/zij commentaar had op de vragenlijst, kon hij/zij een onderzoeker 

aanspreken. Deze onderzoeker stond open voor vragen, bood hulp waar nodig was en 

luisterde naar het gegeven commentaar. 
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Data-analyse 

Data-analyse heeft plaatsgevonden met het softwareprogramma SPSS versie 14.0. De 

n getoetst met behulp van Spearman´s Rang Orde Correlatie. De vragen zijn hypothesen zij

voor het onderzoek bekeken op gezichtsvaliditeit. Er is een kleine pilot (N = 10) gehouden 

om te kijken of de vragen werden begrepen. 
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Resultaten 

gekeken wordt naar de hypothesen zijn de bevindingen van de demografische 

ariabelen beschreven. Er is gecontroleerd of de totale dataset aan de assumpties van 

g, maandinkomen, de rol van 

vensbeschouwelijke opvatting en politiek is er met behulp van correlaties gekeken naar de 

mdat de variabelen publieke rouw en sociale leefsituatie niet normaal verdeeld zijn, is er 

Spearman´s Rang Orde Correlatie. Zoals uit de inleiding naar voren 

r hun sociale leefsituatie 

inder uiting geven aan publieke rouw. De resultaten laten evenwel zien dat sociale 

 
Alvorens er 

v

lineariteit, normaliteit, homoscedasticiteit en multicollineariteit heeft voldaan. 5 respondenten 

zijn op basis van deze criteria uit de dataset verwijderd. 

 

Bij de demografische variabelen leeftijd, opleidin

le

samenhang tussen deze variabelen en de afhankelijke variabelen algemene onvrede, 

publieke rouw en sociale leefsituatie. Er blijkt een minimale positieve samenhang (r =.13, n = 

277, p = .03) te zijn tussen algemene onvrede en het opleidingsniveau. Dit betekent dat 

opleidingsniveau samenhangt met de mate van algemene onvrede. Er zijn verder geen 

significante verbanden gevonden tussen de demografische variabelen en de afhankelijke 

variabelen. Enkele demografische variabelen (leefsituatie, politieke voorkeur en 

levensbeschouwelijke opvatting) werden getoetst op verschillen tussen groepen op de 

scores van publieke rouw, algemene onvrede en leefsituatie. Hieruit kwamen geen 

significante verbanden naar voren.  

 
Hypothesen 

O

gebruik gemaakt van de 

komt, wordt er verwacht dat er een positief verband is tussen algemene onvrede en publieke 

rouw. Uit de Spearman´s Rang Orde Correlatie komt, zoals verwacht, naar voren dat er een 

kleine significante positieve correlatie is tussen de twee variabelen, r = .14, n = 289, p < .05. 

Naarmate de algemene onvrede hoger is, is de kans op uitingen van publieke rouw bij de 

persoon in kwestie ook enigszins groter. Uit bovenstaande blijkt dat opleidingsniveau 

gerelateerd is aan algemene onvrede. Het in dit onderzoek niet mogelijk om te kijken naar de 

mate waarin opleidingsniveau de samenhang tussen algemene onvrede en publieke rouw 

bepaald, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een parametrische toets waarin 

gecontroleerd kan worden voor de bijdrage van opleidingsniveau. 

 

In hypothese 2 werd gesteld dat mensen die tevreden zijn ove

m

leefsituatie en publieke rouw niet significant gerelateerd zijn aan elkaar, r = -.06, n = 277, p = 

.32. De aangenomen samenhang tussen sociale leefsituatie en publieke rouw kan op basis 

van dit resultaat niet worden aangetoond. De hypothese wordt niet ondersteund.  
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Met behulp van de Spearman´s Rang Orde Correlatie is onderzocht of er een negatieve 

latie bestaat tussen algemene onvrede en sociale leefsituatie. Er is een significante 

 te toetsen waarin werd verwacht dat publieke 

uw, algemene onvrede en sociale leefsituatie in verband zouden staan met elkaar. Van 

re

correlatie gevonden van r = -16, n = 278, p < .01. De hypothese kan daarom worden 

bevestigd. Een hoge score op algemene onvrede houdt verband met een sociale leefsituatie 

die als minder bevredigend wordt ervaren.  

 

Het is niet gelukt om de laatste hypothese

ro

tevoren werd verwacht dat de schalen van de variabelen normaal verdeeld waren. 

Hypothese vier zou dan getoetst kunnen worden met een multipele regressie. Dit is nu niet 

mogelijk, niet alle schalen waren normaal verdeeld en er is geen non-parametrische variant 

op de multipele regressie. 
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Discussie 

e inbedding 

et belangrijkste doel van dit onderzoek was het aantonen van een mogelijk verband tussen 

vrede en de uiting van publieke rouw. Daarnaast werd aangenomen 

 
Theoretisch

H

de ervaren algemene on

dat publieke rouw eveneens samen zou hangen met sociale leefsituatie en persoonlijke 

demografische determinanten. Bovendien werd er verwacht dat er sprake was van een 

verband tussen algemene onvrede en sociale leefsituatie. Ten slotte werd er verwacht 

wanneer zowel publieke rouw als algemene onvrede en sociale leefsituatie met elkaar 

werden vergeleken dit ook zou leiden tot een mogelijke samenhang tussen de drie 

constructen. Uit ons onderzoek komt naar voren dat een hogere mate van algemene 

onvrede inderdaad samenhangt met een hogere score op publieke rouw. Er is evenwel geen 

significant verband tussen sociale leefsituatie en publieke rouw gevonden. Wel blijkt een 

hoge score op algemene onvrede verband te houden met een sociale leefsituatie die als 

minder bevredigend wordt ervaren. Alle drie de constructen samen konden om technische 

redenen niet in dit onderzoek in onderling verband worden vergeleken, dus over de 

mogelijke verbanden tussen publieke rouw, algemene onvrede en sociale leefsituatie kunnen 

geen uitspraken worden gedaan. Een positieve correlatie tussen algemene onvrede en 

publieke rouw doet vermoeden dat hiermee bevestigd zou worden dat de ontevredenheid 

over de maatschappij waarin geleefd via publieke rouw wordt geuit, zoals werd verondersteld 

door Margry (2003), Blokland (2006), Walter (2005) en West (2004). Enige voorzichtigheid 

met het interpreteren van het gevonden verband is gewenst. Walter (in press) stelt over 

publieke rouw dat er vele manifestaties zijn en dat publieke rouw niet te herleiden valt tot één 

allesomvattende verklaring. Psychologische verklaringen geven uitleg waarom bepaalde 

personen deelnemen aan publieke rouw terwijl sociaal historische verklaringen duidelijk 

maken waarom zoveel mensen massaal uiting geven aan publieke rouw. In de 

operationalisatie van de constructen is niet specifiek rekening gehouden met één verklaring. 

In dit onderzoek gaven respondenten zelf invulling aan publieke rouw hetgeen beperkingen 

oplevert voor de interpretatie van de gegeven antwoorden. Niet duidelijk wordt of mensen 

dachten aan bijvoorbeeld de vuurwerkramp te Enschede in 2000, de dood van Jos Brink of 

de moord op Pim Fortuyn. De vraag blijft met welk voorbeeld van publieke rouw in het 

achterhoofd respondenten de items hebben gescoord. Dit onderzoek neigt naar een meer 

sociaal historische verklaring van publieke rouw. In de tijd van Pim Fortuyn werd er 

gesproken van een maatschappelijk klimaat van onvrede (Bode & Paradijs, 2005; Van 

Oosterhout, 2005; Vasterman, 2007). Gesteld kan worden dat de manier waarop er 

gereageerd werd op zijn dood geldt als het bekendste voorbeeld van publieke rouw in 

Nederland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2007b) vergelijkt de huidige leefsituatie met 
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de situatie in 2001-2002. In deze periode was er sprake van maatschappelijke onrust die 

versterkt werd door de dood van Pim Fortuyn. De resultaten uit ons onderzoek ondersteunen 

de theorie dat er een sociaal historische verklaring ten grondslag ligt aan publieke rouw. 

Hetzelfde geldt in minder mate voor sociale leefsituatie. Een negatieve kijk op de sociale 

leefsituatie lijkt gepaard te gaan met een negatieve kijk op de maatschappij. Eerder werd 

geconstateerd dat er sprake is van een toegenomen expressiviteit in het uiten van onvrede 

(Blokland, 2006). Dit zou kunnen betekenen dat wanneer mensen makkelijker uiting geven 

aan een algemeen gevoel van onvrede, ze met hetzelfde gemak kritischer kijken naar hun 

persoonlijke leefsituatie. Dat sociale leefsituatie geen verband houdt met publieke rouw is 

opmerkelijk gezien het verband tussen publieke rouw en algemene onvrede enerzijds en het 

verband tussen sociale leefsituatie en algemene onvrede anderzijds.  Lucas & Donnellan 

(2007) komen met een eventuele verklaring hiervoor. Zij verzamelden data van twee eerdere 

onderzoeken waarin respondenten een score moesten toekennen aan de mate waarin zij 

over een periode van 11 jaar tevreden waren over hun leven. Hieruit kwam naar voren dat 

een subjectieve beleving van welzijn een stabiele individuele eigenschap is en niet afhangt 

van contextuele factoren. Sociale leefsituatie kan gezien worden als een onderdeel van de 

subjectieve beleving van welzijn. Met andere woorden zou dit betekenen dat sociale 

leefsituatie op zichzelf staat en dat de maatschappij hierop geen invloed heeft.  

 

Methodologische commentaren 

Er kunnen een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst over het onderzoek. Omdat 

waren over algemene onvrede en publieke rouw is er in het 

nd moeten worden en stellingen 

ie gesteld worden moeten eenduidig zijn. In dit onderzoek was de leeftijd van de steekproef 

er nog geen testen beschikbaar 

onderzoek zelf een vragenlijst geconstrueerd. Het is echter maar de vraag of de gebruikte 

vragenlijst echt de variabelen meet zoals door de onderzoekers beoogd werd. Respondenten 

rapporteerden moeilijkheden te ondervinden wat betreft de stellingen van algemene onvrede 

alsook bij de stellingen van publieke rouw. Opvallend was dat sociale leefsituatie positief 

gescoord was, dit kan duiden op sociale wenselijkheid. Deze items werden overgenomen uit 

een klein onderdeel van de module SCP Leefsituatie Index (2008a). Blokland (2006) pleitte 

voor voorzichtigheid bij het interpreteren van de leefsituatie index vanwege de sociale 

wenselijkheidvertekening die er zou bestaan. Als zodanig dienen de gegeven antwoorden bij 

sociale leefsituatie bescheiden te worden geïnterpreteerd. 

 

In vervolgonderzoek zouden de variabelen beter afgebake

d

niet normaal verdeeld en de culturele diversiteit was matig. Het is nuttig om te kijken welke 

andere wervingsmethoden voor respondenten effectief zijn, zodat respondenten op 

meerdere en verschillende manieren benaderd kunnen worden. Op deze manier zou er een 
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betere steekproef genomen kunnen worden die representatief is voor de populatie. Het is 

van belang om bij vervolgonderzoek te letten op de uitleg van de vragenlijst. In dit onderzoek 

verschilde de uitleg per respondent, beter is het om een duidelijke uitleg voor iedereen te 

hebben. Uit de resultaten blijkt dat er een verband is tussen algemene onvrede en het 

opleidingsniveau. Vervolgonderzoek kan duidelijkheid scheppen over de invloed van het 

opleidingsniveau op de verbanden tussen algemene onvrede, publieke rouw en sociale 

leefsituatie.  
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Wij zijn twee psychologiestudenten van de Universiteit Utrecht. Momenteel zijn wij bezig met 

ns masteronderzoek. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in factoren die van 

en van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in 

eslag nemen. U kunt de vragen beantwoorden door het vakje voor de vraag in te kleuren of 

 stemt u 

 dat u vrijwillig deze vragenlijst invult. Bij de verwerking van de gegevens zal het eerste 

aten wilt ontvangen, dient u een mail te sturen naar 

ubliekerouw@gmail.com 

danken voor het invullen van deze vragenlijst. 

iermee stem ik in dat ik op vrijwillige basis deze vragenlijst invul. 

ng) 

o

invloed kunnen zijn op publieke rouw.  

 

Voor u ligt onze vragenlijst. Het invull

b

een cirkel te zetten om het antwoord dat het beste bij u past. Ook worden er een aantal open 

vragen gesteld, waarbij u uw antwoord kunt opschrijven. Deelname aan dit onderzoek is 

geheel vrijwillig en er zal uiteraard zorgvuldig met uw gegevens omgegaan worden. 

 

Onder aan deze pagina wordt  u gevraagd om uw handtekening te zetten. Hiermee

in

blad van de vragenlijst verwijderd worden. De vragenlijsten worden genummerd en met dat 

nummer zal verder gewerkt worden.  

 

Indien u na het onderzoek de result

p

 

Wij willen u alvast hartelijk 

 

Alessandro Nanna en Hiske van Dam 

 
 
 
 
H

 

………………………………………………… (zet hier uw handtekeni
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Deel 1 
 begint met een aantal algemene vragen. Vul het vakje voor het antwoord dat het beste bij 

. 

nationaliteit? 

o Nederlandse 

……………………………………………  

o Man 

jd? 

 

Wa ige leefsituatie? 

 Gehuwd / ongehuwd samenwonend  

d geweest 

 uw gezin? 

o Minder dan €2000 per maand bruto 

emaakt?  

o Lagere school 

. 

 / vwo / athenaeum / mbo-opleiding / etc. 

 

U

u past in

 

Wat is uw 

o Anders, namelijk

 

Wat is uw geslacht? 

o Vrouw 

 

Wat is uw leefti

…………  

 

t is uw huid

o
o Alleenstaand, gescheiden 

o Alleenstaand, verweduwd 

o Alleenstaand, nooit getrouw

 

Wat is grofweg het huidige maandinkomen van

o Tussen €2000 en €3000 per maand bruto 

o Meer dan €3000 per maand bruto 

 

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afg

o Mulo / mavo / lts / vmbo / huishoudschool / etc

o Hts / hbs / havo

o Hbo of universiteit  

o Anders, namelijk………………………………………………

 

 23



 

aW t is uw levensbeschouwelijke opvatting? 

o Protestant 

erd 

, namelijk…………………………………………… 

 in uw leven? 

o Geheel onbelangrijk 

t belangrijk 

keur? 

o Links (Groenlinks, SP, PvdA) 

66, CDA, SGP) 

, VVD) 

n? 

o Geheel onbelangrijk 

t belangrijk 

o Katholiek 

o Hervormd 

o Gereforme

o Islam 

o Niet-gelovig 

o Anders

 

In welke mate speelt uw levensbeschouwelijke opvatting een rol

o Onbelangrijk 

o Niet onbelangrijk/ nie

o Belangrijk 

o Zeer belangrijk 

 

Wat is uw politieke voor

o Midden (Christenunie, D

o Rechts (Eén NL, PVV, Fortuyn

 

In welke mate speelt politiek een rol in uw leve

o Onbelangrijk 

o Niet onbelangrijk/ nie

o Belangrijk 

o Zeer belangrijk 
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Deel 2 
ieronder volgen een aantal stellingen over de dood van een bekend persoon. Voorbeelden 

 Meindert Tjoelkert, Jan Wolkers, Theo van Gogh en Jos Brink. Omcirkel in 

ate de stellingen voor u van toepassing zijn. 

meegelopen in een stille tocht 1 2 3 4 5 

H

hiervan zijn:

welke m

 

U heeft keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 

1 Helemaal niet waar 

2 Niet waar 

3 Gedeeltelijk waar 

4 Wel waar 

5 Helemaal waar 

 

Ik heb nooit 
 
Ik
 

 heb de uitvaart bijgewoond, gezien of gehoord 1 2 3 4 5 

Ik heb op een bepaalde plaats bloemen gelegd 
 

1 2 3 4 5 

Ik ben naar een herdenkingsplaats geweest  
 

1 2 3 4 5 

Ik heb niet een (internet) condoleanceregister getekend  
 

1 2 3 4 5 

Ik heb aan een protestmars mee gedaan 
 

1 2 3 4 5 

Ik heb geen rouwkaartje(s) of soortgelijk bezorgd 
 

1 2 3 4 5 

Ik heb op een discussie forum / persoonlijke 
ternetpagina of fansite een bericht achter gelaten in

 

1 2 3 4 5 

Ik heb door middel van een attentie (zoals knuffels, 1 2 3 4 5 
harten, schilderijtjes/ fotolijstjes, etc) mijn reactie laten 
zien. 
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Deel 3 

 krijgt nu een aantal stellingen die betrekking hebben op het leven. U dient deze stellingen 

woorden door een keuze te maken uit een van de volgende antwoordmogelijkheden:  

 Helemaal niet mee eens 

langen van burgers naar behoren 
 behartigen en doet dat steeds minder 

1 2 3 4 5 

U

te beant

 

U heeft keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 

1

2 Niet mee eens 

3 Een beetje mee eens 

4 Wel mee eens 

5 Helemaal mee eens 

 

De politiek dient de be
te
 
De manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven 
zorgt voor een afname in de kwaliteit van het onderwijs 
 

1 2 3 4 5 

Geld maakt niet gelukkig en is van middel doel geworden 
 

1 2 3 4 5 

Steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid voor 1 2 3 4 5 
hun leven wat de maatschappij ten goede komt 
 
Terwijl steeds meer mensen voor hun eigen inkomsten 
moeten zorgen en geen beroep meer op de sociale 
ekerheid kunnen doen, worden de eisen van de z

arbeidsmarkt hoger 
 

1 2 3 4 5 

In Nederland is vriendjespolitiek erg bepalend voor de 
kansen die je krijgt in je leven 

1 2 3 4 5 

 
Alhoewel de politie staat voor handhaving van openbare 
orde en veiligheid, zie ik daar niets van terug 
 

1 2 3 4 5 

In Nederland kan er op een positieve manier uiting 
gegeven worden aan religie 
 

1 2 3 4 5 

Sommige immigranten doen niet voldoende hun best om 
Nederlander te worden 
 

1 2 3 4 5 

Door een ruimtegebrek in Nederland neemt de agressie 
tussen mensen toe 
 

1 2 3 4 5 

Het wordt Nederlanders te moeilijk gemaakt om op de 
hoogte te blijven van recente politieke ontwikkelingen 
 

1 2 3 4 5 

Erkenning van en respect voor de mensen die in het 
onderwijs werken, is sterk vooruit gegaan 
 

1 2 3 4 5 
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1. Helemaal niet mee eens 2. Niet mee eens 3. Een beetje mee eens 4. Wel mee eens 5. Helemaal mee eens 

e hebben te hoge verwachtingen van het leven en dit 
 

 2 3 4 5 
 
W
zorgt voor stress 
 

1

In Nederland ziet men steeds vaker in de omgang met 
elkaar ruwe omgangsvormen en grof taalgebruik 
 

1 2 3 4 5 

De huidige sociale voorzieningen stellen niets voor: nog 
steeds zijn er mensen die niet genoeg geld krijgen om 

nd te kunnen komen ro
 

1 2 3 4 5 

Vrouwen zijn gelijk aan mannen en dit is steeds vaker te 
zien in het bedrijfsleven waar zij hoge functies bekleden 

1 2 3 4 5 

 
Er is een slachtoffercultuur ontstaan waarbij pech niet 
meer wordt geaccepteerd maar men bij het geringste 

eval iemand aansprakelijk wenst te stellen g
 

1 2 3 4 5 

Het gebrek aan geloof zorgt voor een afname in normen 
en waarden 
 

1 2 3 4 5 

De overbevolking in Nederland versterkt passiviteit 
(draaideurcriminaliteit, passief optreden politie, 

etrokkenheid van burgers) b
 

1 2 3 4 5 

Nederlanders zijn steeds beter berekend op de komst van 
nieuwkomers waardoor zij g

1 
elijke kansen krijgen op de 

rbeidsmarkt, op de woningmarkt en in het onderwijs 

2 3 4 5 

a
 
 

ent u, in het geheel genomen, tevreden met de NedeB rlandse maatschappij? 

o Ontevreden 

 tevreden 

 

o Geheel ontevreden 

o Niet ontevreden/niet

o Tevreden 

o Geheel tevreden 
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eel 4 

ls laatste volgt nog een aantal stellingen over uw persoonlijke situatie. Kunt u aangeven in 

e de stellingen op u van toepassing zijn? 

 

d kan raten 1 2 3 4 5 

D
A

hoeverr

U heeft keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 

1 Helemaal niet van toepassing  

2 Niet van toepassing    

3 Een beetje van toepassing 

4 Wel van toepassing    

5 Helemaal van toepassing  

 

Er zijn mensen met wie ik goe p

Ik ben actief bij een organisatie  1 2 3 4 5 

Er zijn mensen bij wie ik terecht kan 1 2 3 4 5 

Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig  1 2 3 4 5 

Ik maak deel uit van een groep vrienden 1 2 3 4 5 

Er zijn mensen die me echt begrijpen 1 2 3 4 5 

Ik ga nooit naar een vereniging 1 2 3 4 5 

Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 1 2 3 4 5 

Ik ga naar culturele activiteiten (zoals film, concert, 
theater) 

1 2 3 4 5 

 

Bent u, over het algemeen genomen, tevreden met uw persoonlijke situatie? 

o Geheel ontevreden 

 tevreden 

ekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

ocht u nog aanvullende opmerkingen hebben, dan kunt u deze hieronder aangeven. 

 

o Ontevreden 

o Niet ontevreden/niet

o Tevreden 

o Geheel tevreden 

 

U bent aan het einde g

M

Aanvullende opmerkingen: 

 

 

 


