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Toen was geluk heel gewoon. Deze populaire comedy waarin Joke Bruijs en Gerard Cox schitterden, en 

waarvan herhalingen werden uitgezonden tot januari 2019, schetst een ideaal beeld van de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw. Het leven was weliswaar niet bepaald makkelijk, zeker niet voor een toch 

laagbetaalde trambestuurder en zijn werkloze vrouw die thuis de zaken regelde. Maar de dingen waren 

duidelijk, en de serie ademt een nostalgische zucht naar een lang-vergaan verleden. Dergelijk 

romantisch of nostalgisch denken komt nogal eens voor. Zie bijvoorbeeld de opkomst van ‘barbieren’ 

die, gespecialiseerd in kapsels uit de jaren vijftig, zich louter lijken te richten op mannen. Of wat te 

denken van de populariteit van het woord ‘fabriek’, eens toch een plaats des onheils alwaar mensen zich 

in het zweet des aanschijns zich konden vervreemden, maar thans gezien wordt in een veel positiever 

licht getuige voorbeelden als de ‘frietfabriek’, de ‘argumentenfabriek’, de ‘bierfabriek’ of de 

‘fietsfabriek’. Popmuziek leent zich ook uitstekend voor een verlangen naar een tijd dat liedjes nog 

eenvoudig of met echte instrumenten gemaakt werden. De Top 2000 is zelfs een jaarlijks terugkerend 

feest der nostalgie, waarbij opvalt dat de keuze voor ‘oude’ nummers echt niet alleen door ouderen 

gemaakt worden. Vooral jongeren stemmen massaal op hits uit het verleden (Draaisma et al, 2011). Ook 

is nostalgisch denken nauw verbonden met politieke stromingen die de kop op steken. Wat immers te 

denken van politici als Baudet en Wilders die met hun nostalgische politieke agenda’s niet bepaald 

impopulair zijn. Terug naar de gulden, weg uit Europa, terug naar een tijd waarin ‘we’ ons nog 

simpelweg thuis konden voelen. 

http://www.peterachterberg.nl/
http://www.brampeper.com/
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Het begrip nostalgie is afkomstig van de zeventiende eeuwse Zwitsere arts Johannes Hofer en is een 

samentrekking van de Griekse woorden nostos (huiswaarts keren) en algia (een pijnlijke conditie)1. 

Hofer muntte deze term om het ziektebeeld van extreme heimwee van elders vechtende Zwitserse 

huurlingen te vatten. Nostalgie is dus allereerst een medische term om een ziektebeeld te beschrijven, 

dat vooral ging over een verlangen om in een andere ruimte te zijn, namelijk weer thuis. Pas in de 

negentiende en twintigste eeuw werd nostalgie een verlangen naar aan andere, vaak geromantiseerde 

tijd. Nostalgie is nu dan ook geen te genezen ziekte, maar een vorm van melancholie (Davis, 1979). Waar 

voorheen terugkeren naar huis de oplossing was, is nostalgie nu enkel te verhelpen middels tijdreizen. 

In zijn proefschrift ‘Authenticity Revisited’ stelt Niels van Poecke (2017) dat de opkomst van dit soort 

nostalgisch denken staat voor een bredere, meer fundamentele culturele verandering in westerse 

samenlevingen.  

In de literatuur wordt dikwijls de opkomst van het aloude romantische denken gerelateerd aan 

onzekerheden die uit processen van modernisering, industrialisering en rationalisering voortvloeien 

(Roeland et al., 2011; Taylor, 1991). Zo suggereert Roszak (1995) bijvoorbeeld dat in door-en-door 

gerationaliseerde samenlevingen als de onze, mensen minder makkelijk nog de zin van het leven 

ontdekken kunnen, en culturele onzekerheid in de hand werkt (zie ook het werk van Zijderveld, 1970). 

Deze culturele onzekerheid zou een nostalgische roep om ‘echte’ gemeenschappen in de hand werken 

(zie ook Van Poecke, 2017). Nostalgie heeft volgens Sedikides, Wildschut en Baden (2004) een aantal 

functies voor het individu: het kan een positieve stemming bewerkstelligen, een gevoel van 

eigenwaarde beschermen en vergroten, een gevoel van sociale verbondenheid versterken en het kan 

het leven betekenis geven en daarmee existentiële en culturele onzekerheid verdrijven. Culturele 

onzekerheid in doorgerationaliseerde samenlevingen zorgt in deze visie dus voor nostalgisch denken. 

In dit hoofdstuk onderzoeken we eerst de omvang van het nostalgisch denken in Nederland, dan kijken 

we naar de  verklaringen, met name die van culturele en economische onzekerheden, tot slot willen we 

weten wat de consequenties zijn van het nostalgisch denken voor politiek en instituties. We maken 

hierbij gebruik van in 2013 verzamelde gegevens uit een enquête onder een representatieve uitsnede 

van de Nederlandse bevolking. Omwille van de leesbaarheid wordt voor alle informatie over metingen 

en statistische methoden verwezen naar een online appendix.2 

 

Hoe wijd verspreid is nostalgisch denken? 

Figuur 1 laat zien hoe nostalgisch Nederlanders gemiddeld zijn. We hebben hen gevraagd in welke mate 

zij verlangen naar zes type samenlevingen: een waarin mensen meer rekening met elkaar houden, een 

die minder hectisch is, enzovoort.  De gemiddelde scores – 1 staat voor ‘nooit’, en 10 voor ‘altijd’ -- op al 

deze vragen, en ook op de totaalschaal laat zien dat de ondervraagden tamelijk nostalgisch zijn. Er blijkt 

een verlangen bij de respondenten naar een samenleving waar het leven harmonieuzer en minder 

complex is. Hoewel een dergelijk samenleving wellicht nooit heeft bestaan en daarmee utopisch lijkt, 

                                                           
1  Aangezien de Grieken deze term niet zelf hebben bedacht, wordt de term nostalgie door Boym (2001) benoemd als 

pseudo Grieks of nostalgisch Grieks. 
2  Data, gebruikte syntaxen, en outputs voor deze bijdrage zijn opgeslagen op een projectsite via het Open Science 
Framework (https://osf.io/), op aanvraag bij de eerste auteur van dit stuk. 

https://osf.io/
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zijn de verlangens toch vooral geënt op een hang naar de overzichtelijkheid van vroeger3. Vooral op de 

vragen waarin ingegaan wordt op de onderlinge verhoudingen in de samenleving, laat men een 

nostalgisch verlangen naar meer harmonie zien. Ook op de overige vragen scoren de ondervraagden 

ruim boven het theoretische midden van 5,5. De gemiddelde score op de samengestelde schaal is dan 

ook een dikke 7. Gemiddeld genomen laat deze representatieve uitsnede van de Nederlandse bevolking 

dan ook zien nostalgische denkbeelden te omarmen.  

 

 

Figuur 1 Gemiddelde nostalgie in Nederland (N=1920) 

 

Mensen met verschillende opleidingsniveaus verschillen sterk van elkaar in hun omarming van 

nostalgische denkbeelden. Waar mensen met basisonderwijs als hoogst genoten opleiding sterk 

verlangen naar een andere, meer harmonieuze, minder complexe samenleving, is dit verlangen minder 

sterk aanwezig onder mensen met een academisch opleidingsniveau.  

 

                                                           
3 . In het algemeen vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat het met de samenleving bergafwaarts gaat 
(Dekker et al., 2016). 
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Figuur 2 Nostalgieverschillen naar opleiding 

 

Nostalgisch denken verklaard 

De vraag is hoe dit nostalgische denken verklaard kan worden. Waarom omarmen sommige mensen 

dergelijke nostalgische denkbeelden meer dan anderen? En vooral, waarom zijn het juist de lager 

opgeleiden die nogal nostalgisch in het leven staan? We onderzoeken twee verklaringen hiervoor: 

culturele onzekerheid en economische onzekerheid.  

Culturele onzekerheid in de vorm van anonomie. We gaan eerst te rade bij sociologen die geïnteresseerd 

zijn in maatschappelijke gevoelens van culturele onzekerheid in de vorm van ‘anomie’. Anomie kan, in 

navolging van Srole (1956), gezien worden als het idee dat de complexiteit van de sociale en culturele 

orde een gevaar vormt. Dit idee niet te leven in een ordelijke, betekenisvolle samenleving, kan dan 

leiden tot nostalgische verlangens als 'a longing for continuity in a fragmented world' (Boym, 

2001:xiv).Deze culturele onzekerheid in de vorm van anomie  wordt door veel sociologen gezien als een 

moderne ziekte en in verband gebracht met drugs- en alcoholverslaving, diefstal politiek radicalisme en 

veel meer normoverschrijdend gedrag (Elchardus en de Keere 2013:101). 

Maar anomie hoeft niet per se als destructieve kracht gezien te worden, anomie kan ook leiden tot 

positief activisme. Het is goed mogelijk dat anomische gevoelens bijdragen aan het nostalgische 

verlangen te leven in een samenleving die wellicht nooit is geweest, maar wel mooi genoeg is om naar 

te streven.  

 

3 

Nadere analyses laten zien dat deze anomische denkbeelden positief samenhangen met het hebben van 

nostalgische verlangens en dat ze sterker voorkomen onder lager opgeleiden (Achterberg en Houtman, 

2009). De vraag waarom dit zo is, zal vermoedelijk de sociologische gemoederen nog jaren bezighouden. 

Zien lager opgeleiden meer gevaar in de complexiteit van de sociale en culturele orde omdat ze zich 
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erdoor bedreigd voelen, of omdat ze meer houvast nodig hebben dan hoger opgeleiden? Dat zal 

toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. Hoe het ook zij, de anomische gevoelens onder lager 

opgeleiden verklaren voor een belangrijk deel waarom juist onder deze groep nostalgische denkbeelden 

vaker voorkomen dan onder hoger opgeleide groepen.  

Economische onzekerheid 

De tweede verklaring voor nostalgische denkbeelden richt zich op het idee deze denkbeelden vooral te 

vinden zijn onder zogenoemde verliezers van de moderniteit (Minkenberg, 2000). Hierbij is het niet 

zozeer het culturele onbehagen dat verklaart waarom mensen met een lager opleidingsniveau 

nostalgisch zijn, maar ziet men deze nostalgie eerder als een uitdrukking van economische 

verhoudingen. De termen verschillen: globaliseringsverliezers (Teney et al. 2014), verliezers van de 

informatiemaatschappij (De Keere, 2010), of moderniseringsverliezers (Betz, 2004), maar het 

mechanisme is steeds hetzelfde. Mensen aan de onderkant van de stratificatieladder – mensen met een 

zwakke arbeidsmarktpositie, laag gekwalificeerd werk, laag opleidingsniveau, hoog werkloosheidsrisico 

et cetera – kunnen in dit soort verklaringen economisch niet mee komen. En of dat nu komt doordat als 

gevolg van globalisering hun werk wordt overgenomen door goedkope arbeidskrachten uit het 

buitenland, of dat hun werkzaamheden zelfs helemaal verdwijnen naar lage lonen landen.  Of dat het nu 

komt doordat als gevolg van de opkomst van de kenniseconomie lager gekwalificeerd personeel zich 

niet gegarandeerd weet van het voortbestaan van hun banen. Of dat zij vanwege hun kwetsbare positie 

uitgebuit weten door midden- en hogere klassen. Dat maakt eigenlijk niets uit. Het eindresultaat van dit 

soort processen is dat juist deze mensen vanuit welbegrepen eigenbelang sociaal-economisch linkse, 

solidaire denkbeelden zullen huldigen (Achterberg et al., 2013). Inderdaad laat een karrevracht aan 

onderzoek zien dat lager opgeleiden sterk egalitaire denkbeelden huldigen. Zij wensen solidariteit, dat 

de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en dat de samenleving zorgt voor een ieder die buiten 

de boot valt (zie ook Achterberg et al., 2010; Gielens et al, 2019). Te verwachten is dat dergelijke 

solidaire, egalitaire denkbeelden samenvallen met nostalgische verlangens naar een minder complexe, 

meer harmonieuze samenleving. 

Dit blijkt inderdaad het geval. Analyse van onderzoeksuitkomsten laat zien dat mensen die egalitair zijn, 

sterker nostalgische verlangens naar een harmonieuze, simpele, minder hectische samenleving delen.  

Verdere analyses laten zien dat dit egalitarisme ook deels kan verklaren waarom juist lager opgeleiden 

sterker dan hoger opgeleiden nostalgische denkbeelden huldigen. Lager opgeleiden omarmen, sterker 

dan hoger opgeleiden, egalitaire principes. Dat is in zekere zin ook logisch, want sociaal-economisch 

gezien hebben lager opgeleiden meer te winnen bij economische herverdeling en grotere gelijkheid dan 

de hoger opgeleiden. Hun egalitaire denkbeelden dragen vervolgens bij aan een sterkere nostalgische 

hang naar een andere samenleving.  

Kortom, hoe nostalgisch iemand is kan worden verklaard vanuit twee perspectieven. Beiden bieden, 

naast elkaar, redenen voor juist een nostalgische zucht naar een ander soort samenleving onder lager 

opgeleiden. Ten eerste kan het verklaard worden door culturele onzekerheid in de vorm van anomie. 

Dergelijke onbehaaglijke denkbeelden zorgen ervoor dat men activistisch begint te verlangen naar een 

ander type, minder gecompliceerde samenleving. Ten tweede kan het verklaard worden door de 

economisch egalitaire en solidaire denkbeelden die veelvuldig voorkomen onder lager opgeleiden. Men 

zoekt meer solidaire verhoudingen in een samenleving. Die solidaire, harmonieuze verhoudingen 

worden node gemist.  
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Nostalgie en verzet tegen instituties? Hebben nostalgische denkbeelden electorale gevolgen? En hoe is 

steun voor instituties gerelateerd aan nostalgie? De onderstaande figuur laat de gemiddelde 

nostalgische denkbeelden per electoraat zien. De vier achterbannen die het meest nostalgisch zijn, zijn 

die van de Partij van de Dieren, Socialistische Partij, 50Plus en de PVV. Nostalgische verlangens uiten 

zich dikwijls in een wens te leven in een samenleving waarin de mensen onderling, en met dieren en de 

natuur meer in harmonie en in evenwicht leven. Het is met het oog hierop niet vreemd te zien dat 

vooral onder het electoraat van de Partij van de Dieren, de gemiddelde nostalgie het grootst blijkt te 

zijn. Het tweede electoraat dat uitblinkt in nostalgische verlangens is dat van de SP – de partij waarvan 

het electoraat het meest egalitair in elkaar steekt.  

Ten tijde van het vragenlijstonderzoek was er nog geen sprake van Forum voor Democratie, dat volgens 

Spierings (2019) mobiliseert op verloren aanspraken; toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of 

deze achterban ook sterk nostalgisch is. Onze voorlopige conclusie is dat nostalgische denkbeelden niet 

iets typisch links of rechts zijn, maar eerder voorkomt onder achterbannen van partijen aan de randen 

van het politieke bestel (cf. Mair, 2009). Minder sterk ontwikkeld zijn de nostalgische denkbeelden bij de 

kiezers van meer centrale, gevestigde partijen.  

 

Figuur 42 Gemiddelde nostalgie per electoraat 

 

Dat juist electoraten van partijen aan de randen van het politieke bestel nogal nostalgisch zijn roept de 

vraag op hoe nostalgisch denken is gerelateerd aan steun voor instituties. Deze partijen staan vaak 

kritisch tegenover centrale instituties als rechtspraak, media, wetenschap en politiek (cf. Achterberg en 

Mascini, 2013). Echter, recent onderzoek laat zien dat vertrouwen in instituties multidimensionaal is. En 

dat in ieder geval onderscheid gemaakt dient te worden tussen vertrouwen in instituties, en vertrouwen 

in institutionele principes.  

Dit onderscheid gaat uit van twee centrale dimensies van alle instituties. De eerste, ideologische, 

dimensie gaat over de vraag welke doelen, principes en idealen instituties moeten nastreven. De 
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tweede, pragmatische, dimensie heeft betrekking op de uitvoerende instanties, en de alledaagse 

realiteit waar instituties mee te maken hebben. Uit publieke opinie onderzoek blijkt dat de ideologische 

dimensie van instituties vaak breed gesteund wordt (cf. Norris, 2012), meer dan uitvoerende, 

pragmatische, institutionele actoren, bijvoorbeeld rechters, wetenschappers of journalisten (Achterberg 

2015). Er is een gapend gat tussen publiek vertrouwen in institutionele principes enerzijds en 

vertrouwen in de uitvoering en uitvoerders van die idealen anderzijds.Eigen onderzoek laat zien dat 

nostalgische mensen wantrouwender staan tegenover uitvoerende instituties dan minder nostalgische 

mensen. Instituties als rechtspraak, media, wetenschap en politiek zijn tamelijk invloedrijke 

maatschappelijke actoren die veel verandering teweegbrengen (cf. Merton, 1957: 534). Nostalgisch 

ingestelde mensen neigen ernaar deze instituties te zien als onaantastbaar, oncontroleerbaar en voor 

hen onbeïnvloedbaar. Juist omdat  instituties zo’n invloedrijke rol spelen, kan verklaren waarom 

nostalgische mensen die liever een andere samenleving zouden zien, deze instituties verantwoordelijk 

houden voor de dagdagelijkse troep waarmee ze geconfronteerd worden (Zijderveld, 2000; Gauchat, 

2011: 755). 

Het feit dat nostalgisch ingestelde mensen geen vertrouwen hebben in centrale instituties, betekent 

echter niet dat ze geen rol zien voor deze instituties. Sterker nog, meer dan anderen, vertrouwen 

nostalgisch ingestelde mensen institutionele principes. Zij steunen de democratie als best mogelijke 

regeringsvorm van harte. Zij vinden meer dan anderen dat ware kennis alleen maar verkregen kan 

worden door systematisch en onbevooroordeeld onderzoek. Zij ondersteunen het idee dat iedereen 

voor de wet gelijk is en dat dit gegarandeerd moet zijn meer dan anderen. En dat iedereen moet worden 

geïnformeerd over zaken van publiek belang.  

 

Slot: een weg terug of vooruit? De Nederlander is nogal nostalgisch ingesteld, maar dit geldt niet voor 

iedere Nederlander in even sterke mate. Opleiding speelt een belangrijke rol bij het omarmen van 

nostalgische denkbeelden, lager opgeleiden zijn er duidelijk meer van gecharmeerd dan hoger 

opgeleiden. Er zijn twee verklaringen voor deze hang naar nostalgisch denken, een culturele en een 

economische. In beide gevallen ervaren lager opgeleiden een groter verlies. Cultureel ervaren zij meer 

anomie en economisch profiteren lager opgeleiden van de globalisering. In beide gevallen is het 

onderliggende mechanisme onzekerheid en een gevoeld onvermogen om iets aan de situatie te kunnen 

veranderen. Deze onmacht voedt een verlangen naar een tijd waarin zaken overzichtelijk waren en er 

loon naar werken was. Een melancholisch verlangen naar een tijd die destijds veelal een stuk minder 

florissant was als nu gedacht wordt. Nostalgie “is a sentiment of loss and displacement, but is also a 

romance with one’s own fantasy” (Boym, 2001:xiii).  

De vraag is of het nostalgisch denken toeneemt. Onze gegevens dateren uit 2013, een tijd waarin de 

gevolgen van economische crisis volop merkbaar waren. Een gebrek aan vergelijkbare gegevens zorgt er 

bovendien voor dat het onmogelijk is een trend empirisch vast te stellen. Maar, het lijkt erop dat er wel 

degelijk iets is veranderd in de loop van de tijd. Verlangde de mens aan het begin van de twintigste 

eeuw nog naar een futuristisch utopia, aan het begin van de eenentwintigste eeuw wentelt een 

behoorlijk deel der Nederlanders zich in een terugverlangen naar een nostalgisch utopia. Nostalgisch 

denken is daarmee een typisch modern fenomeen waar veel meer onderzoek naar gedaan zal moeten 

worden.  

De politieke consequenties van nostalgisch denken zijn weinig eenduidig. De nostalgische mens heeft  

afnemend? vertrouwen in de vertegenwoordigers van instituties, maar tegelijkertijd heeft hij/zij nog 
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steeds een groot vertrouwen in de institutionele principes. Onderdeel van het nostalgische wereldbeeld 

is dat de principes van de democratische rechtstaat, met een nadruk op (rechts)gelijkheid en 

transparantie, door de huidige uitvoerders (politici, ambtenaren) niet voldoende worden nageleefd. Dat 

op dit moment populistische partijen de handen op elkaar krijgen bij grote groepen in de samenleving is 

ook niet zo gek aangezien deze democratische partijen vooral roepen om het heft weer in eigen handen 

te nemen. Deze partijen, inclusief Baudet, appeleren aan de economische en culturele onzekerheid bij 

burgers, en beloven een weg vooruit of terug naar een samenleving die weer mooi en harmonieus is. 

Waarin gelukkig worden weer heel gewoon wordt. De vraag is, echter, of populistische partijen bij 

regeringsdeelname het vertrouwen in de uitvoerders weten te herstellen, of dat de kiezer eerdaags 

nostalgisch terugdenkt aan de ‘oude’ politiek. 
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