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Het democratisch mandaat
van Nederlandse politieke
partijen: crisis of continuïteit?
Tom Louwerse 1

ABSTRACT: THE DEMOCRATIC MANDATE OF DUTCH POLITICAL
PARTIES: CRISIS OR CONTINUITY?
This article studies the extent to which Dutch politica! parties fulfil their electoral mandates. The central question is how collective mandate fulfilment has developed over
the last sixty years. lncreasing electoral volatility, changes in party organizations and
the rise of populist parties could have resulted in a decrease of party mandate fulfilment. Contrary to previous studies, this article studies the mandate in terms of congruence between the electoral and parliamentary party competition. This allows for the
study of opposition parties' mandate fulfilment. Election manifestos and parliamentary
debates are studied for six elections and the subsequent parliaments (between 19502006) . The structure of the party competition is rather congruent before and after
elections for all of the cases, except 1972-1977. There is no evidence fora decline of
the degree to which parties collectively fulfil their electoral mandates.
KEYWORDS: party mandate, politica! representation, politica! parties, Dutch national elections, parliamentary behaviour

, . Inleiding
De rol van politieke partijen in de Nederlandse representatieve democratie is in de
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twintigste eeuw steeds belangrijker geworden. In het ideaalbeeld van sommigen
worden partijen gezien als vehikels va n de kiezerswil, die de wensen en belangen
van burgers vertalen in politieke besluitvorming. Anderen geven de partijen meer

m

ruimte om zelf hun koers te bepalen; daarbij zijn deze echter afhanke lijk van
de kiezersgunst (Ranney, 1954; Pitkin, 1967). In de praktijk van de Nederlandse
democratie geven kiezers geen directe opdrachten aan hun vertegenwoordigers,
maar kiezen ze eens in de paar jaar tussen enkele alternatieven. Daarbij spelen
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verkiezingsprogramma's een belangrijke rol, direct maar vooral ook indirect , bijvoorbeeld via televisiedebat ten, programmavergelijkingen en kieshulpen. Dit getuigt ervan dat het partijmandaatmodel een belangrijke rol heeft in het electorale
proces: als kiezers stemmen op een partij waarvan ze het programma steunen
en partijen vervolgens hun verkiezingsprogramma omzet ten in beleid, ontstaat er
overeenstemming tussen de wensen van kiezers en het uiteind elijke beleid (Thomassen , 1994). De vraag is hoe de praktijk zich verhoudt tot dit ideaalbeeld. Dit
artikel richt z ich op een cruciaa l aspect uit het partijmandaatmod el, namelijk de
vraag of partijen zich aan hun verkiezingsmandaat houden.
De centrale positie van politieke partijen is aan groeiende kritiek onderhevig.
De substantieve representatieve rol van partijen komt volgens somm igen onder
druk te staan (Katz & Mair, 1995) . Partijen zouden er steeds minder goed in slagen
om de wensen van de bevolking te vertegenwoordigen, onder meer omdat bepaald e alternatieven, zoa ls een links-conservatieve partij, ontbreken (Van der Brug

et al., 2011; Lefkofridi et al., 2011). In het publieke debat staat ook het optreden van
partijen ze lf in een kwaad daglicht: partijen richten z ich, zo luidt de klacht, minder
op het binnenhalen van beleidspunten en meer op het winnen van zetels en meedoen in de regeringscoalitie. Daardoor zo uden alle partijen op elkaar lijken en zou
de verkiezingsuitslag voor het uiteindelijke beleid weinig uitmaken (Van der Kolk &
Aarts, 2011). Hebben de genoemde ontwikkelingen ge leid tot een verzwakking va n
het partijmandaat? De centrale vraag is dan ook hoe de collectieve vervulling van
het partijmandaat in Nederland zich in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld.
Dit artikel verschilt op een aantal manieren van het bestaande onderzoek naar
vervulling van het partijmandaat in Nederland. Allereerst wordt een vergelijking
gemaakt tussen het verkiezingsprogramma en het parlementair gedrag van partij en , en niet zoals in eerder onderzoek tussen programma en regeringsbesluiten
(Thomson, 2001). Op deze manier kan mede worden bestud eerd in hoeverre oppositiepartijen zich aan hun verkiezingsmandaat houden. Ten tweede wordt het
mandaat niet geconceptualiseerd in termen van een lij st beloftes , maar wordt bekeken of de politieke stellingname va n partij en op politieke confl ictdimensies voor
en na verkiezingen gelijk b lijft. Hierdoor wordt , zo za l worden beargumenteerd,
een meer omvattend beeld van de vervulling van het verkiez ingsmandaat geboden . Naast een inhoudelijke bijdrage biedt dit artikel een nieuwe manier om de
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verschillen tussen partijposities voor en na verkiezingen te onderzoeken met behulp van het zogeheten Wordfish-a lgoritme. Dit algoritme is s uccesvol toegepast
op de analyse van partijprogramma's en parlementaire debatten, maar deze twee
soorten documenten zijn niet eerder met behulp van Wordfish vergeleken (Slapin

& Proksch , 2008; Proksch & Sla pin, 2009). De voor- en nadelen van deze aanpak
worden hier bekeken.
Het artikel begint met een beschouwing va n het partijmandaatmodel: wat is het
'partijmandaat' en wanneer wo rdt dit 'vervuld'? Daarna worden verwachtingen
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over de toe- of afname van de vervulling van het partijmandaat uiteengezet. Vervolgens wordt de gebruikte methode toegelicht, waarbij wordt stilgestaan bij het
toepassen van geautomatiseerde inhoudsanalyse. Ten slotte worden de resultaten
van de analyse van partijposities in zes Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende parlementaire periodes sinds 1950 besproken.

2.

Partijmandaatmodel

In de klassieke versie van het partij mandaatmodel strijden twee partijen om de kiezersgunst (Ranney, 1954). Als kiezers stemmen op de partij waarvan ze de standpunten delen, krijgt de winnende partij een mandaat van een kiezersmeerderheid
om haar programma uit te voeren . Dit programma werd immers door een meerderheid van kiezers verkozen boven het alternatief. Als de partij haar programma
daadwerkelijk weet om te zetten in beleid, biedt dit model een mechanisme voor
kiezersinvloed op het regeringsbeleid.
Het probleem met deze versie van het partijmandaatmodel is dat er feitelijk
altijd meer dan twee partijen meedoen met verkiezingen. En zelfs in landen met
een klein aantal partijen krijgt de verkiezingswinnaar niet vaak een meerderheid
van stemmen, waardoor men niet kan spreken van een kiezersmandaat om te
regeren. Voorstanders van het mediane mandaatmodel beargumenteren dat dit
probleem ondervangen kan worden als beleidsopvattingen van alle kiezers en partijen kunnen worden gepositioneerd op één dimensie, bijvoorbeeld links-rechts
(Black, 1958; McDonald & Budge, 2005). Aan de mediane positie wordt in dit model een bijzondere waarde toegekend, omdat de mediane stem bij meerderheidsbesluitvorming de doorslaggevende is. De partij waarop de mediane kiezer stemt zal,
onder voorwaarden, in het parlement de doorslaggevende middenpositie innemen,
waardoor de regering met die positie in het bijzonder rekening zal moeten houden .
In de praktijk blijkt de werking van het mediane mandaat problematisch, omdat er
in veel landen, waaronder Nederland, meerdere conflictdimensies bestaan waarbij
verschillende partijen de mediane positie innemen (Thomassen, 1994). Daarnaast
zorgen het kiesstelsel en de coalitievorming voor een verminderde werking van het
mechanisme. Het idee van het mandaat om te regeren is al met al hoogst problematisch.
Het partij mandaatmodel kan ook op een andere manier worden ingevuld, waarbij het mandaat om te representeren in het parlement centraal staat. Hierbij wordt
niet zozeer gekeken naar de vraag of er een overeenstemming is tussen de 'wil van
de kiezer' en het gevoerde beleid, maar naar de vraag of partijen hun represen tatieve ro l op een goede manier verv ullen: streven zij in het parlement na wat zij voor
de verkiezingen voorstonden? Het is voor kiezers van belang om te weten of het
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verkiezingsprogramma een goede indicator is voor het gedrag van partijen na de
verkiezingen om het probleem van ad verse selectie te ondervangen (Müller, 2000).
Een bijkomend voordeel van het conceptualiseren van het mandaat in termen
van parlementaire representatie is dat dit de mogelijkheid biedt om het verkiezingsmandaat van oppositiepartijen te bestuderen. De meeste bestaande studies
kijken naar de mate waarin partijprogramma 's invloed hebben op het regeringsbeleid. Dat is voor regeringspartijen wellicht een goede maatstaf, maar van oppositiepartijen kan men moeilijk verwachten dat zij erin slagen om het hele programma
om te zetten in regeringsbeleid . Toch hebben ook oppositiepartijen een representatief mandaat: de kiezer mag verwachten dat een oppositiepartij de regering bestrijdt volgens de uitgangspunten die voor de verkiezingen werden gesteld. Dat
geldt des te meer in een consensusdemocratie als de Nederlandse, waarin het niet
de rol van de oppositie is om uitsluitend tegen te zijn , maar waarin elke partij
vanuit haar eigen ideologische achtergrond invloed kan uitoefenen op het beleid,
bijvoorbeeld via het werk in parlementaire commissies (Döring, 1995). Door een
vergelijking te maken tussen de opvattingen van partijen voorafgaande aan de verkiezingen en vervolgens in het parlement, kan de mate waarin oppositiepartijen
(en regeringspartijen) zich aan hun (representatieve) verkiezingsmandaat houden
in kaart worden gebracht.
Op de vraag wat het 'verkiezingsmandaat' inhoudt, biedt de literatuur drie verschillende antwoorden.
Ten eerste is er de beloftebenadering, die stelt dat het verkiezingsmandaat bestaat uit de verkiezingsbeloftes van een partij, doorgaans vervat in het verkiezingsprogramma (Royed, 1996; Mansergh & Thomson, 2007; Petry & Collette, 2009).
Onderzoek in deze traditie identificeert deze beloftes in het verkiezingsprogramma
en bekijkt of ze worden vervuld, bijvoorbeeld door middel van een regeringsbesluit. Deze benadering sluit nauw aan bij het idee dat 'partijen zich aan hun
verkiezingsbeloftes' moeten houden. De methode kent echter beperkingen (Louwerse, 2011b) . De politieke agenda is aan verandering onderhevig: onderwerpen
die tijdens de campagne aan bod komen , spelen na de verkiezingen soms een
beperkte rol, terwijl nieuwe dossiers hun intrede doen . Denk bijvoorbeeld aan
de Irakoorlog, die tijdens de (Nederlandse) formatieperiode in 2003 plots actueel
werd. Hoewel de concrete kwestie-Irak in de verkiezingsprogramma's niet werd
genoemd, kon men uit de verkiezingsprogramma's in meer algemene zin afleiden
wat voor een soort buitenlandbeleid de partijen voorstonden. Door alleen naar
beloftes te kijken, blijven veel kwesties buiten het zicht van de onderzoeker. Dat
effect wordt nog versterkt door het feit dat verkiezingsprogramma's niet voor elke
specifieke situatie concrete beloftes bevatten. Veel wetgeving komt niet voort uit
partijprogramma's, maar wordt door de ambtenaren ontwikkeld. De reactie van
partijen op dit soort voorstellen is onderdeel van hun representatieve optreden.
De beloftebenadering kijkt alleen naar de vraag of verkiezingsbeloftes worden ver-
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vuld, niet naar de vraag hoe hetgeen partijen in het parlement doen zich verhoudt
tot hun verkiezingsprogramma.
De tweede benadering van het verkiezingsmandaat is de aandachtbenadering,
die benadrukt dat partijen voor en na verkiezingen aandacht aan dezelfde thema's
moeten besteden. Onderzoek in deze traditie richt zich doorgaans op de vraag of er
een verband is tussen de mate waarin partijen over een onderwerp spreken in hun
verkiezingsprogramma en de overheidsbestedingen op het betreffende beleidsterrein (Klingemann et al., 1994). Deze benadering komt voort uit het idee dat onderzoek naar de stellingname van partijen zich moet richten op het belang dat partijen
aan onderwerpen hechten, omdat partijen vooral met elkaar concurreren door verschillende thema's te benadrukken - niet door conflicterende standpunten in te
nemen, zoals vaak wordt verondersteld (Klingemann et al. , 2006). Een voordeel
van deze aandachtbenadering boven de beloftebenadering is dat eerstgenoemde
kan omgaan met de veranderende politieke agenda. Een beperking is dat alleen
wordt gekeken naar het belang van thema 's voor partijen, maar niet naar welke
positie ze innemen. Zo spreken zowel GroenLinks als de SP veel over het belang
van sociale zekerheid, maar hun oplossingen lopen uiteen. Daarnaast is het meten
van het vervullen van het partijmandaat door te kijken naar de mate waarin er
geld wordt besteed aan onderwerpen problematisch, met name voor onderwerpen
die niet of althans niet eenvoudig of eenduidig in monetaire termen gevat kunnen
worden, zoals medisch-ethische kwesties (Royed, 1996).
De derde en laatste benadering komt voort uit het gebruik van ruimtelijke modellen in de politicologie en wordt daarom de ruimtelijke benadering genoemd
(Louwerse, 2011b). Hierbij worden opvattingen van politieke partijen uitgedrukt als
een positie op een beleidsdimensie, zoals economie, milieu of criminaliteit. Deze
informatie kan worden gecombineerd in één ruimtelijk model van de partijposities
in de electorale of parlementaire arena. Dit wordt de competitieruimte (space of
competition) genoemd, waarin de positie van partijen wordt vervat over onderwerpen waarover partijen zich tijdens de verkiezingen of in het parlement buigen
(Sani & Sartori, 1984) .2 De ruimtelijke weergave van partijopvattingen wordt onder
andere gebruikt in enquête-onderzoek en in de onderzoekstraditie die de opvattingen van kiezers vergelijkt met die van partijen en gekozenen (Powell, 2000; Golder
& Stramski, 2010). Het achterliggende idee is dat we van partijen mogen verwachten dat hun posities op beleidsdimensies gelijk blijven voor en na verkiezingen. Op
deze manier worden zowel het probleem van de veranderende politieke agenda als
de problemen van de aandachtbenadering omzeild. Wellicht spelen er na verkiezingen andere onderwerpen dan ervoor, maar een rechtse partij zou rechts moeten
blijven en een linkse partij links, om het eenvoudig uit te drukken.
De ruimtelijke benadering bekijkt het partijmandaat, anders dan de eerder genoemde benaderingen, op het niveau van het partijsysteem (Louwerse, 2011a).
Daarbij wordt gekeken naar de positie die partijen innemen ten opzichte van el-
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kaar. Dat sluit goed aan bij het idee dat representatie een "publiek, geïnstitutionaliseerd arrangement" is: "wat het representatie maakt is niet enige enkelzijdige
actie van een deelnemer, maar de structuur en het functioneren van het systeem
als geheel, de patronen die voortkomen uit de activiteiten van velen" (Pitkin, 1967 ,
pp. 221-222, vertaling van de auteur). Het gaat er daarbij niet zozeer om dat één
partij haar beloftes nakomt, maar of de posities die alle partijen innemen in de
electorale competitie een goede voorspeller zijn van de posities die partijen innemen
in de parlementaire arena. Een stemmer kiest immers tussen partijen: als de parlementaire competitie er heel anders uitziet dan de electorale, had hij of zij wellicht
beter een andere keuze kunnen maken. Vervulling van het partijmandaat wordt
hier dus op het niveau van het partijsysteem geanalyseerd; dit kan men collectieve
mandaatvervulling noemen.

3.

Erosie van het partijmandaat?

De rol van politieke partijen in de hedendaagse Nederlandse politiek wordt in het
publieke debat niet zelden in negatieve bewoordingen beschreven. Door veranderingen in patronen van stemgedrag, partijorganisaties en het partijsysteem als
geheel kunnen partijen volgens sommigen hun representatieve rol tegenwoordig
minder goed vervullen. Drie ontwikkelingen zijn daarbij van bijzonder belang.
Ten eerste is er sinds de jaren 1970 sprake van dealignment . Tussen 1920 en
1960 waren de belangrijkste politieke conflictdimensies 'bevroren ', wat ervoor
zorgde dat de politieke competitie tussen partijen relatief stabiel was (Lipset &
Rokkan, 1967). In het verzui ld e Nederland stemden katholieken meestal op de
KVP, seculiere arbeiders veelal op de PvdA en protestanten op ARP of CHU. De
binding tussen maatschappelijke groepen en hun politieke partijen was relatief
sterk. Sinds de jaren 1950 is het lidmaatschap van politieke partijen in Nederland
gedaald ; de organisatiegraad was 12 ,5 % in het verkiezingsjaar 1956, terwijl in 2010
nog slechts 2,5 % van de kiesgerechtigden lid was van een partij (Voerman & Van
Schuur, 2011). In de recente periode is er wel sprake van een gedeeltelijk realign-
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ment, niet op basis van maatschappelijke scheidslijnen maar op basis van beleidsdimensies. De opkomst van het belang van een nieuwe 'culturele' dimensie is daar
het belangrijkste voorbeeld van (Pellikaan et al., 2003; Kriesi et al., 2006; Aarts &
Thomassen, 2008). Daarbij wordt erop gewezen dat de congruentie tussen kiezersvoorkeuren en partijstandpunten juist op deze 'nieuwe' onderwerpen relatief laag
is (Van der Brug et al ., 2011).
Ten tweede is de organisatie van partijen en het partijsysteem als geheel veranderd, mede onder druk van dealignment. Tot kort na de oorlog konden politieke partijen gekarakteriseerd worden als massapartijen: partijen hadden relatief veel leden,
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een organisatie die was ingebed in lokale afdelingen en partij en vertegenwoordigden
veelal een bepaald deel van de samenleving. Na de oorlog kwamen de zogenoemde
catch-all-partijen op die zich op de electorale markt niet beperkten tot één bepaald
segment van de maatschappij, maar probeerden alle kiezers voor zich te winnen
(Kirchheimer, 1966). Ideologie werd minder belangrijk; de professionaliteit van de
partij stond centraal (Panebianco, 1988). De rol van de partijleiding werd belangrijker, ten koste va n de gewone leden en het middenkader (Krauwel, 2006) . Meer
recent is een derde partijmodel beschreven dat partijen niet meer zozeer als maatschappelijke maar eerder als staatsactoren beschrijft (Katz & Mair, 1995 , 2009). Volgens dit kartelpartijmodel zijn partijen zo goed als onderdeel geworden va n de staat:
een publieke dienstverlening die burgers in staat stelt te kiezen voo r verschillende
beleidsopties (Van Biezen, 2004). Partijen worden niet langer primair gefinancierd
door de contributies van leden maar door de staat, op basis van ruime subsidieregelingen. Leden krijgen formeel meer te zeggen , middels ledenreferenda en ledencongressen, maar ze zijn zo versplinterd dat hun invloed op de partijleiding beperkt is.
Partijen zijn niet alleen vervlochten met de staat maar ook met elkaar: ze vormen een
kartel. Ze verdelen de electorale koek onderling: geen enkele partij wint of verliest
heel sterk, want er zijn altijd baantjes te vinden voor zowel winnaar als verliezer.
Als laatste kan gewezen worden op de opkomst van populistische partijen in
West-Europa (Mudde, 2010; Arditi, 2003). Populisten va ll en de democratische geloo fsbrieven van de gevestigde politieke partijen aan. Gevestigde partijen zouden
niet (willen) luisteren naar de gewone man. Als oplossing stellen populisten vaak
democratische veranderingen voor, zoals referenda en meer gekozen functionarissen (Taggart, 2004) . Ze keren zich echter niet helemaal tegen het idee van politieke representatie: de representatieve verbinding tussen burgers en politici moet
zo direct mogelijk zijn. Gevestigde partijen reageren op uiteenlopende manieren op
deze populistische kritiek: sommige partijen gaan er recht tegenin, terwijl andere
de populistische retoriek overnemen (Meguid, 2005; Bale et al., 2010).
Over de invloed van deze ontwikkelingen op de representatieve rol van politieke
partij en bestaat discussie. Wie het kartelpartijmodel als uitgangspunt neemt, komt
doorgaans uit op een zeer negatief oordeel over de representatieve functie van partijen. Aanhangers van de kartelpartijthese zien partijen immers als oligarchen in
een electoraa l kartel. Geen enkele partij verliest echt bij de verkiezingen, omdat politieke functies en andere voordelen van de macht onderling worden verdeeld . Politieke competitie is verworden tot ritueel; democratische verkiezingen zijn slechts
'statige onderdelen' van de grondwet (Katz & Mair, 1995, p . 22). En precies omdat
er geen dreiging van electoraal verlies is, zullen partijen weinig geneigd zijn om
hun verkiezingsbeloften te houden: "de relevantie van verbindingen gebaseerd op
vertro uwen , verantwoordelijkheid en vooral representatie, erodeert, zowel binnen
als buiten partijen" (Mair, 1997, p. 153, vertaling van de auteur). Dit leidt tot de
volgende hypot hese:
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Afnemende Congruentie Hypothese: De congruentie tussen de electorale en
parlementaire partijcompetitie is afgenomen.
Hiertegenover staat een meer positieve lezing van recente ontwikkelingen. Onder anderen Kitschelt (2000) en Koole (1996) beargumenteren dat de band tussen
politieke partijen en de staat wel sterker is geworden, maar dat partijen ook nog
een band hebben met de samenleving. Het voert volgens hen te ver om partijen als
staatsinstituties te beschouwen. Zelfs al zouden ze dat zijn, dan is dat nog geen
reden om helemaal niet naar het partijmandaat om te zien. Representatie hoeft niet
per se van onderop georganiseerd te zijn , het kan ook van bovenaf (Esaiasson &
Holmberg, 1996) . De electorale competitie is vandaag de dag heviger dan ooit: nog
nooit wisselden zo veel zetels van 'eigenaar' bij verkiezingen als in de laatste 20
jaar. Partijen hebben dan juist veel te winnen en verliezen bij verkiezingen en zullen daarom beter letten op wat ze doen met hun partijmandaat. De kartelstrategie
die partijen misschien zouden willen hanteren, blijkt weinig succesvol, zeker in
het relatief 'open ' Nederlandse partijsysteem. Nieuwe partijen als de SP, LPF, PVV
en Partij voor de Dieren hebben een succesvolle entree gemaakt (De Lange, 2008).
Op basis van deze argumentatie kan de volgende hypothese worden geformuleerd:
Toenemende Congruentie Hypothese: De congruentie tussen de electorale en
parlementaire partijcompetitie is toegenomen.
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Methode

Het mandaat van Nederlandse politieke partijen wordt hier bestudeerd aan de
hand van zes verkiezingen en de daaropvolgende parlementaire periodes tussen
1950 en 2006. Op die manier kan een vergelijking worden gemaakt tussen de periodes van verzuiling, dealignment en de opkomst van kartelpartijen. De grote
hoeveelheid te analyseren gegevens vereist een selectie van onderzoekscasus. Door
per decennium ruwweg één casus te selecteren is het mogelijk om de ontwikkeling
van de vervulling van het partijmandaat in kaart te brengen. Bij de selectie van
casus is verder rekening gehouden met een minimale zittingsduur van drie jaar om de parlementaire posities van partijen betrouwbaar te kunnen vaststellen - en
de representativiteit van de steekproef in termen van de regeringsdeelname van
verschillende partijen. Dat laatste kan worden bereikt door van de kabinetten die
minimaal drie jaar in het zadel zaten steeds de eerste uit het decennium te kiezen.
Dit resulteerde in de selectie van de parlementaire periode ten tijde van de kabinetten Drees III (1952-1956), De Quay (1959-1963), Den Uyl (1973-1977), Lubbers I
(1982-1986), Kok I (1994-1998) en Balkenende II (2003-2006). In de analyse zijn
alle partijen betrokken die bij de verkiezingen zetels in de Tweede Kamer hebben
gewonnen en waarvan een verkiezingsprogramma beschikbaar was.
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Het analyseren van de congruentie van de electorale en parlementaire partijcompetitie vereist gegevens over de inhoudelijke posities van partijen. Deze worden in kaart gebracht met behulp van tekstanalyse van verkiezingsprogramma's
en parlementaire debatten. De keuze voor tekstanalyse vloeit voort uit het feit
dat de onderzochte periode relatief ver teruggaat; voor de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog bestaan bijvoorbeeld geen expertschattingen of kiezerspercepties van partijposities. Daarnaast worden de opvattingen van partijen in een
relatief kort tijdsbestek gemeten, namelijk voor en na verkiezingen, waarvoor
expertschattingen minder geschikt zijn, omdat zij doorgaans een schatting van
de beleidsinhoudelijke positie van partijen in een bredere tijdspanne geven (Kema n, 2007). Verkiezingsprogramma's worden doorgaans beschouwd als de meest
gezaghebbende weergave van hetgeen de partij bij de verkiezingen aan de kiezer
voorlegt (Budge, 2001; Pellikaan et al., 2003). Bij Kamerdebatten gaat het om de
teksten die door alle Kamerleden gezamenlijk worden geuit. Aangezien leden van
Kamerfracties zich in Nederland vrijwel altijd opstellen als vertegenwoordiger van
hun fractie, is het geen probleem om hun boodschap te beschouwen als die van
hun partij (Andeweg & Thomassen, 2011).
Er wordt gebruik gemaakt van computeralgoritmes om de tekstanalyse uit te
voeren. De grote hoeveelheid te analyseren tekst maakt het praktisch onhaalbaar
om handmatige analysetechnieken toe te passen (Benoit & Laver, 2006). Automatische tekstanalysetechnieken zijn beter toepasbaar als er een grote hoeveelheid
tekst is. Er zijn momenteel twee technieken die veel worden gebruikt: Wordscores
en Wordfish (Laver et al., 2003). Beide technieken analyseren het woordgebruik in
teksten: hoe vaak zegt een bepaalde partij elk woord en wat kunnen we daaruit
afleiden over haar politiekinhoudelijke positie? Wordscores baseert zich daarbij op
bestaande informatie over hoe 'links' of 'rechts' (of welke andere politieke tegenstelling dan ook) woorden zijn. Dit wordt afgeleid uit referentieteksten waarvoor
de politiekinhoudelijke positie bekend is. Als we bijvoorbeeld weten wat de linksrechtspositie van partijen is in hun verkiezingsprogramma's van 1994, dan kunnen
we schatten hoe links of rechts de in die programma's gebruikte woorden zijn (de
' wordscores') en op basis daarvan de links-rechtsposities van partijen in de verkiezingsprogramma's van 1998 bepalen. Het doel van dit artikel is om een vergelijking
te maken van twee soorten teksten: verkiezingsprogramma's en parlementaire debatten . Het woordgebruik kunnen we echter niet direct vergelijken, omdat het om
andersoortige teksten gaat (Laver et al., 2003, p. 315). Met andere woorden: het is
problematisch om verkiezingsprogramma's als referentieteksten te gebruiken voor
parlementaire debatten. Maar andere referentieteksten zijn niet voorhanden: als
we immers al wisten welke posities partijen innamen in het parlement, was deze
analyse niet nodig. Het feit dat geen geschikte referentieteksten voorhanden zijn,
maakt Wordscores ongeschikt voor het doel van dit onderzoek.
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Het computeralgoritme Wordfish schat partijposities op een inductieve wijze (Slapin & Proksch, 2008; Proksch & Sla pin, 2008). De belangrijkste assumptie daarbij is
dat de woordkeuze van partijen in belangrijke mate afhankelijk is van hun inhoudelijke positie. Met andere woorden: linkse partijen kiezen andere woorden dan rechtse. Het algoritme is inductief: uit de verschillende patronen van woordgebruik van
partijen wordt een positie afgeleid. Op basis van manifeste gegevens (woordgebruik)
wordt een latente variabele (partijpositie) geschat, als bij factoranalyse of principale
componentenanalyse. Wordfish gebruikt geen bestaande informatie over hoe 'links'
of ' rechts' bepaalde woorden zijn, maar leidt de belangrijkste tegenstelling tussen
partijen af uit het woordgebruik: als bijvoorbeeld SP en VVD over de economie de
meest uiteenlopende woordkeuze hebben , zullen zij op de verschillende uiteinden
van de dimensie worden geplaatst. In één Wordfish-analyse worden de verkiezingsprogramma's va n verschillende partijen dus vergeleken (ten aanzien van een bepaald onderwerp). Meer formeel uitgedrukt, gebruikt Wordfish het volgende model:

Yii "' Poisson(t,;1)
À,,

= exp (a; + 1jJ 1 + f3i * w;)

Het aantal keren dat woord j uit document i wordt gebruikt (y,1) is Poisson verdeeld
met gemiddelde en variantie À,1• Deze À is een functie van vier parameters, die alle
worden geschat door het algoritme: a controleert voor de lengte van het document
(in lange documenten zullen alle woorden vaker voorkomen); 1µ corrigeert voor het
feit dat sommige woorden vaker voorkomen dan andere in all e teksten (bijvoorbeeld
het woord 'en', 'het' of 'voorzitter'); w geeft de positie van de partij aan; en f3 omvat
de informatie die woord j geeft over de verschillen in posities tussen partijen (sommige woorden zijn zeer onderscheidend tussen partijen, terwijl andere woorden
evenveel door alle partijen worden gebruikt). Om de bovengenoemde parameters
te schatten wordt gebruik gemaakt van het algoritme ontwikkeld door Proksch en
Slapin (2008). Voor dit onderzoek zijn vooral de geschatte partijposities (w) van
belang. 3
TABEL 1.
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Milieu
Migratie
Justitie, Rechtspraak en Criminali teit
Democratie en Burgerlijke Vrijheden
Religie, Moreel en Medisch-Ethisch
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De partijposities worden per onderwerp bepaald: wat betreft de economie kunnen
partijen immers een heel ander standpunt innemen dan met betrekking tot migratie of medisch-ethische zaken. Daartoe zijn de geanalyseerde teksten per alinea
uitgesplitst naar categorie. Hierbij werd de volgende procedure gebruikt. Voor de
19 categorieën in het codeboek van het Comparative Agendas Project zijn lijsten
met trefwoorden opgesteld (Breeman et al., 2009) .4 Elke alinea werd geclassificeerd
in de categorie waarvan de trefwoorden het vaakst voorkwamen, gecorrigeerd voor
verschillen in lengte van de trefwoordenlijsten. 5 Sommige alinea's konden op deze
manier niet worden geclassificeerd, voornamelijk in het parlementaire debat, omdat ze geen enkel woord uit de trefwoordenlijst bevatten of omdat trefwoorden uit
twee categorieën ongeveer even vaak voorkwamen. Deze alinea's zijn alsnog in
een categorie geplaatst met behulp van een automatisch classificatieprogramma,
een zogenoemde Support Vector Machine (SVM) (Fan et al., 2008). De SVM bepaalt op basis van het woordgebruik in de alinea's die met behulp van de trefwoordenlijsten wel konden worden geclassificeerd tot welke categorie de overige
alinea's waarschijnlijk behoren. Daarna zijn de twintig categorieën op inhoudelijke
gronden samengevoegd tot een kleiner aantal, omdat sommige categorieën te weinig tekst bevatten om te worden geanalyseerd (vooral de verkiezingsprogramma's
waren te kort). Dit resulteerde in vier categorieën voor de eerste drie onderzochte
casus en acht voor de laatste drie casus (zie Tabel 1). Ter controle van de betrouwbaarheid van de classificatiemethode is een steekproef van alinea's uit de verkiezingsprogramma's van 1994 met de hand geclassificeerd, wat resulteerde in een
(acceptabele) Krippendorffs alpha van 0,732. Het resultaat van deze procedure is
voor elke partij (van elk verkiezingsprogramma en elke verzameling parlementaire
debatten in een parlementaire periode) een verzameling tekst per categorie. Voor
elk van de categorieën zijn de electorale en parlementaire partijposities vervolgens
bepaald met behulp van het Wordfish-algoritme.
De toepassing van het Wordfish-algoritme in de Nederlandse casus, en in het
bijzonder ten behoeve van de vergelijking tussen verkiezingsprogramma's en parlementaire debatten , kent enkele specifieke aandachtspunten. Allereerst is het lastig om op basis van Wordfish, of welke op woordfrequentie gebaseerde methode
dan ook, een directe vergelijking te maken tussen verkiezingsprogramma's en het
parlementaire debat (Laver et al., 2003, p. 315). Het woordgebruik in deze twee
bronnen is namelijk verschillend. Verkiezingsprogramma's worden doorgaans geschreven door een bestuur of commissie en er wordt doorgaans lang aan de tekst
geschaafd. Bijdragen aan parlementaire debatten worden uitgesproken - ze worden vaak alleen door het betreffende Kamerlid of zijn medewerker voorbereid.
Daarom wordt hier geen directe vergelijking gemaakt tussen het woordgebruik in
beide documenten, maar wordt een aparte analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en van de parlementaire verslagen. De partijposities worden (door het
Wordfish-algoritme) per onderwerp gestandaardiseerd, zodat ze een gemiddelde
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van O en een standaardafwijking van 1 hebben. Deze posities kunnen weliswaar
niet in absolute z in worden vergeleken ('de PvdA schoof één punt naar rechts'),
maar wel in relatieve zin ('de PvdA schoof, in vergelijking met de andere partijen,
naar rechts').
Om de schatting van de partijposities robuuster te maken, z ijn bij de analyse
van verkiezingsprogramma's de programma's uit de voorgaande en opvolgende
verkiezingen meegenomen. Zo bevatte de analyse van 1994 niet alleen de verkiezingsprogramma 's van 1994, maar ook die van 1989 en 1998. Dit zorgt ervoor dat
de schatting van de woordparameters in het Wordfish-model robuuster is (Slapin
& Proksch , 2009). De schatting van de partijposities in 1994 is evenwel alleen ge-

baseerd op de programma 's van 1994. Voor de parlementaire posities is iets soortgelijks gedaan door de parlementaire Handelingen 'o p te knippen ' in periodes van
één jaar. 6 De gemiddelde positie van een partij over de hele parlementaire periode
is in de verdere analyse als meetpunt genomen.
Als laatste is een correctie toegepast in verband met de kleine christelijke partijen. Zij hebben een afwijkend vocabulaire waarin ze veel verwijzingen naar de
Bijbel gebruiken, ook wanneer het een onderwerp betreft dat niet direct aan religie
kan worden gekoppeld. Als daarvoor niet wordt gecorrigeerd, vinden we op vrijwel
alle beleidsterreinen een tegenstelling tussen de kleine christelijke partijen aan de
ene kant en de andere partijen aan de andere kant. Het woordgebruik van deze
partijen wijkt immers sterk af. Om hiervoor te corrigeren zijn woorden die alleen
door de kleine christelijke partijen werden gebruikt en in het geheel niet door andere partijen, niet meegenomen in de analyse.
In het algemeen dient te worden opgemerkt dat de assumptie van Wordfish dat
woordgebruik hoofd zakelijk een functie is van de politi eke positie van de gebruiker
in sommige gevallen problematisch is. Daardoor worden posities van partijen soms
anders geschat dan experts dat zouden doen. Daarbij kan worden aangetekend dat
deze vertekeningen zic h doorgaans voordoe n zowel bij de verkiezingsprogramma's
als bij de parlementaire vers lagen . Aangezien de interesse hier uitgaat naar de congruentie van de twee arena 's , zijn dergelijke vertekeningen minder problematisch.
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De congruentie van partijposities kan aan de hand van de geschatte partijposities
op verschi ll ende wijzen worden geanalyseerd. Allereerst wordt gekeken naar de

af-

stand tussen de relatieve partijposities voor en na verkiezingen (Achen, 1978).
Als partijen op dezelfde positie te vinden zijn voor en na verkiezingen is deze
afstand O; staan ze in het parlement ver af van hun electorale positie, dan za l de
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afstand daarentegen groot zijn. Aangezien de schaalverdeling van partijposities
ruwweg tussen de -2 en + 2 li gt, is de maximale afstand tussen de partijpositie op
een onderwerp voor en na verkiezingen ongeveer gelijk aan 4. Op basis van deze
gegevens kan per partij de gem idd elde verschuiving op alle onderwerpen (gewogen naar aandacht) worden vastgesteld. De grijze stippen in Figuur 1 geven deze
waarden aan. De zwarte lijn verbind t de gemiddelde waardes per jaar.
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FIGUUR 1 .

Gemiddelde afstand tussen electorale en parlementaire posities op beleidsschalen.

De gemiddelde afstand varieert rond de 0,5 met een uitschieter van 0,9 in de jaren
1970. Afgezien van deze uitschieter is het beeld door de jaren heen redelijk constant. Er is voor de onderzochte jaren zeker geen sprake van een afname van congruentie. Integendeel, er lijkt sprake te zijn van een lichte toename: de gemiddelde
incongruentiescore is het laagst in de meest recente casus. Wel neemt de variatie
in de scores van de afzonderlijke partijen iets toe door de jaren heen. In de eerste
twee onderzochte casus hebben de vijf geanalyseerde partijen ongeveer dezelfde
score op de afstandsmaat, maar in latere jaren zien we duidelijkere verschillen. Dat
komt ook doordat er in de meer recente casus meer kleinere partijen konden worden meegenomen, waarvan de positie niet altijd stabiel is of goed kan worden geschat. Gemiddeld genomen is de incongruentie, uitgezonderd de jaren 1972-1977,
van partijposities stabiel. Hoewel niet alle parlementaire periodes tussen 1950 en
2006 zijn meegenomen in de ana lyse, is op basis van de gepresenteerde gegevens
de kans klein dat er sprake zou zijn van een toe- of afname van de congruentie
sinds 1950. Dit betekent dat voor zowel de afnemende congruentie hypothese als
de toenemende congruentie hypothese geen steun is gevonden.
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De genoemde cijfers geven evenwel maar een beperkt in zicht in de verklaringen voor congruentie tussen electorale en parlementaire partijcompetitie. Ze
suggereren dat er behoorlijke verschillen zijn tussen partijen, maar de verklaring
daarvoor vergt een meer nauwkeurige analyse. Om te kijken waar de afwijkingen
zitten, worden de partijposities in de electorale en parlementaire competitie vergeleken aan de hand van meerdimensionale ruimtelijke modellen. Voor de electorale competitie en de parlementaire competitie wordt in elke casus een apart
ruimtelijk model gemaakt, omdat de met Wordfish vastgestelde posities niet in
absolute zin kunnen worden vergeleken tussen de twee arena's. Voor het maken
van de ruimtelijke weergave is gebruik gemaakt van klassieke meerdimensionale
schaling (MOS), waarbij de beleidsinhoudelijke dimensies zijn gewogen op basis
van de gemiddelde aandacht van partijen voor elk van de dimensies (Kruskal &
Wish, 1978; Borg & Groenen, 1997). Voor alle onderzochte casus blijkt een tweedimensionale ruimte afdoende om een goed beeld te geven van partijposities. Er
dient te worden benadrukt dat de dimensies van de aldus geconstrueerde ruimtes
betekenisloos zijn. Partijen die aan de linkerkant van de figuur staan, hoeven niet
per se in politiek-inhoudelijke z in 'links' te zijn. 7 Ten behoeve van de interpretatie zijn de beleidsinhoudelijke dimensies aan de figuur toegevoegd middels de
property fitting-techniek, indien deze dimensies in voldoende mate samenhingen
(R 2 > 0,8) met de dimensies van de politieke ruimte (Van der Brug, 1997; Louwerse, 2011a, p. 88). Op die manier kunnen we de relatieve plaatsing van partijen
tijdens verkiezingen en in het parlement vergelijken en kijken naar de samenhang
tussen verschillende beleidsdimensies. Hieronder worden, vanwege ruimtebeperking, drie van de zes casus nader bekeken: 1952-1956, 1972-1977 en 1994-1998.
Deze casus geven een goede indruk van de zes onderzochte periodes alsook van
de bruikbaarheid van de Wordfish-methode.
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Verzuiling

Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 deden vijf partijen mee die een verkiezingsprogramma presenteerden: de drie grote confessionele partijen, de Katholieke Volkspartij (KVP), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk
Historische Unie (CHU), plus de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie (VVD). De verkiezingen van 1952 vonden plaats in
een sterk verzuild systeem , wat terug te zien is in de ruimtelijke modellen: een
sociaaleconomische links-rechtstegenstelling in het hori zo ntale vlak en verticaal
(gedeeltelijk) een tegenstelling tussen confessionelen en seculieren (zie Figuur 2).
De belangrijkste dimensie van de electorale competitie ligt in het horizontale vlak
en correspondeert met de partijposities betreffende economie, gezondhe idszorg en
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onderwijs. De grijze stippellijn geeft aan hoe deze beleidsinhoudelijke dimensie in
de ruimte past. Partijposities op deze beleidsschaal kunnen worden benaderd door
een lijn te trekken die door de partijpositie (de grijze punt onder de partijnaam)
loopt en loodrecht op de beleidsdimensie. Aan de linkerkant z ijn zowel PvdA als
KVP gepositioneerd, terwijl de VVD de rechterflank bezet. Niet alle beleidsinhoudelijke dimensies staan weergegeven in de figuur. Sommige partijen konden niet op
deze dimensies worden gepositioneerd , omdat zij te weinig over deze onderwerpen schreven in hun verkiezingsprogramma. Deze onderwerpen dragen echter wel
bij aan de afgebeelde afstanden. De verschi llen in het verticale vlak (tussen CHU
en ARP enerzijds en PvdA en VVD anderzijds) zijn daar het gevolg van: zo staat
op de buitenlanddimensie de PvdA op de ene flank en de ARP op de andere, met
KVP en VVD in het midden.
Na de verkiezingen van 1952 kwam het derde kabinet onder leiding van PvdA'er
Drees tot stand. Daarin werd de VVD ' ingeruild' voor de ARP. De liberalen hadden
al voor de verkiezingen laten weten niet weer in een kabinet op brede basis zitting
te willen nemen , omdat een dergelijk kabinet de oren te veel naar de vakbeweging
zou laten hangen (Bosmans & Van Kessel, 2011, p. 92). Dit komt overeen met het
grote verschil tussen VVD en PvdA op de sociaaleconomische dimensie in Figuur
2 en het belang van deze dimensie.
De parlementaire competitie in de periode 1952-1956 lijkt in zekere zin op de
voorafgaande electorale competitie: PvdA en KVP op ' links' , ARP en CHU in het
midden en de VVD het verst verwijderd van de twee belangrijkste regeringspartijen
(zie Figuur 2). De CHU lijkt iets in de richting van de VVD te zijn opgeschoven en
de ARP iets in de richting van de coaliti egenoten. Verder valt op dat het verschil
tussen de coalitiepartijen PvdA, KVP, ARP en CHU aan de ene kant en de oppositiepartij VVD aan de andere kant, groter is dan voor de verkiezingen. Als we kijken naar de posities op afzonderlijke beleidsinhoudelijke dimensies, is de invloed
van de regering-oppositiedynamiek terug te zien. Op de postmaterialismedimensie,
waarbij onderwerpen als justitie en de inrichting van het openbaar bestuur de
belangrijkste zijn, staan KVP, PvdA en VVD niet langer gezamenlijk tegenover de
ARP, maar staan KVP en PvdA tegenover VVD, ARP en CHU . De VVD lijkt zich
aldus verwijderd te hebben van de belangrijkste coa litiepartijen. Iets soortgelijks
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doet z ich voor op het terrein van buitenlandse zaken, waar de VVD in het parlement verwijderd stond van de coalitiepartijen . Bij de religiedimensie staat de PvdA
dicht bij de coalitiegenoten, de confessionele partijen, wat doet vermoeden dat de
tegenstelling tussen coalitie en oppositie hierop invloed uitoefent. Al met al is er
een behoorlijke overeenstemming tussen de electorale en parlementaire partijcompetitie, waarbij de belangrijkste verstoring wordt veroorzaakt door de tegenstelling
tussen regering en oppositie.
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s.2 Polarisatie
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De verkiezingen van 1972 en het daaropvolgende kabinet waren in meerdere opzichten opmerkelijk. Na de ontzuiling volgde een periode van polarisatie, waarin
er hevige strijd was tussen met name de PvdA en de VVD. Nieuwe partijen hadden
hun intrede gedaan en droegen ook regeringsverantwoordelijkheid: de Democratisch-Socialisten '70 (DS'70) in het kabinet-Biesheuvel en Democraten 66 (D66) en
de Politieke Partij Radicalen (PPR) in het kabinet-Den Uyl. Laatstgenoemde partijen werkten tijdens de verkiezingen van 1972 samen met de PvdA. De drie partijen
hadden voor de verkiezingen een stembusakkoord opgesteld, genaamd Keerpunt
'72, in de hoop dat ze de verkiezingscampagne een strijd tussen een 'links ' en een
' rechts' blok konden maken. Op die manier wilden ze de centrale positie van de
confess ionele partijen doorbreken .
In het licht van de polarisatie van de jaren 1970 zijn de geschatte posities in
Figuur 3 opvallend. Het linkse Keerpunt '72 van PvdA , PPR en 066 staat in sommige opzichten, met name op het gebied van economie en postmaterialistische
waarden, dicht bij CPN en PSP, terwijl het in andere opzichten, zoals buitenlands
beleid, eerder overeenkomt met het programma van de confessionele partijen en
de VVD. Van de sterke tegenstelling tussen 'links' en 'rechts' is niet op alle onderwerpen iets terug te zien. Dit komt deels doordat in deze analyse veel verschillende
soorten programma 's zijn meegenomen : korte prioriteitenlijsten (CPN en BP), een
stembusakkoord (Keerpunt '72), normale programma's en encyclopedieën van partijstandpunten (PSP). Dit leidt tot problemen bij de schatting van de partijposities,
omdat het woordgebruik van partijen waarschijnlijk mede een functie is van het
type document dat geldt als verkiezingsprogramma (cf. Slapin & Proksch, 2009) .
Bij het schatten van de parlementaire partijposities doen zich soortgelijke problemen voor. De ruimte wordt gedomineerd door een tegenstelling tussen de kleinere
oppositiepartijen (CPN, GPV, PSP, BP, DS ' 70 en ook regeringspartij D66) aan de
ene kant en de grotere regerings- en oppositiepartijen aan de andere kant (PvdA,
VVD, ARP, CHU, KVP). Het 'establishment' staat tegenover de ' uitdagers'. De eerste groep gebruikte veel technisch jargon, terwijl de uitdagers een onderscheidend
vocabulaire bezigden . De CPN gebruikte bijvoorbeeld veel woorden gerelateerd
aan de klassenstrijd, terwijl de Boerenpartij in haar woordgebruik duidelijk liet
doorschemeren niet veel op te hebben met de zittende elite.
De congruentie tussen de electorale competitie in 1972 en die in de daaropvolgende parlementaire periode is relatief laag, zo bleek al uit de analyse van de
afstandsmaten in Figuur 1. Deels is dit het gevolg van de gekozen methode.8 De
gevonden patronen zijn echter niet volledig toe te schrijven aan (technische) artefacten. Zo kan men Keerpunt ' 72 en de daaropvolgende verkiezingsstrijd zien als
sterk ideologisch; eens in de regering moesten de regeringspartijen zich verenigen
met de weerbarstige praktijk, terwijl de kleinere oppositiepartijen hun ideologische
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verhaal konden blijven vertolken. De opmerkelijke positie van D66 - als enige
regeringspartij staat zij in de parlementaire ruimte tussen de kleine oppositiepartijen - is te verklaren vanuit de deplorabele staat van de partij op dat moment:
de partij werd bij de gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen van 1974
vrijwel weggevaagd (Koole, 1996, p. 315). Als reactie hierop besloot de partij zich
in de Kamer eigenzinniger op te stellen (Van der Land, 2003, p . 127, pp. 136-137).

5.3 Paars
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De verkiezingen van 1994 vonden plaats tegen de achtergrond van onvrede over
het (sociaaleconomische) beleid van het zittende kabinet-Lubbers III, waarin CDA
en PvdA samenwerkten. De electora le competitie in Figuur 4 wordt gedomineerd
door twee tegenstellingen: op onderwerpen als economie en milieu stonden de
linkse partijen (naast de PvdA de fusiepartij GroenLinks en als nieuwkomer de
Socialistische Partij) tegenover de VVD, terwijl er een confessioneel-seculiere tegenstelling te vinden was op de onderwerpen democratie, burgerlijke vrijheden ,
gezondheidszorg en onderwijs. In het midden van de electora le ruimte vinden we
naast D66 de ouderenpartijen, die hun electorale steun ontleenden aan hun verzet
tegen de AOW-maatregelen van Lubbers 111. 9 De extreemrechtse Centrum Democraten (CD) staan ook in het midden. Hoewel deze partij extreme standpunten had
inzake migratie, nam ze een meer gematigde positie in op andere onderwerpen.
Daarnaast deelde de CD een anti-establishmenthouding met bijvoorbeeld de SP,
waardoor de positie centristischer wordt geschat dan in andere onderzoeken naar
partijposities. Aangezien een zelfde vertekening zichtbaar is in de parlementaire
ruimte, is dit voor de analyse van de congruentie van de electorale en parlementaire partijposities geen groot probleem .
De vorming van een zogenoemd Paars kabinet van PvdA, VVD en D66 in 1994
heeft zichtbaar invloed gehad op de partijposities in het parlement (zie Figuur 4).
De PvdA is duidelijk naar het midden opgeschoven, net als D66, terwijl de VVD
iets dichterbij de coalitiegenoten stond in het parlement. De overige partijen zijn
redelijk dicht bij hun (relatieve) posities in de electorale competitie gebleven, hoewel de kleinere partijen CD en Unie 55 + iets verschoven zijn . Opvallend genoeg is
de belangrijkste oppositiepartij CDA niet verder verwijderd van de regeringspartijen dan tijdens de verkiezingscampagne; zij staat bijvoorbeeld dicht bij de VVD. Dit
maakt begrijpelijk dat het CDA in deze periode moeite had om op geloofwaardige
wij ze een oppositierol te vervullen (Bosmans & Van Kessel , 20ll , p. 212).
De samenhang van verschillende onderwerpen in de parlementaire ruimte is
vrijwel gelijk aan de samenhang in de electorale ruimte: de partijposities op het gebied van milieu en economie hangen sterk samen, evenals die op democratisering
en burgerlijke vrijheid en gezondheidszorg en onderwijs. Een derde paring van
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onderwerpen is nieuw in vergelijking met de electorale competitie: buitenlandse
zaken en defensie alsmede justitie, rechtspraak en criminaliteit. Hier is een tegenstelling tussen regering en oppositie te zien . Wat betreft het onderwerp justitie is
dat te verklaren vanuit het feit dat minister Sorgdrager (066) bijna voortdurend
aanvaringen met de Tweede Kamer had en door de coalitie de hand boven het
hoofd werd gehouden (Bosmans & Van Kessel, 2011, pp. 204-208).
Hoewel het Paarse kabinet bij zonder was qua samenstelling in de zin dat voor
het eerst sinds 1917 de confessionelen niet deelnamen , leidde het niet tot een ander
beeld in termen van congruentie van de electorale en parlementaire ruimte. Er is in
grote lijnen sprake van overeenstemming, waarbij de coalitievorming de grootste
verstorende invloed heeft.
Bovenstaande analyses leggen twee algemene patronen bloot. Allereerst is er in
de meeste gevallen sprake van een redelijke congruentie tussen de electorale en
parlementaire ruimte. De overeenkomst is niet perfect, maar een kiezer heeft op
basis van verkiezingsprogramma 's een redelijk beeld van de opstelling van partijen
in de Kamer. Het voorwoord van het SGP-verkiezingsprogramma van 1972 vat dit
treffend samen door te stell en dat een kiezer aan de hand van het verkiezingsprogramma "in zeer vele gevallen ongeveer [kan] berekenen hoe we ons in de Staten
Generaal willen en zu llen gedragen" (SGP, 1972, p. 3).
Daarnaast blijkt dat veranderingen in de configuratie van partijposities vooral
kunnen worden toegeschreven aan de regerings- of oppositierol die partijen na
de verkiezingen vervull en. Coalitiepartijen staan in de parlementaire competitie
meesta l dichter bij elkaar dan in de aanloop naar de verkiezingen, terwijl oppositiepartijen zich juist van de regeringspartijen verwijderen. Op een enkele uitzondering na is dit patroon in alle onderzochte verkiezingen te vinden. Hieruit valt
af te leiden dat de belangrijkste bron voor incongruentie tussen de electora le en
parlementaire partijcompetitie over de onderzochte periode gelijk blijft. Partijen
wijken af van hun verkiezingsprogramma 's door de tegenstelling tussen regering
en oppositie.

6.

Discussie en conclusie
~

Voor de hypotheses dat er sprake zou zijn van een toename of afname van het collectief vervullen van het partijmandaat vindt de analyse geen steun. De mate van
congruentie tussen de electorale en parlementaire partij co mpetitie blijft redelijk
gelijk door de tijd heen en in vrijwel alle onderzochte casus is de tegenstelling
tussen regering en oppositie een belangrijke bron van vertekening. Deze bevinding
sluit aan bij onderzoek naar de congruentie tussen de opvattingen van kiezers en
die van partijen (of politici), welke eveneens redelijk stabiel is (Powell, 2009; Van
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der Brug et al., 2011; Van der Kouwe et al., 2011). Als wordt gekeken naar de congruentie van de verdeling van positi es van kiezers en gekozenen is zelfs een sterke
toename van congruentie waarneembaar (Andeweg, 2011).
Hoe valt te verklaren dat ondanks dealignment, verandering van partijorganisaties, opkomst van populistische partijen en mondialisering, het parlementaire
mandaat van partijen co llectief nog steeds redelijk goed vervu ld wordt ? Allereerst
dient de kwaliteit van politieke representatie in het verleden niet overschat te
worden. Het model van de massapartij wordt soms als het ideaal voor politieke
representatie genomen. Massapartijen waren echter nooit ' massa '-partijen: de organisatiegraad was in hun beste jaren minder dan 15 % . Dat is veel hoger dan nu ,
maar universeel is het zeker niet te noemen. Daarbij komt dat deze massapartijen
zich richtten op ee n bepaald segment va n de bevolking, zoals katholieken, gereformeerden, arbeiders of seculiere middengroepen. Zeker in het verzuilde Nederland
waren verkiezingen eerder volkstellingen dan een strijd om de kiezersgunst. De
electorale vo latiliteit was gering. Voor de stabiliteit van het systeem was het noodzakelijk dat de (partij)elites samenwerkten (Lijphart, 1968) . De bereidheid tot het
sluiten van compromissen verklaart volgens Lijphart dat het verdeeld e Nederland
toch een stabiel politiek systeem had . De bereidheid tot consensuspolitiek vereiste
dat kiezers partijen niet hard zo ud en straffen voor het feit dat zij hun (inhoudelijke) verkiezingsmandaat soms moesten negeren (Lijphart, 1968). Het resulta at
was dat de congruentie tussen de electorale en parlementaire competitie redelijk
was, maar niet uitzonderlijk hoog.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die een positief effect op de mandaatvervulling lijken te hebben . Toename van kiezersvolatiliteit noodzaakt partij en om hun
handelen zorgvuldiger af te wegen. Kiezers lopen immers gemakkelijk over naar
een andere (linkse of rechtse) partij (Van der Meer et al., 2012). De vrees dat kiezers partijen die zich niet aan hun verkiezingsmandaat houden zullen afstraffen,
zorgt ervoor dat partijen er belang bij hebben om hun verkiezingsprogramma na
de verkiezingen serieus te blijven nemen (cf. Mansbridge, 2003). Partijen nemen
elkaar ook meer de maat door te inventariseren of hun collega's zich wel aan hun
programma houden (bv. Vliegenthart et al., 2011).
De opkomst van nieuwe politieke partijen vormt een correctie op de incongruentie van bestaande partijen. Aan de ene kant voedt meer fragmentati e de vo latiliteit onder kiezers en instabiliteit van regeringsvorming (Van der Kouwe et al., 2011,
p. 354) . Aan de andere kant betekent het dat bestaande partijen zich niet kunnen terugtrekken in een kartel en de wensen van kiezers kunnen laten voor wat
deze zijn (De Lange, 2008; Otjes, 2011). De beschreven ontwikkelingen betreffende
kiezersgedrag en partijorganisatie en -systeem lijken dus eerder te resulteren in
het door Kitschelt (2000) beschreven patroon van toenemende responsiviteit dan
de door Katz en Mair (1995; 2009) voorziene afname van representativiteit van
partijen. De bevindingen in dit artikel suggereren althans dat de representatieve
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'schakel' tussen de verkiezingsbeloften en de opstelling va n partijen in de Kamer
niet aan sterkte heeft ingeboet.
Deze bevindingen impliceren niet dat het Nederlandse representatieve systeem
in alle opzichten perfect werkt. Allereerst kan worden gewezen op problemen van
congruentie tussen kiezers en partijen op het gebied van de nieuwe culturele of
globaliseringsdimensie in de politiek (Van der Brug & Van Spanje, 2009; Van der
Brug et al., 2011). Hoewel de relatie tussen voorkeuren van kiezers en gekozenen
op de traditionele sociaaleconomische onderwerpen en de links-rec htsschaal nog
steeds sterk is , zijn er op de nieuwe onderwerpen wel verschillen tussen kieze rs
en gekozenen (Andeweg, 2011). Daarnaast zien we dat verderop in de representatieve keten, namelijk in het stadium van de regeringsvorming en beleidsuitvoering, het verband steeds zwakker wordt. De congruentie in aandacht voor
beleidsthema's van kiezers en in coalitieakkoorden en troonredes is zwak (Van
der Kouwe et al. , 2011) . Desalniettemin blijkt uit eerder onderzoek van Thomson (1999) dat Nederlandse regeringspartij en er wel in slagen om een groot gedeelte van hun verkiezingsbeloftes om te zetten in regeringsbeleid . De manier
waarop het partijmandaat wordt onderzocht, leidt aldus tot een verschillend oordeel over de werking van het representatieve systeem. Verder onderzoek zal daar
meer duidelijkheid in moeten brengen, onder andere door de congruentie tussen
de verschillende stappen in het beleidsproces (kiezers, verkiezingsprogramma's,
parlementair gedrag, coalitieakkoorden, troonredes) op een systematische manier
in kaart te brengen.
Ten aanzien van de gebruikte methode om partijposities te schatten, Wordfi,sh,
kan worden geconcludeerd dat deze met name geschikt lijkt te zijn om een breed
perspectief op mandaatvervulling te bieden . De methode is bij uitstek geschikt
voor die situaties waarin veel tekst beschikbaar is. De vraag of een specifieke
verkiezingsbelofte is vertaald in parlementair gedrag kan aan de hand van deze
methode echter niet worden beantwoord. Er zijn twee beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. All ereerst is de assumptie dat woordkeuze vooral afhankelijk is van de inhoudelijke boodschap in sommige gevallen problematisch. In
deze analyse is bijvoorbeeld gecorrigeerd voor het feit dat de christelijke partijen er
soms een afwijkend vocabulaire op nahielden, terwijl hun inhoudelijke positie niet
altijd afweek van die van de andere partijen. Ten tweede kunnen in de vergelijking
tussen de electorale en parlementaire arena alleen relatieve partijposities worden
gebruikt; de methode is niet in staat om de twee posities op dezelfde schaal te
meten. Op basis van deze gegevens kan dan ook moeilijk iets worden gezegd over
verklaringen op het niveau van de individuele partij. Onderzoekers die gebruik willen maken van dit soort analysetechnieken doen er dan ook goed aan om precies
na te gaan welke gegevens zij nodig hebben.
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Noten
1.

De auteur wil Rudy Andeweg, Bart-Jan Heine en Huib Pellikaan danken voor

hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2.

De competitieruimte is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de ideologische ruimte,

waarin alle ideologische tegenstellingen tussen partijen worden meegenomen.
3.

Om het model te identificeren , wordt parameter a 0 op O gesteld en worden de par-

tijposities w gestandaardiseerd (Sla pin & Proksch, 2008).
4.

Hieraan is één categorie toegevoegd, namelijk Religie, Moreel en Medisch-Ethisch ,

vanwege het veelvuldige gebruik van dit soort onderwerpen, voora l door de kleine
christelijke partijen .
5.

Het aantal gevonden trefwoorden in een categorie is gedeeld door het natuurlijk

logaritme van de lengte van de trefwoordenlijst voo r die categorie.
6.

Hierbij is in voorkomende gevall en tevens een correctie toegepast om te voorko-

men dat Wordfish in plaats van verschillen tu ssen inhoudelijke posities van partijen
verschillen in woordgebruik tussen jaren oppikt. Hiertoe zijn woorden die door alle partijen relatief vaker werden gebru ikt in één bepaald jaar verwijderd (Louwerse, 2011a ,
pp. 212-216).
7.

Dat betekent dat de ruimte ook gespiegeld of gedraaid kan worden zonder de bete-

kenis van de afbeelding te veranderen. Om te interpretat ie te vergemakkelijken , zijn de
partijen die doorgaans als 'links' worden beschouwd steeds aan de linkerkant van de
figuur gep laatst.
8.

Overigens leidt toepassing van andere op woordfrequentie gebaseerde methoden

zoals correspondentieanalyse of Wordscores (waarbij verkiezingsprogramma's a ls referentieteksten worden gebruikt) tot soortgelijke bevindingen.
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wel uitsluitend op ouderen richt, eerst een analyse gemaakt zonder de ouderenpartijen
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Om de pos iti es van deze partijen te schatten is, gezien het feit dat de partij zich vrij-

rameters alsnog een positie toegedicht. Indien deze correctie niet wordt toegepa st, is op
vrijwel alle onderwerpen een tegenstelling te zien tusse n de ouderenpartijen aan de ene
kant en de overige partijen aa n de andere kant.
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Een gemiste kans?
De rol van YouTube in de
verkiezingscampagne van

2010
Annemarie S. Walter en Philip van Praag

ABSTRACT: A MISSED OPPORTUNITY? THE ROLE OF YOUTUBE IN THE
2010 DUTCH PARLIAMENTARY ELECTION CAMPAIGN
This article is one of the first to systematically examine parties' use of YouTube in Dutch
election campaigns and to consider its effects. Content analysis of 406 YouTube ad s
and additional research show that nine politica! parties made use of this new campaign
instrument in the 2010 Dutch parliamentary election campaign . However, unlike U.S.
presidential candidate Obama, the parties did not really use YouTube to mobilize and
involve voters. lnstead, YouTube was used only as a means to broadcast advertisements for the party. These ads only reached a small audience and had little influence
online as well as in the print media . Furthermore, this study examines which of these
ads were more likely to reach a large number of viewers. The results demonstrate that
short, comparative ads that contain the party leader, that are uploaded ea rly on in the
campaign, that stem from small or winning parties and that have numerous links on
external websites are likely to reach more viewers.
KEYWORDS: YouTube, Web 2.0, election campaigns, politica! advertising, Obama,
the Netherlands
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Volgens verschille nde a uteurs ontwikkelt het int erne t z ich tot het dominante ca m pagne medium. Zo o nd erscheiden Fa rrel l en Webb (2000) drie fase n in de o ntwikkeling va n verkiezingscampagnes op basis van het bela ngrijkste co mmunica ti e-
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belangrijke mate gekenmerkt door de dominantie van de televisie, terwijl de derde fase, soms aangeduid als de postmoderne campagne, wordt gekenmerkt door
de opkomst van kabel- en satelliettelevisie en vooral door het internet. Farrell en
Webb constateren dit al voor de opkomst van Web 2.0. Alhoewel betwijfeld kan
worden of internet inderdaad het belangrijkste campagnemedium is of zal worden,
is er alle reden om digitale campagnes te onderzoeken, in het bijzonder de rol die
de sociale media spelen in verkiezingscampagnes.
De mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen op het terrein van communicatie
bieden voor het voeren van verkiezingscampagnes, worden in veel gevallen het
eerst duidelijk in de Verenigde Staten. Europese landen, waaronder Nederland ,
volgen na verloop van tijd. Dat gold ten tijde van de opkomst van de televisie als
massamedium en dat geldt nu voor de mogelijkheden die het internet biedt. De
voortrekkersrol van de VS wordt mede mogelijk gemaakt doordat het voeren van
campagnes een professio nele bedrijfstak is, waarin tienduizenden mensen werken
en waarin zeer veel geld omgaat. In Europa, en zeker in Nederland, is dat veel minder het geval. Nederlandse verkiezingscampagnes behoren tot de goedkoopste van
de democratische wereld. In 2006 gaven de partijen gezamen lijk 9 miljoen euro uit
om 12 miljoen kiezers te bereiken (Van Praag & Brants, 2008). Amerikaanse verkiezingscampagnes worden nauwlettend gevo lgd en steeds sneller wordt onderzocht
wat, gegeven de beperkte middelen, toepasbaar is in de Nederlandse context. Dit
shopping model komt in veel Europese landen voor (Farrell, 2005).

De laatste tien jaar kende elke Nederlandse verkiezingscampagne een eigen
digitale noviteit. In 1998 ontdekten de Nederlandse politieke partijen de mogelijkheden van een eigen website. Ze maakten er massaal geb ruik van, maar kwamen
vaak niet verder dan een vorm van digitaal folderen (Voerman, 2000; Boogers &
Voerman, 2003). In 2002 en 2003 waren de partij websites een stuk aantrekkelijker
en werden deze, mede dankzij de snelle groei van het aan tal kiezers met toegang
tot het internet, massaal bezocht. De meest populaire webs ite (LPF) haalde in
2002 ruim 550.000 bezoekers, in 2003 was de PvdA-website het best bezocht met
bijna een half miljoen bezoekers (Voerman & Boogers, 2005). De aandacht van de
media was in deze verkiezingen vooral gericht op een andere digitale ontwikkeling: de doorbraak van de Stemwijzer van het Instituut voor Pub li ek en Politiek.
Terwijl er in 1998 6500 stemadviezen werden vers trekt, steeg dat aantal explosief
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naar ruim 2 miljoen in 2002 en 2,2 miljoen in 2003. Bij de verkiezingen van 2006
gaf de Stemwijzer zelfs 4,8 miljoen adviezen (Van Praag, 2007 , p. 107). Naast de
Stemwijzer kan de kiezer vanaf 2006 bij verkiez ingen talloze andere digitale hulpmiddelen raadplegen bij het bepalen van zijn stem. Opval lend is overigens dat de
praktijk met digitale stemadviezen niet ontleend is aan de VS, maar in Nederland is

u

ontstaan. Blogs van politici als Gerrit Zalm (VVD) en Klaas de Vries (PvdA) waren
in 2003 een ander nieuw verschijnsel dat zich in enige populariteit kon verheugen
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(Voerman & Boogers, 2005). Bij de campagne van 2006 ging de belangstelling van
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politieke partijen en de media vooral uit naar een ander nieuw digitaal instrument:
het sociale netwerk Hyves (Utz, 2009, p. 22 7). Veel lijsttrekkers zaten op Hyves en
beconcurreerden elkaar met hun vriendenaantal. Balkenende was koploper met
bijna 50.000 vrienden (Kleinnijenhuis et al., 2007, p. 41). Verschillende partijen
maakten dat jaar ook gebruik van nieuwe digitale speeltjes. Op de website van de
VVD kon de bezoeker een e-mailcard versturen, terwijl de SP veel succes had met
een viral movie van Jan Marijnissen (Van Santen, 2009, p. 151).
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 kent twee nieuwe
digitale ontwikkelingen. Als eerste ontdekken politici en journalisten Twitter (Vergeer en Hermans, te verschijnen) . Menig politicus twittert er lustig op los; in totaal
versturen politici 17 .000 tweets. Onbetwist koploper qua aantal volgers is GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema met 60.000 volgers (Politiek Online, 5/8/ 2010).
Daarnaast is de campagne van 2010 de eerste waarbij (bijna) alle politieke partijen
op de video-uitwisselingswebsite YouTube een eigen videokanaal hebben. Ze zijn
daarbij ongetwijfeld beïnvloed door de wij ze waarop Barack Obama bij de presidentsverkiezingen van 2008 YouTube heeft ingezet.
Hieronder zullen we eerst kort de eigenschappen van YouTube bespreken en
nagaan hoe het videokanaal in de VS in 2008 door de presidentskandidaten is
gebruikt. Daarna zullen we de onderzoeksvragen aangaande de Nederlandse campagne van 2010 formuleren.

2.

YouTube

YouTube bestaat sinds 14 februa ri 2005 en is in enkele jaren uitgegroeid tot de belangrijkste website waar gebruikers video's met elkaar kunnen delen. Wereldwijd is
het na Google en Facebook de meest bezochte website. 1 De opkomst van YouTube
valt samen met de opko mst van Web 2.0, vaak aangeduid als de fase waarin het
Web zich, dankzij de populariteit van verschillende sociale netwerken, ontwikkelt
tot een platform voor sociale participatie en interactie (Carlson & Strandberg, 2008).
Dit heeft de interactieve communicatie en het delen van materiaal tussen de gebruikers sterk gestimuleerd. Tot Web 2.0 behoren blogs, wikis, netwerken voor het delen
van files en websites voor het plaatsen en verspreiden van video 's en foto's.
YouTube is meer dan all een een videozoekmachine zoa ls Google Video en
Blinkx. Het stelt de gebru iker in staat een gebruikersprofiel met bijbehorend eigen
videokanaal te creëren en kosteloos e igen video's met zoektermen (tags) op de
website te plaatsen. Bezoekers kunnen via de website niet alleen video's zoeken en
bekijken, maar ook video's becommentariëren en lid worden van de videokanalen
van andere gebruikers. Behalve individuele burgers ku nn en ook organisaties, zoals
pol itieke partij en, video's plaatsen en met anderen delen. Gezien het grote belang
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van visuele beelden voor kiezers kan dat voor politici en partijen belangrijk zijn in
campagnetijd.
Voor politieke partijen is een eigen YouTube-kanaal ook aantrekkelijk, omdat het
de mogelijkheid biedt om zonder tussenkomst van journalisten met video's grote
groepen kiezers te bereiken. Partijen kunnen de zoektermen bepalen en daarmee
de kans vergroten dat internetgebruikers de video's vinden, bekijken en er eventueel op reageren. De reactie van kijkers kan inzicht geven in de wensen van de
achterban en de wijze waarop burgers het doen en laten van partijen en politici
beoordelen. Niet onbelangrijk voor politieke partijen is ook dat YouTube populair
is onder jonge kiezers, een groep die vaker van partijvoorkeur wisselt en minder
van traditionele media gebruik maakt.
Het digitale videokanaal heeft als bijkomend voordeel dat het relatief goedkoop
is. Afgezien van productie- en personeelskosten zijn er geen kosten verbonden aan
dit digitale medium. YouTube is daarmee een medium dat alle politieke partijen
kansen biedt, ook kleine en nieuwe partijen die weinig geld hebben of weinig
aandacht krijgen van de traditionele media (Cornfield, 2006; Vassia, 2008). Het
videokanaal heeft de potentie veel kiezers te informeren, maar het medium werkt
zelfselectie in de hand. De mensen die politieke video's kijken zijn grotendeels
kiezers die al politiek geïnteresseerd zijn (Vassia, 2008; Baumgartner & Morris,
2010; Heldman , 2007; Brundridge & Rice, 2009). Tot nu toe is het moeilijk om met
YouTube weinig in politiek geïnteresseerde kiezers te bereiken.

3.

De Obama-campagne en YouTube

Sinds de Amerikaanse presidentiële verkiezingen van 2008 is YouTube niet meer
weg te denken als onderdeel van een professionele campagne. YouTube werd al bij
de Senaatsverkiezingen van 2006 ingezet, maar het was de campagne van presidentskandidaat Obama die de mogelijkheden van de site overtuigend aantoonde.
In hoeverre zijn overwinning op McCain te danken was aan zijn internetcampagne, inclusief YouTube, is moeilijk vast te stellen, maar veel wetenschappers zijn
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van mening dat het gebruik van internet één van de factoren is geweest waaraan
Obama in 2008 zijn succes te danken had (Kaye, 2009, p. 3; Cogburn & EspinozaVasquez, 2011, p. 191; Kaid, 2009, p. 419) .
Sociale media vormden een integraal onderdeel van de Obama-campagne; naast
actief gebruik van Facebook, Twitter en MySpace had het campagneteam een eigen
gebruikersaccount op YouTube, namelijk Obama.com. Bijna a ll e in terviews of toespraken werden tijdens de campagne op dit kanaal geplaatst; in totaal ging het om
1850 video's (Cheney & Olsen, 2010, p. 62). Binnen zijn staf hield een groep van
100 mensen zich enkel bezig met internet. Zijn tegenstander McCain had niet meer
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da n 14 mensen beschikbaar voor deze taak (Kaye, 2009, p. 3). Als gevolg hi ervan
werden er minder dan 400 video's van McCain geüpload en deze werden veel minder vaa k bekeken. Terwijl het kanaal van Obama soms 800.000 kijkers op een dag
haalde, genereerd e het kanaal van McCain niet meer dan 200.000 kijkers (Kaye,
2009 , p. 113; Johnson, 2011, p. 7). Al voor de voorverkiezingen was het kanaal van
de democratische kandidaat veel populairder en had het in totaal 6 miljoen views.
McCain had er nog geen miljoen (Haynes & Pitts , 2009, p . 57). Gedurende de hele
campagne zijn de video's van Obama 132 ,8 miljoen keer bekeken, terwijl McCa in
het met 26 ,3 miljoen bezichtigingen moest doen (Johnson, 2011, p. 15). 2
De campagnestaf van McCain onderkende het belang van YouTube ma ar Cortes e en Profit! (2009) concluderen op basis van inhoudsanalyse van de YouTubekanal en van be ide kandidaten , dat ze anders m et het medium z ijn omgegaan :
zowe l het format als de toon van de spots verschilden. McCain gebruikte YouTube als een ve rlengstuk van zijn campagne op de televisie en plaatste vooral
advertenties, terwijl Obama vaker korte video's van campagne-evenemente n met
het format van webcast s gebruikte. De toon van de spots van de Democra a t was
positiever en de spots waren langer. Salmond (2012) komt in zijn onderzoek tot
verge lijkbare conclus ies. Opvallend is vooral da t Obama meer dan McCain onderkende wat de mogelijkheden van YouTube z ijn . Zijn campagneteam gebruikte
YouTube als een middel om in contact te kom en met de kiezer, riep deze op te
pa rti ciperen als vrijwilliger in de campagne, geld te doneren en te gaan stemmen. In meer dan de helft van z ijn spots deed hij een dergelijke oproep (Cortese
& Proffitt, 2009).
De campagne va n Obama onderscheidde zich ook door het stimuleren van
initiatieven van kiezers om op YouTube eigen films over Obama te plaatsen . Andere kandidaten ded en dit meer georganiseerd via bijvoorbeeld wedstrijden (Cheney
& Olsen , 2010, p. 51). De bekendste YouTube-video 's in deze campagne, de videoclip 'Yes we can' va n artiest 'Will.i.am' en 'Obama Girl' van het comedy-netwerk
' Barely Politica! ·, waren niet afkomstig van zijn campagneteam.
De campagne van Obama heeft de standaard gezet voor het gebruik van digitale
tec hnologie en de integratie van online en offline elementen (Johnson, 2011). Na
het winnen van de presidentsverkiezingen is hij langs deze lijnen doorgegaan. Zo
plaatst hij al zijn toespraken op YouTube. Sommige waarnemers spreken dan ook
over het YouTube-presidentschap (Heffernan, 2009). De campagne via internet was
een belangrijk onderdeel in zijn strijd om het Witte Huis. Toch ging het slechts
om een beperkt onderdeel van zijn campagnebudget. Zo spe nd eerde Obama 16
miljoen dollar aan webadvertenties inclusief YouTube, maar kon televisie zich in
een veelvoud van dit bedrag verheugen . Kaye (2009, p. 20) schat de uitgaven va n
Obama aan tel ev isiespots op 250 miljoen dollar.
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4.

State of the art

De belangrijke rol van YouTube in Amerikaanse verkiezingscampagnes is de laatste
jaren onderwerp geweest van verschill ende studies. In deze onderzoeken komen
vier thema's aan de orde. In de eerste plaats zijn er beschrijvende studies die het
gebruik van YouTube in kaart brengen (Salmond, 2010; Klotz, 2010; Kalnes, 2009;
Cortese & Proffitt, 2009). Ten tweede wordt in verschillende studies ingegaan op de
vraag welke kandidaten gebruik maken van YouTube (bv. Gulati & Williams, 2010;
Carlson & Strandberg, 2008). Dit gebeurt voornamelijk in een ve rkiezingscontext
waarin kandidaten de ruimte hebben om een individuele campagne te voeren. In de
derde plaats is er werk dat de rol van YouTube in campagnes probeert vast te stellen
door te kijken naar kijkcijfers, attitudes van kiezers en discussies op blogs en in de
media (bv. Ridout et al., 2010, 2012; Wallsten, 2010; Carlson & Strand berg, 2008). Ten
slotte wordt in een enkele studie gekeken naar factoren die kunnen verklaren waarom filmpjes al dan niet populair zijn (bv. Ridout et al., 2010, 2012; Wallsten , 2010).
Buiten de Verenigde Staten is tot nu toe slechts in enkele landen onderzoek
verricht naar YouTube als campagne-instrument (Carlson & Strandberg, 2008; Sal mond, 2010, 2011; Kalnes, 2009; Vesnic-Alujevic & Van Bauwel, te verschijnen).
Deze auteurs concluderen dat het gebru ik en de invloed van YouTube tijdens
verkiez ingscampagnes zeer beperkt is bij de parlementsverkiezingen in Finland ,
Noorwegen en Nieuw-Zeeland en bij de recente Europese verkiezingen in Italië,
Frankrijk, Ierland en Slovenië. YouTube wordt vooral gebruikt door jonge kandidaten van grote partijen met voldoende financiële middelen (Carlson & Strandberg, 2008). Het werk van Salmond (2011; 2012) richt zich vooral op de toon van
YouTube-spots. Hij constateert op basis van vergelijkend onderzoek naar YouTubecampagnes bij nationale verkiezingen in 13 landen dat YouTube-spots positiever
van toon zijn dan televisiespots en dat de verschillen tussen landen samenhangen
met het kiesstelsel. YouTube-spots in landen met een winner-takes-all-kiesstelsel
zijn negatiever van toon dan de spots in landen met een proportioneel kiesstelsel.
Slechts enkele Amerikaanse studies (Ridout et al., 2010, 2012; Wallsten, 2010) hebben het kijkerssucces van YouTube spots onderzocht. Ridout et al. (2010) vinden
in hun studie dat spots gemaakt door burgers of derden en lange spots vaak worden bekeken. Ridout el al. (2012) vinden daarnaast dat de toon van de spot er toe
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doet. Zij constateren dat negatieve spots veel vaker worden bekeken dan positieve
of vergelijkende spots. Wallsten (2010) bestudeert de meest populaire online politieke video uit de campagne van Obama, 'Yes We Can ' (10 miljoen hits), en trekt
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Onderzoek naar YouTube in de Nederlandse context ontbreekt tot op heden
grotendeels. De enige studie die aandacht besteedt aan het gebruik van YouTube
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tijdens verkiezingscampagnes in Nederland is van Effing et al. (2011) . Zij bestuderen of het gebruik van sociale media door individuele politici tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 het stemgedrag van
kiezers heeft beïnvloed. Zij richten zich op Hyves, Facebook, Twitter en YouTube
en maken gebruik van een index genaamd Social Media Indicator (SMI) die de
aanwezigheid van politici en hun interactie met volgers op sociale media meet.
Voor deze index kijken ze onder meer of Nederlandse politici een YouTube-kanaal
hebben, hoeveel video's ze daar op geplaatst hebben, hoe vaak deze video's bekeken en becommentarieerd worden en hoeveel leden hun YouTube-kanaal heeft. Zij
concluderen dat sociale media bij lokale verkiezingscampagnes nauwelijks een rol
spelen en vinden enkel voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 een positief
verband tussen een hoge score op de SMI-index en het aantal voorkeurstemmen
dat een politicus behaalt.

s.

Campagnes in de Verenigde Staten en in Nederland

Er zijn belangrijke verschillen tussen de verkiezingscampagnes in de VS en die in
Nederland (Van Praag jr., 1995). Zo kent de VS een tweepartijenstelsel met organisatorisch zwakke partijen. In samenhang met het Amerikaanse kiesstelsel leidt
dit tot candidate centered-campagnes waarbij elke (presidents)kandidaat zijn eigen
campagneorganisatie dient op te bouwen en financieren. Door het ontbreken van
een goede partijorganisatie wordt een kandidaat niet of nauwelijks gesteund door
zijn partij. Het aantal vrijwilligers dat participeert in een campagne ligt desondanks
veel hoger dan in Nederland. Verder duren de campagnes in de VS door de voorverkiezingen veel langer en beschikken de kandidaten over zeer grote campagnebudgetten. Dat laatste is noodzakelijk, omdat betaalde publiciteit in de vorm van
televisiespots een zeer belangrijke rol speelt in de verkiezingsstrijd.
Nederland kent een meerpartijenstelsel met in vergel ijking tot de VS goed georganiseerde partijen. Het gaat in Nederland om zeer goedkope, party centeredcampagnes, waarbij de partij verantwoordelijk is voor het verkiezingsprogramma
en de lijsttrekker aanwijst. De partij is tevens verantwoordelijk voor de organisatie
en de financiering van de campagne en beschikt via de afdelingen over een lokaal
netwerk. De betrokkenheid bij de campagnes van de verschillende partijen is in
het algemeen gering. Vrijwilligers zijn veelal afkomst ig uit het actieve ledenbestand
en worden op beperkte schaal aangevuld met stagiairs en mensen van buiten de
partij.
Een ander belangrijk verschil met de VS is dat verkiezingscampagnes zich in
Nederland van oudsher in de onbetaalde of vrij e publiciteit afspelen. Politieke partij en en politici zijn daarbij in belangrijke mate afhanke lij k van de nieuwsselectie
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en framing door onafhankelijke journalisten. Partijen weten nooit zeker wat journalisten als een relevant nieuwsfeit besc houwen en in welke termen z ij daarover
zu llen berichten. Het alternatief voor de vrije publiciteit, betaalde en daarmee door
de partijen gecontroleerde publiciteit in de vorm van krantenadvertenties en televisiespotjes, heeft in Nederland in tegenstelling tot in de VS altijd een marginale rol
gespeeld. Weliswaar is het voor de partijen sinds 1998 mogelijk reclamezendtijd
te kopen bij de commerciële en publieke omroepen, maar daar wordt door gebrek
aan financiële middelen zeer spaarzaam gebruik van gemaakt (Brants, 2006). Wel
heeft de VVD in 2010 met ongeveer 750.000 euro voor Nederlandse begrippen veel
geld besteed aan televisiecommercials (Veenboer, 2011). In het algemeen geldt dat
partijen in Nederland, door het langzaam dominanter worden van media logic,
meer belang gaan hechten aan door de partij gecontroleerde publiciteit. YouTube
biedt de weinig kapitaalkrachtige Nederlandse partijen een goedkoop instrument
om met eigen videomateriaal een grote groep kiezers te bereiken. Dit kan een belangrijke reden zijn voor Nederlandse partijen om YouTube te gebruiken.
Op basis van het bestaande onderzoek en de kenmerken van Nederlandse campagnes stellen we drie vragen over de rol van YouTube in de campagne va n 2010.
In de eerste plaats willen we weten in welke mate partijen gebruik hebben gemaakt
van YouTube en in welke mate dat de aandacht heeft getrokken van kiezers. In
de tweede plaats z ullen we kijken naar de invloed van YouTube op de campagne,
online en in de traditionele media. Ten slotte gaan we na welke factoren kunnen
verklaren waarom een filmpje op YouTube in 2010 meer of minder bekeken werd.
Deze studie draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van meer inz icht in de rol die
YouTube kan spelen in verkiezingscampagnes. Voor partijen is het relevant om te
weten welk type filmpje in staat is zonder tussenkomst van journalisten veel kiezers direct te bereiken. Daarnaast genereert de studie kennis over de Nederlandse
casus.

6.

Nederlandse casus en data

Tijdens de campagne van 2010 beschikten bijna alle politieke partijen over een
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eigen kanaal op YouTube. Vier jaar eerder, bij de campagne van 2006, maakten
slechts enkele partijen gebruik van het toen nog jonge YouTube. De PvdA opende
als eerste Nederlandse partij in maart 2006 een eigen YouTube-kanaal. In de aanloop naar de campagne volgden de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De
andere politieke partijen startten hun kanaal pas in de jaren daarna . De campagne
van 2010 is daarmee de eerste campagne die zich goed leent voor systematisch
onderzoek naar het gebruik van het videokanaal door politieke partijen en de invloed van YouTube op de berichtgeving in de traditionele media. Voor ons onder-
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zoek naar de rol van YouTube tijdens de campagne van 2010 hebben we alle spots
geanalyseerd die op YouTube geplaatst zijn door de politieke partijen die voor de
verkiezingen vertegenwoordigd waren in de Tweede Kamer. Het gaat om negen
partijen, namelijk CDA, VVD, PvdA, D66, GL, SP, CU, PvdD en TON . De onmogelijkheid om het eigen videokanaal op zondag te sluiten, weerhield de SGP ervan
om gebruik te maken van YouTube. De afwezigheid van de PVV is opmerkelijk,
omdat juist een eigen kanaal het kijkers gemakkelijker maakt om video's van de
partij te onderscheiden van persiflages. De PVV was in deze campagne evenmin te
vinden op Hyves en Facebook.
De onderzoeksperiode betreft de zes weken voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Een deel van de gebruikte data is in eerste instantie verzameld in het kader van het Comparative Study of Politica/ Advertising
Project van Rob Salmond van de Universiteit van Michigan. 3 Het codeerschema dat
ten grondslag ligt aan deze dataset is een vereenvoudigde versie van het door Brader (2006) ontwikkelde schema. Naast feitelijkheden, zoals wanneer een video is
geplaatst en de tijdsduur ervan, zijn onder andere de toon, de emotionele appeals
aan de kiezer en de productieaspecten van de filmpjes gecodeerd. 4 De eenheid van
analyse in dit codeerschema is de campagnespot. In totaal zijn er voor deze studie
406 YouTube-spots gecodeerd. De mate van overeenkomst tussen twee Nederlandstalige codeurs berekend op basis van 10 procent van de onderzochte populatie is
voor alle categorieën hoger dan 93,9 procent. De laagste score is voor de categorie
toon van de spot.
In het kader van dit artikel is aanvullende informatie over deze video's verzameld bij de negen politieke partijen over het aantal views en reacties tot 10 juni
2010 .5 Van vier van de negen spots van TON hebben we alleen de kijkcijfers per
17 januari 2011. De kijkcijfers van deze vier spots per 10 juni 2010 zijn geschat
door voor de vijf andere spots van TON te kijken naar het gemiddelde percentage (33 ,7 %) stijging tussen de dag na de verkiezingen en 17 januari 2011. Verder
zijn data verzameld over de links naar de verschillende YouTube-video's. Om de
invloed van YouTube op de geschreven media na te gaan is er, voor de periode
28 april tot 16 juni, met behulp van LexisNexis gezocht in alle Nederlandse kranten
naar artikelen over YouTube en de verkiezingscampagne. 6
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De rol en invloed van YouTube op de online-campagne en op de berichtgeving in
de geschreven media hebben we vastgesteld op basis van vier indicatoren, waarvan de eerste drie ook door Carlson en Strandberg (2008) worden gehanteerd. Het
gaat om het aantal kijkers van YouTube-spots, het aantal links op andere websites
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(inclusief weblogs) naar deze YouTube-spots, het aantal reacties op de video's en
de aandacht in de gedrukte media voor de YouTube-spots van partijen.7 De scores
op deze indicatoren zullen in de resultatenparagraaf worden beschreven.
Bij de deelvraag welke factoren kunnen verklaren waarom een filmpje op YouTube wel of niet veel bekeken wordt, is de afhankelijke variabele het Aantal Bezichtigingen van YouTube-spots . Dit varieert van 7 tot 329.749 bezichtigingen. Met
uitzondering van de studie van Ridout et al. (2010; 2012) en Wallsten (2010) kunnen we niet voortbouwen op bestaand werk voor onze verklarende variabelen.
De eerste set variabelen betreft de zichtbaarheid van de spots in de onlinecampagne en in de traditionele media. De eerste variabele is Online Prominentie
van de spot. Deze variabele is gemeten door te kijken naar het aantal links op externe websites die leiden naar de spot; het aantal links varieert van O tot 7 per spot.
Daarnaast nemen we een drietal dummyvariabelen mee, namelijk Links op Sociale
Netwerk Sites (1 = Ja; 0 = Nee), Links op Kranten, Tv en Tijdschriftenwebsites (l
= Ja; 0 = Nee) en Aandacht Geschreven Media (1 = Ja; 0 = Nee). De tweede set
verklarende variabelen kijkt naar de inhoud en/of kenmerken van de spot, zoals
toon, aanwezigheid van prominente politici en de lengte. De Toon van de spot meten we met behulp van een tweetal dummyvariabelen Negatief (l = Ja; 0 = Nee)
en Vergelijkend (1 = Ja; 0 = Nee). De categorie positief is de referentiecategorie.
De originele variabele gaf de toon van de spot weer op een vijfpuntsschaal, waarbij
de waarde 1 strikt positief en de waarde 5 strikt negatief is. Een strikt negatieve
spot is een spot waarin enkel kritiek op de tegenstander wordt geleverd. Aangezien er nauwelijks spots te vinden waren in de categorieën 1 en 5, hebben we
de variabele vereenvoudigd naar een driepuntsschaal en daarvan vervolgens drie
aparte dummyvariabelen gemaakt. Onder de waarde negatief vallen aldus spots die
waren gecodeerd als strikt negatief of voornamelijk negatief. Hetzelfde is gebeurd
voor de waarden strikt positief en voornamelijk positief. Spots die ongeveer evenveel negatieve als positieve claims bevatten, vallen onder de waarde vergelijkend.
Daarnaast kijken we naar de aanwezigheid van prominente politici in de spots met
behulp van de variabele Lijsttrekker (1 = Aanwezig; 0 = Afwezig) en de Politieke
Tegenstander (1 = Aanwezig; 0 = Afwezig) .8 Verder wordt de variabele Duur Spot
meegenomen, die de lengte van de spot meet in seconden.
Ten slotte bevat het model een aantal controlevariabelen, namelijk Lengte Bestaan, Partijgrootte en Positie in de Peilingen. De variabele Lengte Bestaan meet het
aantal dagen dat de spot op YouTube heeft gestaan. De variabele Partijgrootte meet
de grootte van de partij uitgedrukt in zetels. De variabele Positie in de Peilingen
meet het aantal zetels dat de partij van de spot in min of plus stond in de week
waarin de spot op YouTube werd geplaatst. Het gaat daarbij om het verschil tussen
het aantal zetels in de peiling van die week en het aantal zetels dat de partij bij de
voorgaande verkiezingen had. Omdat het aantal zetels verlies of winst vaak groter
is bij grotere partijen, is het verschil gedeeld door het aantal zetels dat de partij
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bij de voorgaande verkiezingen had. De nieuw geconstrueerde variabele is positief
scheef verdeeld en daarom is er een logaritmische transformatie uitgevoerd, nadat
het minimumaantal zetels plus 1 bij de variabele is opgeteld is. De positie in de
peilingen is ontleend aan data van TNS NIPO.
De invloed van deze factoren op het aantal keren dat een spot bekeken werd
kan niet worden vastgesteld met een gewone regressieanalyse, aangezien de afhankelijke variabele, het aantal bezichtigingen, niet normaal verdeeld is. We hanteren
daarom een negatieve binomiale regressieanalyse. 9 We controleren of de uitkomsten van dit model gedreven worden door een specifieke partij met behulp van
een jackknife-procedure waarbij we steeds één partij uit het model verwijderen en
kijken of de resultaten standhouden.

8.
8.1

Resultaten

Gebruik en karakterisering YouTube-spots

In de Nederlandse campagne van 2010 is YouTube door de partijen intensief gebruikt. De negen partijen plaatsen vanaf 26 apri l in totaal 406 video's op hun
videokana len. De piek ligt tussen 15 en 30 mei, wanneer een 160-tal spots wordt
geüpload. De laatste spotjes van VVD en PvdA worden nog op de verkiezingsdag
geplaatst. De meeste spotjes (121) zijn te vinden op het CDA-kanaal (Tabel 1). Dit
hoge aantal van de christendemocraten is het gevolg van de keuze om van alle kandidaat-Kamerleden zowel een lang als een kort statement op YouTube te laten zien.
Ook partijen als de PvdA (98) en de VVD (69) plaatsen veel spotjes, in tegenstelling tot de SP, die met 14 filmpjes zeer terughoudend is. De Partij voor de Dieren
beperkt zich tot vier filmpjes, waarvan het eerste pas op 21 mei wordt geüpload.
De gemiddelde lengte van de spots is 102 seconden, maar de verschi llen tussen de filmpjes zijn groot. Zowel de kortste als de langste spot is afkomstig van de
VVD: de kortste is een stemoproep van Jeanine Hennis-Plasschaert van 12 seconden en de langste spot is een toespraak van Mark Rutte op de algemene ledenvergadering van 19 minuten en 36 seconden. In totaal is 11 uur en 33 minuten aan
videomateriaal van de politieke partijen op YouTube te vinden.
De spots die partijen op YouTube plaatsen zijn niet altijd nieuw. De eigen partijpolitieke uitzendingen, fragmenten uit televisiedebatten, televisieoptredens, toespraken, televisienieuws en Kamerdebatten vormen 14% van de filmpjes. De enige
partij die totaal geen nieuwe spots voor YouTube produceert is de PvdD. Bij de partij van Rita Verdonk bestaat meer dan de helft van de spots uit eerder door andere
media uitgezonden fragmenten. Het CDA is de enige partij die op YouTube bijna
alleen nieuw materiaal plaatst (98 % ) .
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TABEL 1.

Partij

cu
CDA
D66
GL
PvdA
PvdD
SP
TON 10

WD
Totaal

Gebruik en bereik van YouTube-kanalen door politieke partijen .

Aantal
spots

Totale
lengte
spots
(in sec.)

Gemid.
lengte
spots
(in sec.)

Aantal
bezichtigingen

20
121
38
33
98
4
14
9
69
406

2679
10805
4535
3479
10100
778
2136
824
6242
41578

134
89
119
105
103
195
153
92
91
102

14133
69197
31633
76120
151469
515
14451
371031
104836
833.385

Gemid.
aantal
bezichtigingen

Laagste
aantal
bezichtigingen

Hoogste
aantal
bezichtigingen

707
572
833
2307
1546
129
1032
41226
1519

96
7
74
142
46
52
97
430
266

4817
17370
4840
10755
19981
303
9965
329749
10955

N.B. PVV en SGP maakten geen gebruik van een officieel YouTube-kanaal in deze verkiezingscampagne.

De spots hebben een sterk inhoudelijk karakter. In 94% wordt aandacht besteed
aan de ideologische punten en beleidsideeën van de partijen. In bijna 20% gaat het
geheel of gedeeltelijk over het persoonlijke leven van de politicus en in 23 % komt
de ervaring van de politicus of zijn of haar karakter ter sprake (9 %) . 11 In eerder onderzoek naar Nederlandse politieke televisiespotjes kwam eveneens naar voren dat
deze een sterk inhoudelijk karakter hebben (Blanksma & Brants, 2005). De spotjes
op YouTube worden nauwelijks gebruikt voor negatieve campagnevoering; slechts
4% bestaat grotendeels uit aanvallen op andere partijen of politici . Het overgrote
deel stelt de eigenschappen en de beleidsvoorstellen van de eigen partij centraal en
kan gekarakteriseerd worden als positief (82 %) . Deze bevinding is overeenkomstig
het werk van Salmond (2012), die stelt dat YouTube-spots in het algemeen en met
name in landen met een proportioneel kiesstelsel voornamelijk positief van toon
zijn. Wel zijn er vergelijkende spotjes waarin ook kritiek op andere partijen verwerkt is (l 5 %) . Opmerkelijk is dat van de 17 negatieve YouTube-spots er 11 afkomstig zijn van de PvdA. Het gaat dan veelal om fragmenten uit televisiedebatten of
tv-optredens van politiek leider Cohen, waarin hij zijn tegenstanders bekritiseert.
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Het merendeel van de partijen heeft YouTube gebruikt als een digitaal pamflet, een
extra medium om zijn boodschap uit te zenden (vgl. Voerman, 2000) en heeft zich
nauwelijks door de succesvolle YouTube-campagne van Obama laten beïnvloeden.
Partijen die hierop enigszins een uitzondering vormen zijn de PvdA , GL, D66 en
TON. Deze partijen hebben in meerdere of mindere mate geprobeerd om via YouTube in contact te komen met de kiezer en deze te bewegen tot steun of deelname
aan de campagne. Het gaat om bijna 9% van de spots, waarbij in eenderde van
deze gevallen de partijen proberen kiezers te mobiliseren. 12 Wanneer we mobili-
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satie breder definiëren en ook traditionele stemoproepen aan kiezers als dusdanig
zien, stijgt dit echter naar 64,5 % van alle spots .
De meer specifieke mobilisatiepogingen van 066, GL en de PvdA betreffen oproepen tot actief meedoen als vrijwilliger, verzoeken om geld te doneren (D66) en
uitnodigingen om deel te nemen aan bijeenkomsten (GL). TON probeert de kiezers
te activeren door een wedstrijd uit te schrijven om voor YouTube een parodie op de
eigen campagnespot te maken. De PvdA en GL nodigen kiezers uit tot het stellen
van vragen; 6% van de spots is gewijd aan het beantwoorden van deze vragen.
Het meest actief daarin is de PvdA. De partij plaatst 17 spots waarin Cohen of een
ander kandidaat-Kamerlid een vraag van een kiezer, gesteld via Twitter, Hyves of
Facebook, beantwoordt. De PvdA laat zich meer dan andere partijen inspireren
door de campagne van Obama en communiceert via YouTube het meest met de kiezer; zo zijn er 3 spots te vinden waarin Cohen vrijwilligers bedankt voor hun inzet
in de campagne of als deelnemer aan electoraal onderzoek. Waar het bij digitale
pamfletten om persuasieve communicatie gaat, kenmerken deze YouTube-spots
zich door interactieve communicatie.

s.2

De rol van YouTube

Het bereik van de verschillende YouTube-spots op de partijkanalen varieert sterk
(Tabel 1). Trots op Nederland trekt met haar spotjes verreweg de meeste aandacht
(ruim 3 70.000), op ruime afstand gevolgd door de PvdA (ruim 150.000) en de VVD
(bijna 105.000). 13 De PvdD scoort met haar vier spots een schamele 515 views. Het
hoge aantal kijkers voor TON is vooral te danken aan de op YouTube geplaatste
uitzending uit de Zendtijd voor Politieke Partijen . Het veelbesproken filmpje, met
onder andere een nagespeelde tasjesroof op een bejaarde vrouw met commentaar
van Rita Verdonk, is de best bekeken campagnespot met bijna 330.000 views (Tabel
2). De minst bekeken spot is van het CDA: een interview met partij voorzitter Peter
van Heeswijk over het CDA-verkiezingscongres scoort slechts zeven views. Als we
naar de tien best bekeken spots kijken (Tabel 2), va lt het grote verschil op in het
aantal bezichtigingen tussen de nummer één spot van TON en de overige spots,
die niet boven de 20.000 views komen. Verder wordt de top tien gedomineerd door
de PvdA (vier spots) en TON (twee spots) en heeft geen enkele spot van 066 deze
lijst gehaald.
Het totaal aantal views van alle spots wijst met ruim 833.000 op een beperkte
rol van YouTube (Tabel 3). Het aantal unieke bezoekers ligt waarschijnlijk nog lager. De geringe rol van de YouTube-spots blijkt ook uit het aantal externe links dat
naar deze video's verwijst (ruim 1200). Gemiddeld heeft een spot drie links, maar
er zijn ook spots die enkel via het YouTube-kanaal kunnen worden gevonden. De
spots zijn slechts in beperkte mate verbonden met andere Web 2.0-communicatie-
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kanalen. Va n de spots heeft 29,5% een link op Hyves, 27% op Twitter, 7% op Facebook en 3 % op een weblog. Verder had 8 % van de spots een link op een website
van een nationale of lokale krant , televisieprogramma of nieuwswebsite. Bij 345
fimpjes worden de kiezers in staa t gesteld om te reageren. Da t levert gemiddeld
vier reacties op. De meeste reacties krijgt de PvdA spot Premiersdebat RTL: Cohen
over zijn grote bezwaar tegen Wilders (214), gevolgd door de SP-spot ROOD: Stem
voor je Stufi - de videoclip (127) en de PvdA-spot Job Cohen - Iedereen telt mee
(110). De spots met de meeste reacties staan ook in de top tien van best bekeken
spots (zie Tabel 2). Geen van de andere spots haalt meer dan 100 reacties ; bij veel
spo ts zijn er nauwelijks reacties .

TABEL 2.

Plaats

Top 10 spots op basis van aantal bezichtigingen.

Titel spot

Partij

Lengte in
seconden

Aantal
kijkers

Aantal
reacties

Trots op NL - verkiezingen 2010

TON

173

329749

35

2

Job Cohen - iedereen telt mee

PvdA

170

19981

110
14

3

Campagnefilm TROTS statement Rita

TON

54

19559

4

Nederland kan op het CDA rekenen

CDA

47

17370

5

Premiersdebat RTL: Cohen over zijn
grote bezwaar tegen Wilders

PvdA

27

13736

6

Job in Almere

PvdA

115

13547

7

WD - Jeanine Hennis-Plasschaert staat
voor.. .

WD

12

10955

8

8

Femke Halsema: 'Wij zijn klaar voor de
toekomst'

162

10755

33

131

9965

127

33

9632

9
10

GL

ROOD: Stem voor je Stufi - de videoclip SP
Cohen: stem PvdA!

PvdA

214

N.B. Geen mogelijkheid voor bezoekers om te reageren op de spot.

TABEL 3.

zu.J
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De online-invloed van YouTube-spots .

Soort invloed

.Totaal

Minimum

Maximum

Gemiddelde

N

Bezichtigingen

832935

7
0
0

329749

2052

401

7

3

396

214

4

345

Links

1212

Reacties

1332
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N.B. Een aantal YouTube-spots is na de verkiezingen verwijderd. Voor deze spots zijn geen gegevens beschikbaar. Van een aantal spots zijn geen gegevens beschikbaar over hun links op andere websites. Een aantal
You Tube-spots bood kiezers niet de mogelijkheid om een reactie achter te laten.
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De YouTube-filmpjes kunnen de gedrukte media niet erg boeien. In slechts 33 artikelen in de landelijke of regionale dagbladen wordt aandacht aan het videokanaa l
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besteed. In een tiental artikelen, vooral in de landelijke dagbladen, gaat het om
het omstreden filmpje van TON dat de top tien van meest bekeken spots aanvoert. Acht artikelen in regionale dagbladen besteden aandacht aan de PvdA-spot
waarin Cohen met een bal jongleert, terwijl De Limburger aandacht besteedt aan
de spot van een Limburgse VVD-kandidaat. De media zijn daarnaast geïnteresseerd in YouTube-spots die niet door de partijen zijn geplaatst. Tien artikelen gaan
over de satirische anti-Rutte-film die geplaatst wordt op de website www.stemhok.
nl onder de titel De sterke vrouw achter Mark Rutte. Twee artikelen wijzen de lezer op de spot van kandidaat-Kamerlid Mei Li Vos (PvdA), die een persoonlijke
campagne voerde om herkozen te worden. Deze spot , getiteld Vrij Links, lijkt op
de beroemde D66-tv-spot van Van Mierlo uit 1966. Ten slotte is er nog een artikel
over de Amsterdamse schlager van Cornelis Sjeesman, Ik ben fan (van Job Cohen).
Op basis van zowel het aantal links online als de impact op de geschreven media
kunnen we concluderen dat de rol van YouTube in deze campagne beperkt was.
Deze bevindingen komen overeen met die van Carlson en Strandberg (2008), die
een soortgelijke conclusie trokken voor de parlementsverkiezingen in Finland, en
Vesnic-Alujevic en Van Bouwel (te verschijnen) die 13 politieke partijen in Ierland ,
Italië, Frankrijk en Slovenië bij de Europese parlementsverkiezingen onderzochten.
We onderzoeken afsluitend de derde onderzoeksvraag, de vraag of de grote
verschillen in kijkersaantallen verklaard kunnen worden op basis van specifieke
kenmerken van spots. De analyse laat zien dat van de eerste set van verklarende
variabelen er alleen een positief significant effect is van de variabele Online Prominentie: hoe groter het aantal links op externe websites, hoe vaker deze spots
worden bekeken (Tabel 4). Voor de tweede set verklarende variabelen vinden we
significante effecten voor de variabelen Vergelijkend, Lijsttrekker en Duur Spot. Dat
betekent dat vergelijkende spots vaker worden bekeken dan spots met een positieve toon, maar voor spots met een negatieve toon geldt dat niet. Kijkers kijken
kennelijk graag naar spots waarin zowel de eigen partij geprezen als de tegenpartij
bekritiseerd wordt. Deze resultaten staan gedeeltelijk haaks op Ridout et al. (2012).
Voor de VS constateren zij dat vooral negatieve YouTube-spots kijkers trekken.
Toch concluderen wij dat toon een belangrijke voorspellende variabele is voor het
aantal kijkers van YouTube-spots. Daarnaast zien we dat de aanwezigheid van de
lijsttrekker in spots tot meer views leidt in vergelijking met spots waarin dit niet
het geval is. Spots met prominenten trekken inderdaad meer aandacht dan de spots
waarin overige kandidaten in beeld komen. We vinden ten slotte een negatief effect
voor de duur van de spot: korte spots worden vaker bekeken. Dit is tegengesteld
aan de bevindingen van Ridout et al. (2010). We vinden nog een aantal significante
effecten onder de controlevariabelen. De resultaten tonen aan dat filmpjes afkomstig van kleine partijen of partijen die op winst staan in de peilingen, meer belangstelling oproepen. Het effect van de variabele kleine partijen wordt niet bepaald
door TON. Dezelfde resultaten worden gevonden wanneer deze partij niet wordt
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meegenomen in de analyse. Ook het vroeg in de campagne plaatsen van een spot
draagt bij aan het aantal views.

TABEL 4.

Aantal bezichtigingen van YouTube-spots (negatieve binominale regressieanalyse).
Coëfficient

Onafhankelijke variabelen

Standaardfout

Invloed online en medio
0.194**

Online Prominentie
Links op Sociale Netwerksites

-0.255
0.473

Links op Kranten, Tv en Tijdschriftenwebsites
Aandacht Geschreven Media

0.052
0.153
0.250

0.462

0.635

0.329
0.872**

0.375
0.214

1.840**
0.132
-0.001 **

0.175
0.388

Lengte Bestaan

0.020**

0.007

Partijgrootte
Positie Peilingen
Constante

-0.025**
1.124**
3.611 **

0.007

Kenmerken spot
Negatief
Vergelijkend
Lijsttrekker
Politieke Tegenstander
Duur Spot
Controlevariabelen

N
Loglikelihood
LR Chi 2
Nagelkerke R2

0.000

0.295

392
-3103.1873
267.96**
0.495

N.B. **significant op p<.01; *significant op p<. 05 (tweezijdig).
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Conclusie

Nederlandse partijen maken in de campagne van 2010 intensief gebruik van YouTube en de negen onderzochte partijen plaatsen samen maar liefst 406 video's
op Youîube. De geplaatste spots hadden een sterk inhoudelijk karakter en waren
voornamelijk positief van toon . De partijen slagen er echter niet in om veel kijkers
te trekken of veel aandacht van andere media te genereren. Bovendien is bijna 40%
van het aantal views (bijna 833.000) afkomstig van een enkele spot van Trots op
Nederland. Geen andere spot haalt meer dan 20.000 hits. Uit de regressieanalyse
blijkt onder andere dat het aantal links op externe websites kan bijdragen aan de
populariteit van een spot. Veel partijen gebruiken het videokanaal vooral als een
digitaal pamflet, maar coördineren hun activiteiten op Youîube niet of nauwe-
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lijks met de andere onderdelen van hun campagne. De specifieke mogelijkheden
die YouTube biedt, blijven grotendeels onbenut. Dat blijkt uit de vele fragmenten
van andere media die gebruikt zijn voor YouTube-filmpjes. Slechts enkele partijen
hebben geprobeerd YouTube in te zetten als een interactief en activerend instrument. In verschillende speciaal voor YouTube gemaakte filmpjes werden vragen
van kiezers beantwoord en werd soms ingespeeld op actuele ontwikkelingen in
de campagne. Het globale beeld laat echter een beperkte rol van YouTube in deze
campagne zien. Dat blijkt niet alleen uit het lage aantal links en verwijzingen in
de geschreven media, maar ook uit het aantal views. Ruim 833 .000 bezichtigingen
op meer dan 12 miljoen kiezers wijst op een marginale rol, zeker in vergelijking
met de campagne van Obama uit 2008. Deze resultaten voor Nederland verschillen daarmee niet van het onderzoek in Finland en Noorwegen, waar de conclusi e
eveneens was dat de rol van YouTube in de campagne beperkt was (Carlson &
Strand berg, 2008; Kalnes, 2009).
De conclusie is dat de partijen, gezien het grote aantal geplaatste filmpjes , geprobeerd hebben YouTube een belangrijke rol te laten spelen in hun campagne,
maar dat ze daar niet in geslaagd zijn. We hebben in Nederland geen succesvolle
variant gezien op de geslaagde YouTube-campagne van Obama. De vraag is of het
succes van Obama niet sterk samenhangt met het Amerikaanse politieke stelsel,
waarin politieke partijen een ondergeschikte rol spelen en campagnes vaak meer
dan een jaar duren . In de zeer lange candidate centred-campagnes in de VS bouwt
elke kandidaat zijn eigen campagneorganisatie op, mobiliseert hij vrijwilligers en
is hij zelf verantwoordelijk voor zijn naamsbekendheid en politieke profiel. YouTube is daarbij een welkom aanvullend campagne-instrument, mede omdat het
relatief goedkoop is en snel kan worden ingezet. In Nederland bestaat de nood zaa k
echter niet om bij elke verkiezing een nieuwe campagneorganisatie op te bouwen
en wordt de campagne gedragen door actieve partijleden. De mogelijkheid om
via YouTube niet-partijleden te betrekken bij de campagne en zonder tussenkomst
va n journalisten snel te reageren op de actualiteit is door de Nederlandse partijen
echter nauwelijks gebruikt.
Met deze studie hebben wij een volgende stap gezet in het onderzoek naar de
rol van YouTube in Nederlandse verkiezingscampagnes. Deze studie sluit aan op
het werk van Effing et al. (2011) en op meer algemeen onderzoek naar de rol van
sociale media in verkiezingscampagnes in Nederland (zie onder meer Utz, 2009;
Van Santen, 2009; Vergeer en Hermans, te verschijnen). Wij zien een drietal lij nen voor verder onderzoek. Volgens Vergeer (te verschijnen) stimuleert Web 2.0
een gepersonaliseerde en meer individualistische wijze van campagnevoeren door
politici. Het zou interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkeling door het gebruik van sociale media, waaronder YouTube, in de Nederlandse
situatie zichtbaar is . YouTube wordt meestal onderzocht vanuit het perspectief van
de sociale media , maar is op belangrijke kenmerken vergelijkbaar met politiek
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a dverteren. Vergelijkend onderzoek naar spots op televisie, radio en YouTube kan
inz icht geven in de kracht van de verschillende media. Ten slot te is het belangrijk
om te onderz oeken welke kieze rs naar You Tube-spots kijken. Geldt ook voor Nederland dat met YouTube voora l in politiek geïnteresseerde kiez ers worden bereikt?
In samenhang daarmee zo uden we willen weten wat h et e ffect is van het kijken
naar YouTube-spots .

Noten
1.

De gegeve ns zijn afkomstig van Alexa, een website die intern etve rkeer a nal yseert,

http: // www.alexa.com/s iteinfo/youtube.com.
2.

Aangenomen m ag worden dat ze ker bij het kanaal van Oba ma ook veel views zit-

ten van burgers uit andere la nden.
3.

Wij zijn Rob Salmond erken telij k voo r het beschikbaar stelle n van de Nederlandse

data uit z ijn dataset.
4.

Het complete codeerschema is bij de auteurs va n dit artikel op te vragen.

5.

Wij zijn Michiel Sijbom (CDA), Peter Val star (VVD), Jurjen Fedde Wiersma (PvdA) ,

Huub Bellemakers (GL), Anne Paul Roukema (CU), Imke Banen (PvdD), Bas Stoffelse n
(SP) , Maaike Alleblas (D66) en Rol and Dorrestyn (TON) erkentelijk voor het verstrekken va n aanvullende gegevens.
6.

Gebruikte zoekterm en: (((YouTube OR youtube OR spot OR filmpje OR advert en-

tie) AND verki ezingen) OR ((YouTube OR yo utube OR spot OR filmpje OR advertentie)
A D campagne)).
7.

Idea li ter zo uden we ook gegevens prese nteren over het effect van deze spots op de

Nederl a nd se kieze rs ; dit soort gegeve ns is echter niet beschikbaa r. Deze studie is na de
campagne van 2010 uitgevoerd.
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8.

De variabelen Toon , Lijsttrekker en Politieke Tegenstander meten kenmerken va n

de inhoud van YouTube-spots en worden gebruikt om het aantal kijkers van deze s pots
te ve rklaren. Het gebruiken va n inhoude lijke kenmerken voor het ve rkl aren va n kijkgedrag ge be urt in een aantal bestaande studies ; met name voo r de toon van spots wordt
vaak een significant effect gevo nden. Dit is de reden waarom deze variabelen ook in
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deze studie worden meegenomen. Bij het vinden van significante effecten is het ondui-
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pas bekend is na het kijken . Waarschijnlijk is het verband indirect; bepaalde spots krijgen meer aandacht in online en offline media vanwege specifieke inhoudelijke kenmerken. De aanwezigheid van de lijsttrekker in de spot is vaak al te ontdekken in de titel.
Daarnaast is het onduidelijk wat het aantal unieke kijkers is, dus het is mogelijk dat de
inhoud van een YouTube-spot een kijker doet besluiten deze nogmaals te bekijken.
9.

Deze methode is geschikt voor het verklaren van telvariabelen, d.w.z. uitkomsten die

vertellen hoe vaak iets gebeurt. Daarnaast kent deze methode niet de assumptie dat het
gemiddelde en de variantie van de afhankelijke variabele gelijk zijn, in tegenstelling tot
een Poisson-regressieanalyse. In dit geval hebben we inderdaad te maken met overdispersie (G2 = 2100000, p < .01); vandaar de keuze voor een negatief binomiaal regressiemodel.
10. Van vier van de negen spots van TON hebben we a lleen kijkcijfers per 17 januari
2011. De kijkcijfers van deze vier spots per 10 juni 2010 zijn geschat door voor de vijf
andere spots van TON te kijken naar het gemiddelde percentage (33,7%) stijging tussen
de dag na de verkiezingen en 17 januari 2011.
11. Het codeerschema van Brader maakt geen gebruik van uits luitende inhoudelijke
categorieën. Daardoor tellen de getallen op tot meer dan honderd procent.
12. Onder het mobiliseren van kiezers verstaan we in de nauwe definitie oproepen
van politieke partijen om de kiezer te bewegen actief deel te nemen aan de campagne,
meer dan enkel de gang naar de stembus, zoals het doneren van geld, het canvassen
op straat, het bezoeken van partijbijeenkomsten en het insturen van vragen aan de
lijsttrekker via YouTube. Bij de brede definitie van mobilisatie hebben we ook stemoproepen om kiezers te bewegen vooral naar de stembus te gaan gecodeerd.
13. Ook zonder de vier spots waarvan de precieze kijkcijfers geschat zijn, heeft TON de
best bekeken YouTube-spots in deze campagne.
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Leidt meer kennis over
de Europese Unie tot een
sterkere Europese identiteit?
Een vergelijkend onderzoek bij adolescenten in 21 lidstaten
Soetkin Verhaegen, Marc Hooghe en Yves Dejaeghere

ABSTRACT: DOES MORE KNOWLEDGE ABOUT THE EUROPEAN UNION
LEAD TOA STRONGER EUROPEAN IDENTITY? A COMPARATIVE STUDY
AMONG ADOLESCENT$ IN 21 MEMBER STATES
Strengthening European citizenship is often considered as a 'cure' for the democratie
deficit and the lack of legitimacy of the European Union . The present article focuses on
the identity component of European citizenship, which is a core component of European citizenship. We distinguish two possible ways to strengthen European identity: a
cognitive one (more knowledge about the EU leads to a stro nger identity) and a utilitarian one (living in a member state that benefits more from its EU-membership leads
to a stronger European identity). We test both explanatory models using a multileve l
ana lysis on the data of the International Civic and Citizenship Education Study. 70,502
adolescents from 21 European member states were questioned in this study. Results
indicate that knowledge about the EU only has a limited effect on European identity.
The degree in which a member state contributes to the European budget does not
seem to have an effect on the strength of European identity at all.
KEYWORDS: European identity, European Union, ICCS 2009, political knowledge
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Een van de belangrijkste problemen waarmee de Europese Unie (EU) wordt geconfronteerd is het gebrek aan democratische legitimiteit (Habermas, 2011; Hobolt , 2012; Scharpf, 2009) . Een vo lwaardig Europees burgerschap wordt zowel in
academisch e kringen als door de Europese instellingen vaak gezien als een van
de oplossingen voor dit gebrek (Habermas, 1992 ; Ollikainen, 2001; Risse, 2005;
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Sigalas, 2010; Smith, 1992; Schmitt, 2005). Zoals we verder in dit artikel zullen
aangeven, bestaat Europees burgerschap uit twee basiscomponenten. Enerzijds is
er de juridische component van rechten en plichten die door de autoriteiten wordt
ontwikkeld, anderzijds is er de component van een Europese identiteit die meer
ontwikkeld moet worden vanuit de bevolking zelf. In dit artikel beperken we ons
tot dit gevoel van Europese identiteit. Veel burgers voelen zich niet echt betrokken
bij de EU en dat uit zich bijvoorbeeld in lage opkomstcijfers bij de Europese verkiezingen (Leconte, 2010; Van Aelst & Lefevere, 2012). Nochtans was de rechtstreekse
verkiezing van het Europees Parlement juist een poging om een breder democratisch draagvlak voor deze instelling te creëren (Schmitt, 2005).
De legitimiteit van de Europese Unie als beleidsniveau wordt echter steeds belangrijker. De bevoegdheden van de EU op vlak van economisch en budgettair beleid worden systematisch uitgebreid (Habermas, 2011). De Europese Unie kan echter niet teren op een historisch opgebouwd reservoir van loyaliteiten, maar dient
actief legitimiteit op te bouwen en te verwerven. Dit kan door het versterken van
de Europese identiteit. Als deze Europese identiteit sterker wordt, verwachten we
dat de Europese bevolking beslissingen van de EU als meer legitiem zal ervaren.
De ontwikkeling van een sterkere Europese identiteit bij de bevolking is volgens
Habermas (2011, p. 55) van cruciaal belang voor de toekomstige stabiliteit va n de
Europese Unie: "Die Europäische Union wird sich langfristig nur stabilisieren können, wenn sie die unter dem Zwang ökonomischer Imperative fälligen Schritte zu
einer Koordinierung der relevanten Politiken nicht im bisher üblichen gubernativbürokratischen Stil , sondern auf dem Weg einer hinreichenden demokratischen
Verrechtlichung vollzieht". We onderzoeken deze ontwikkeling specifiek bij Europese adolescenten, die immers de toekomstige burgers van de Europese Unie zijn .
We testen in dit artikel twee pistes voor de ontwikkeling van een Europese
identiteit. Enerzijds wordt in de cognitieve verklaringspiste verwacht dat naarmate
men meer vertrouwd raakt met de inste llingen en de werking van de Europese Unie
en naarmate men dus een betere kennis verwerft over het functioneren van dit
beleidsniveau, men een sterkere Europese identiteit zal ontwikkelen (Faas, 2007;
Ga bel, 1998; Inglehart, 1970; Thorpe, 2008; Philippou et al., 2009). De empirische
validiteit van deze cognitieve piste naar de opbouw van Europese identiteit werd
echter nog niet systematisch en op comparatieve wijze onderzocht. In dit artikel
willen we daarom nagaan in hoeverre kennis over het functioneren van de Europese
Unie gepaard gaat met de ontwikkeling van een Europese identiteit. Meer specifiek
doen we dat aan de hand van een grootschalig Europees vergelijkend onderzoek
bij adolescenten. We doen dat omdat deze groep via het onderwijsssysteem al dan
niet blootgesteld wordt aan informatie over de Europese Unie (Grimonprez, 2012;
Philippou et al., 2009). Het is daarom een logische keuze net bij deze doelgroep
te testen of de adolescenten die daadwerkelijk een grotere kennis hebben over de
EU een sterkere Europese identiteit ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten met een
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lager kennisniveau. Bovendien worden politieke voorkeuren en identiteit reeds op
vroege leeftijd ontwikkeld, waarna deze niet sterk meer wijzigen (Jnglehart, 1970).
Door adolescenten te bestuderen staan we dichter bij de ontwikkelingsfase van
Europese identiteit en verwachten we een meer adequate kijk op de variabelen die
mogelijk invloed hebben op deze ontwikkeling.
Daarnaast testen we de verklaringspiste dat het niet zozeer kennis is die bijdraagt aan de ontwikkeling van een Europese identiteit, maar dat deze Europese
identiteit afhangt van de kosten-batenafweging die men over EU-lidmaatschap
maakt (Cinerella, 1997; Fligstein et al., 2012; Ga bel, 1998). In de praktijk is het
echter onmogel ijk om voor elk individu afzonderlijk na te gaan in hoeverre men
een materieel voordeel puurt uit lidmaatschap van de Europese Unie. Dit utilitaristisch verklaringsmodel dient daarom op het landenniveau getest te worden. Deze
utilitaristische piste wordt getest door voor elke lidstaat de nettobijdrage aan het
EU-budget in de analyse op te nemen.
In dit artikel schetsen we eerst wat we verstaan onder Europese identiteit. Vervolgens presenteren we data en methoden van dit comparatief onderzoek, voordat
we de verklaringsp istes voor de ontwikkeling van een Europese identiteit testen .
We doen dat aan de hand van recente data uit een omvangrijk comparatief onderzoek bij adolescenten uit 21 Europese lidstaten. Niet alleen bevat dit onderzoek
unieke informatie over kennis en identiteit, de opbouw van het onderzoek laat ook
toe zowel individuele als lidstaatspecifieke kenmerken in de analyse op te nemen.
We besluiten met enkele opmerkingen over de manier waarop Europese identiteit
al dan niet versterkt kan worden.

2.

Europees burgerschap: rechten en plichten en een
gedeelde identiteit

De discussie over het belang van de ontwikkeling van Europees burgerschap dient
gekaderd te worden in de bredere discussie rond de betekenis van het concept
'burgerschap'. In dit artikel volgen we het argument dat Europees burgerschap uit
twee componenten bestaat: een juridische invulling, en de ontwikkeling van een
Europese identiteit. In dit artikel focussen we enkel op die notie ' identiteit'.
Het klassieke vertrekpunt voor het burgerschapsdebat is de stelling van Marsha ll (1950) dat burgerschap kan worden opgevat als het volwaardig lidmaatschap
van een sociale en politieke ordening, wat gepaard gaat met het formeel opnemen
van rechten en verplichtingen binnen die gemeenschap. Hoewe l van Gunsteren
(1978) enkele decennia later stelde dat het bestuderen van burgerschap niet meer
tot de kerntaken van de politieke wetenschappen werd gerekend, kwam het begrip
in de jaren 90 van de twintigste eeuw weer duidelijk op de voorgrond (Kymlicka
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& Norman, 1994). Het was overigens niet toevallig dat de Europese Unie net in die
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periode Europees burgerschap voor het eerst officieel in de verdragen vestigde door
het in 1992 op te nemen in het Verdrag van Maastricht (Painter, 1998). Redenen
voor de vernieuwde aandacht voor het concept waren de theoretische discussies
tussen liberale en communitaristische auteurs over het begrip 'burgerschap ', de
electorale apathie die de kop opstak in de Verenigde Staten en een opflakkering
van nationalisme in Oost-Europa na de implosie van de Sovjet-Unie. Deze relatief
onverwachte opleving van het nationalisme toonde aan dat het niet enkel belangrijk is dat er transparante en legitieme regels zijn in een democratie, maar ook
dat een gemeenschappelijke identiteit wordt opgebouwd (Mulhall & Swift, 1996).
Weiler (1997) stelde in deze periode dat de Europese formule om een Europese
burgerbevolking te ontwikkelen die louter gebaseerd is op juridische rechten en
plichten, maar zonder een gemeenschappelijk demos, niet voldoende is om de EU
democratisch te legitimeren . Voor elk van deze twee componenten van Europees
burgerschap vinden we auteurs terug die burgerschap definiëren op basis van een
van deze componenten.
Net zoals Marshall (1950) rechten en plichten benadrukt, meent Habermas
(1992) dat een Europese publieke sfeer enkel gevormd kan worden wanneer er een
overeenkomst is tussen vrije en gelijke burgers die hun gemeenschap op vredevolle
wijze willen organiseren. Deze gedeelde overeenkomst is de hoeksteen van politieke cultuur: "[T]he politica! culture must serve as the common denominator fora
constitutional patriotism which simultaneously sharpens an awareness of the multiplicity and integrity of the different farms of life which coexist in a multicultural
society" (Habermas, 1992, p. 7). Burgers van een politieke entiteit worden dus niet
met elkaar verbonden door etnisch-culturele waarden, maar door de verbondenheid aan een zelfde set van basisregels voor het samenleven, wat aanleiding geeft
tot het ontstaan van constitutioneel patriott isme.
Toch zo u het een vergissing zijn de notie 'burgerschap' te verengen tot een juridische definitie. Turner (1994) beklemtoont bijvoorbeeld het belang van cultuur
als een systeem van waarden waarbinnen burgers gesocialiseerd worden. Idealiter
is dit een heterogene cultuur die rekening houdt met het waardenpluralisme in
de samenleving, zodat het mogelijk is een inclusief burgerschap te ontwikkelen.
Een ander voorbeeld van deze trend kan gevonden worden in het werk van Smith
(1992), die aanduidt dat een Europese identiteit niet mogelijk is zonder dat er eerst
een gedeelde cultuur en gedeelde waarden ontstaan. Shore (2004) vulde Weilers
(1997) tweeledige conceptualisatie van Europees burgerschap aan met het idee dat
burgerschap niet losgekoppeld kan worden van de identiteitsdimensie.
In dit onderzoek zullen we geen aandacht besteden aan de juridische component van het Europees burgerschap , maar ons beperken tot de identiteitscomponent. We onderzoeken deze component omwille van verschillende redenen. Voorgaand onderzoek argumenteerde dat juridische rechten niet volstaan (Mulhall &
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Swift, 1996; Weiler, 1997; Share, 2004). Verder zien we dat deze Europese identiteit
zich in verschillende mate ontwikkelde in de verschillende lidstaten, terwijl de
Europese regels voor alle burgers gelijk zijn. Een analyse van het Europees beleid
ten aanzien van burgerrechten en plichten zou dus niet in staat zijn om deze verschillen te verklaren .
Als we de literatuur overlopen valt het op dat, ondanks alle verschillen, er wel
een consensus bestaat over het feit dat Europese identiteit berust op een 'feeling of
belonging' binnen de Europese Unie (Citrin & Sides, 2004a; Bruter, 2003; Fligstein,
2008; Habermas, 2011; Risse, 2010). Europese ident iteit berust op een zelfidentificatie als lid van de Europese politieke en sociale gemeenschap en de daarbijhorende
affectieve band met zowel die gemeenschap als met de leden hiervan (Citrin &
Sides, 2004b, p. 45). Concreet betekent dat in dit onderzoek dat burgers zich deel
voelen uitmaken van een groep Europese burgers met wie ze niet enkel rechten en
plichten delen maar ook een collectieve identiteit. Er is een gevoel van verbond enheid , zelfident ificatie, betrokkenheid en trots deel uit te maken van deze groep.

3.

De ontwikkeling van een Europese identiteit

In de meer empirisch gerichte literatuur over de ontwikkeling van een Europese

identiteit zien we enerzijds cognitieve en anderzijds utilitaire benaderingen (Gabel,
1998; McLaren, 2007). Het cognitieve model stelt dat meer kennis van de EU zal
leiden tot een meer positieve houding ten aanzien van Europa, terwijl het utilitaristische verklari ngsmodel stelt dat een groter economisch voordeel zal leiden tot
een sterkere verknochtheid aan Europa .
De cognitieve verklaringspiste wordt in elk geval gevolgd door de Europese
Unie zelf. De Unie gaat ervan uit dat het verspreiden van meer en adequate kennis over de instellingen zal leiden tot een versterking van de Europese identitei t
(Directorate-General for Comm unication , 2011). In de academische literatuur is er
het werk van Delli Carpini en Keeter dat wijst op het belang van politieke kennis
(1996 , p. 1): "Democracy functions best when its citizens are politically informed".
Burgers kunnen deze kennis immers gebruiken om politieke keuzes te maken die
het best bij hun verwachtingen passen, zodat - als alle burgers een overwogen
beslissing maken - de beslissing zal worden genomen die het best past bij de samenleving in haar geheel. Volgens lnglehart (1970) is cognitieve mobilisatie ook
een belangrijke factor voor de ontwikkeling van Europese identiteit: "One must
become aware of it [the European Union] before one can develop a sense of commitment" (Inglehart, 1970, p. 47). Ook Habermas (2011, p . 77) verwacht dat een
rationeel inzicht in de politieke en economische noodzakelijkheid van een steeds
inniger samenwerkende Europese Unie kan leid en tot een sterkere Europese identi-
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teit. Niet alle auteurs zijn er echter van overtuigd dat kennis over de EU kan bijdragen tot een sterkere Europese identiteit (Smith, 1992) . Toch wijst ook meer recent
onderzoek op deze relatie. Wie meer weet over de EU, is zich meer bew ust van
de werking van de Unie en kan zich makkelijker al dan niet deel van de EU gaan
voelen. Als je meer weet over de EU, kan je ook beter insch atten of er redenen zijn
trots te zijn deel uit te maken van de EU. Verschillende onderzoeken duiden echter
op enige nuan ce. Faas (2007) benadrukt bijvoorbeeld het belang van het beeld
dat in het onderwijssysteem wordt voo rgehouden . Wanneer het onderwijssysteem
bewust een positief beeld van Europa voorhoudt (zoals in Duitsland), draagt dit
sterker bij tot de ontwikkeling van een Europese identiteit. Ook de inhoud van het
onderwijs moet dus in acht genomen worden. Thorpe (2008) nam dan weer waar
dat kennis over de EU enkel tot een sterkere Europese id entiteit leidt voor jongeren
uit sociale klassen die deze kennis meer waarderen en er status aan hechten. We
verwachten dus dat kennis over de EU een invloed za l hebben op de ontwikkeling
van ee n Europese identiteit, maar dat dit - zoals Inglehart (1970, p. 47) stelde - een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde is. Het precieze beeld dat in het
onderwijssysteem van alle 21 lidstaten in onze steekproef wordt voorgehouden is
echter moeilijk te kwantificeren en werd niet bevraagd in de enquête. We kunnen
dit niet opnemen in onze analyse zoa ls Faas dit in zijn kwalitatieve onderzoek
deed , maar we kunnen wel controleren voor het algemene beeld over de EU in een
lidstaat. Het aangehaalde onderzoek was echter kwalitatief onderzoek, geb aseerd
op de ervaring van een beperkt aantal jongeren uit slechts één of enkele lidstaten.
De rees 2009-data die we zullen gebruiken laten daarentegen ee n grootschalige
kwantitatieve analyse toe. Een dergelijk onderzoek laat toe na te gaan of er een verband bestaat tussen kennis en identiteit, waarbij wij het cognitieve model volgen .
Uit deze theorie volgt de verwachting dat het causaal verband loopt van kennis
naar identiteit. De eerste hypothese die we testen luidt als volgt: meer kennis over
de Europese Unie leidt tot een sterkere Europese identiteit.
Het utilitaristische model gaat uit van welbegrepen eigenbelang. In dit model
wordt nagegaan of er ee n effect is van de rationele evaluatie die Europese burgers
maken over het economisch voordeel (of nadeel) dat hun land heeft bij Europese
samenwerking (einerella, 1997; Fligstein et al., 2012; Gabel, 1998). Een Europese
identiteit wordt beschouwd als het resultaat van een economische ko sten-batenanalyse. Volgens Gabel (1998) is dit een robuust model dat statistisch en inhoudelijk standhoudt over de hel e periode die hij bestudeerde (1978 tot 1992) en voor de
verschillende lidstaten . Uit dit model volgt de verwachting dat burgers die in een
lidstaa t wonen die netto meer voordeel heeft bij Europese samenwerking, een meer
positieve houding zullen ontwikkelen dan inwoners van lidstaten die netto een
bijdrage leveren aan het EU-budget. De afhankelijke variabele in Gabels onderzoek
is echter de houding ten opzichte van Europese integratie. Voor elites werd het
utilitaristische pad naar de ontwikkeling van een Europese identiteit wel al onder-
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zocht (zie bv. Checkel, 2005). Gesteund door de stelling van Duchesne en Frognier
dat "support for the European Union should be analyzed as a European identitybuilding process rather than as a set of tolerant attitudes towards a remote and
foreign object" (Duchesne & Frognier, 2008, p. 144), rep liceren we deze hypothese
in ons onderzoek naar de ontwikkeling van een Europese identiteit. In Hooghe en
Marks (2005) wordt bovendien aangeduid dat steun voor integratie en Europese
identiteit aan elkaar gerelateerd zijn en Risse (2005) stelt dat een sterkere Europese
identiteit voor een grotere steun voor Europese integratie za l zorgen. Ook voor dit
model is het dus belangrijk dat we rekening houden met mogelijke verschillen tusse n de lidstaten. Strikt genomen kan men stellen dat niet zozeer de nettobijdrage
aan het Europees budget belangrijk is , maar de perceptie die hieromtrent leeft bij
de publieke opinie en die kan verschillen van de feitelijke situatie. Omdat deze
perceptie niet gemeten werd in het ICCS 2009-onderzoek, z ullen we ons in deze
analyse beperken tot de feitelijke gegevens over de bijdrage van de lidstaten aan
het EU-budget. We testen hierbij de hypothese dat het wonen in een lidstaat die
economisch meer voordeel heeft bij Europees lidmaatschap tot een sterkere Europese identiteit zal leiden.

4.

Duur lidmaatschap

Ten slotte zullen we ook de duur van het EU-lidmaatschap opnemen als variabele
op het niveau van de lidstaten. Risse (2010) stelde vast dat de Europese identiteit
zwakker is in de nieuwere lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa dan in de oudere
lidstaten . Hij verklaart deze bevindingen aan de hand van het 'institutionalistisch
argument' dat EU-lidmaatschap ertoe doet. Een sterkere inbedding in de normen
en waarden van de EU zo u tot een sterkere identificatie met de EU leiden. Hoewel
er geen lineaire relatie is tussen hoe lang een land lid is van de EU en de sterkte van
de Europese identiteit, voelen inwoners van de nieuwe lidstaten zich volgens deze
studie minder Europees. Onze hypothese is dat in een lidstaat wonen die al langer
tot de EU behoort za l leiden tot een sterkere Europese identiteit.
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De data die voor dit artikel gebruikt worden z ijn afkomstig van de International
Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009) die in 21 lidstaten werd uit-
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gevoerd (Schulz et al., 2011). Deze studie werd uitgevoerd door de International
Association for the Evaluat ion of Educational Achievement. Nationa le onderzoeks-
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agentschappen werden in deze onafhankelijke internationale organisatie verenigd
om onderzoek te doen naar onderwijsprestaties. Voor de data waarop dit artikel
gebaseerd is, werden in 2009 70.502 leerlingen van gemiddeld 14,4 jaar uit 21
verschillende Europese lidstaten bevraagd via een schriftelijke enqu ête op school. 1
Telkens werd een volledige klas per school bevraagd. Er werden minstens 150
scholen per land geselecteerd via een toevallige steekproef, waarbij de kans dat
een school getrokken werd afhankelijk was van het aantal leerlingen in de school.
Het doel was 3000 leerlingen per land te bevragen. Alle onderwijsvormen werden
in de steekproef opgenomen. Enkel leerlingen met een fysieke of mentale handicap
en leerlingen die de taal van de enquête niet spraken werden uit de steekproef geweerd. De gemiddelde respons van de land en die in dit artikel besproken worden
was na vervanging 89 ,5 % , waarbij eraan herinnerd moet worden dat het onderzoek in de meeste lidstaten door de onderwijsautoriteiten zelf uitgevoerd werd,
wat bijdroeg tot de bereidheid van scholen om deel te nemen .
Een gemiddelde leeftijd van 14,4 jaar bij de respondenten is eerder laag als het
over de studie van politieke houdingen gaat. Toch levert dit valide resultaten op
(Van Deth et al.). In eerder onderzoek werd vas tgesteld dat politieke oriëntaties
reeds op jonge leeftijd gevormd worden (Block & Block, 2005; Inglehart, 1970;
Jennings & Niemi, 1981). We verwachten daarom dat ook een Europese identiteit
op jonge leeftijd gemeten kan worden. Block en Block (2005) stelden in hun onderzoek bij peuters vast dat er zelfs op die jonge leeftijd al betrouwbare indicatoren
z ijn voor politieke oriëntatie op latere leeftijd . Op veertienjarige leeft ijd is dat, zo
blijkt uit eerder onderzoek, zeker het geval (Torney-Purta, 2002).
De ICCS-data bevatten voldoende indicatoren, zowel voor kennis over Europa
als voor Europese identiteit, zodat we op basis van dit onderzoek de relatie tussen
beide variabelen op een adequate manier kunnen bestuderen. Voor de variabelen
op het niveau van de lidstaten deden we een beroep op data van Eurobarometer
en van de Europese Commissie. Onze variabelen hebben zowel betrekking op het
indi viduele niveau (70.502 respondenten) als op het niveau van het politieke systeem (21 landen). We zullen daarom een multilevelanalyse uitvoeren, waarbij we
indi viduen- en land eninformatie opnemen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
21 lande n ee n absoluut minimum is om multilevelanalyse op va lide wijze uit te
voeren, zodat de resultaten van deze analyse met de nodige omzichtigheid dienen
geïnterpreteerd te worden (Hox, 2010). De opname van het niveau van de lidstaten
is ook belangrijk omdat de mate van Europese identiteit varieert tussen lidstaten
(Risse, 2010) en omdat de steekproef geclusterd in lid staten werd getrokken. De
ana lyse werd uitgevoerd met het programma Stata.
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6.

Operationalisering
6.1

Europese identiteit

Voor de operationalisering van 'Europese identiteit' is een aantal indicatoren beschikbaar in de ICCS-dataset. Zich deel voelen van Europa en de EU en trots z ijn
in Europa en de EU te wonen zijn zowel volgens eerder onderzoek als vo lgens
onze eigen analyses valide metingen voor Europese identiteit. Het 'deel voelen
van' is een gangbare maat voor identiteit (zie bv. Citrin & Sides, 2004b; Dejaeghere
& Quintelier, 2008; Thorpe, 2008; Risse, 2010; Weiler, 1997) . Daarnaast toonden
Michelat en Thomas in 1966 reeds aan dat trots zijn over je natie de beste indicator is voor het gevoel tot deze groep te behoren en meer recent gebruikten ook
Citrin en Sides (2004a, 2004b) deze operationalisering. De stellingen 'ik voel me
deel van Europa' en ' ik voel me deel van de Europese Unie' meten dit gevoel erbij
te horen nog explicieter. Andere auteurs die beide elementen (trots en deel voelen
van) opnamen in hun studie naar identiteit zijn Levine en Thompson (2004). We
verwachten daarom dat zowe l deze stellingen als 'ik ben er trots op dat mijn land
lid is van de Europese Unie' en ' ik ben er trots op in Europa te wonen' uit het ICCS
2009-onderzoek de sterkte van een Europese identiteit meten. Een factoranalyse
(Tabel 1) toont aan dat deze theoretische verwachtingen empirisch ondersteund
worden. Aan de jongeren werd gevraagd in welke mate ze akkoord gaan met de
gegeven stellingen. Aangezien het hier om een Likertschaal gaat met meerdere
antwoordmogelijkheden, kunnen we hiervoor een principal component analysis
gebruiken. Uit deze factorana lyse blijkt dat de stellingen allemaal eenzelfde onderliggend concept meten met een eigenwaarde van 2,536 en 63,4 procent verklaarde
variantie. Dit toont niet alleen aan dat we deze items kunnen gebruiken om Europese identiteit te operationaliseren, maar ook dat adolescenten geen noemenswaardig onderscheid blijken te maken tussen de EU en Europa in de vorming van
deze Europese identiteit (Tabel 1). In Tabel 2 geven we de gemiddelde score op de
Europese identiteitsschaal per lidstaat weer.
TABEL 1 .

Factoranalyse Europese identiteit.
Europese identiteit

Ik ben er trots op om in Europa te wonen
Ik voel me deel van Europa
Ik ben er trots op dat mijn land lid is van de Europese Unie
Ik voel me deel va n de Europese Unie

.797
.828
.784
.774
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Bron: ICCS 2009. N = 70 017. Principal Component Analysis. Cronbachs Alpha: 0.806. Eigenwaarde 2.536.
Verklaarde variantie 63.4 %.
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TABEL 2.

Gemiddelde score Europese identiteit per lidstaat.

Lidstaat
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Estland
Finland
Gri ekenland

Gemiddelde

Standaardafwijking

1.97
2.07

0.54
0.59

2.02
1.98
2.05

0.63

2.03
2.10

0.53
0.56
0.53

0.50
0.56

Ierland
Italië

2.16
2.32

Letland
Litouwen
Luxemburg

1.75
1.97
2.17

Malta
Oostenrijk

1.97

0.64

2.14

0.64
0.53

Polen
Slovenië

1.97
2.19
2.17

Slowakije
Spanje
Tsjechi ë
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Gemiddelde

0.49
0.58
0.53
0.58

0.59
0.51

2.24

0.57

1.92
1.94
1.93

0.55
0.57

2.05

0.59
0.58

Bron: ICCS 2009. N = 68 219. Cijfers zijn gemiddelde scores (0-3) va n de somschaal van de vier items die
Europese identiteit meten en standaardafwijking en . In de analyses wordt de factorschaal van Europese
identiteit gebruikt.

6.2

Kennis over de EU

Er werd een uitgebreide batterij aan kennisvragen over de EU (19 vragen) opgenomen in het ICCS-onderzoek (Kerr et al., 2010). Typische vragen ginge n bijvoorbeeld over de ontmoetingsplaats van het Europees Parlement, de uitbreid ing van
de EU en bevoegdheden van de EU. De antwoordopties voor deze meerkeuzevra-
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gen werden binair gecodeerd als fout en juist beantwoord. Een score van O tot 19
werd berekend als maat voor 'kenn is over de EU' (zie Appendix 1 voor de exacte
bewoording van de vragen).
De gem iddeld e scores op deze cogn itieve test (Tabel 3) tonen aan dat het gemiddeld e kennisniveau bij deze leerlingen vrij hoog ligt, met een gemiddelde van
12,4/ 19. De respondenten uit de nieuwe lidstaten Polen en Slowakije blijken het
best geïnformeerd, terwijl we de laagste gemiddelde score opmeten in het Engelse
onderwijssysteem . Eerder onderzoek suggereerde dat er een verschi l inzake poli -

t--

UJ

3: ~ - - - - - - RES PUBLICA • 2012 - 4

475
LEIDT MEER KENNIS OVER DE EUROPESE UNIE TOT EE N STERKER E EUROPE SE IDENTITEIT?

tieke kennis optreedt tussen meisj es en jongens. Ook in dit onderzoek z ien we een
sign ifi cant (p < 0,01) doch klein verschil tussen de score van 12,6/ 19 voor jongens
en 12 ,3 / 19 voor meisjes.
TABEL 3.

Totaalscore 19 kennisvragen per lidstaat.

Lidstaat

Gemiddelde

Standaardafwijking

België

12.26

2.32

Bulgarije

12.91

2.43

Cyprus
Denemarken
Estland

12.22

2.44
2.43

Finland
Griekenland
Ierland

12.59
11.87

2.37
2.65

12.20
12.31

2.58
2.48

12.09
12.84

2.38
2.38

11.93

2.47
2.68

13.05
12.77

Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta

12.08
12.39

Oostenrijk
Polen

13.78
12.28

Slovenië
Slowakije

13.26
11.16

Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk

12.93
11.03

Zweden
Gemiddelde

12.54
12.43

2.19

2.64
2.37
2.28
2.59
2.40
2.20
2.60
2.63
2.53

Bron: ICCS 2009. N = 62 112. Cijfers zijn gemiddelde scores (0-1 9) en standaard afwijkingen.

6.3

Controlevariabelen

Voor zowel het cognit ieve a ls het utilitaristi sche model is het belangrijk om een
aanta l controlevariabelen in de analyse op te nemen.
Vooral voor het cognitieve model houden we rekening met de verwachting dat
er een sterke correlatie bestaat tussen politieke interesse, opleidingsniveau en politi eke kennis (Eveland & Scheufele, 2000) (voor correlatiematrix , zie Append ix 2) .
Aangezien men geen kennis over de EU kan vergaren zonder hiermee in contact te
komen en deze variabele n dus samenh angen, is het belangrijk te controleren voor
de interesse die respondenten hebben in po litiek. Interesse is een indicator voor
de mate waarin respo nden ten openstaa n voor inform a ti e over de EU (Prior, 2010).
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Anderz ijds verwachten we een rechtstreekse relatie tussen politieke interesse en
Europese identiteit. Door te controleren voor politieke interesse kunnen we de
invloed van politieke kennis op Europese identiteit meten, onafhankelijk van de
invloed die interesse heeft.
Om politieke interesse te meten gebruikten we de factorschaal die weergegeven
wordt in Tabel 4 . De items, gemeten aan de hand van een Likertschaal met vier antwoordopties, polsten naar de interesse in een breed gamma aan politieke en maatschappelijke kwesties. 2 De factorana lyse toont dat deze items een zeer betrouwbare indicator zij n voor interesse in politieke en soc ia le problemen, aangezien ze
duidelijk eenzelfde component vormen en de Cronbachs Alpha 0.888 bedraagt.
Voor de validiteit van de uiteindelijke analyse is het belangrijk op te merken dat
interesse in de Europese politiek vo lwaardig deel uitmaakt van deze factor en geen
afzonderlijke variabele vormt.

TABE L 4.

Factoran alyse interesse in politieke en maatschappelijke kwesties.
Interesse in politieke en
maatschappelijke kwesties

Interesse in politieke kwesties in gemeenschap
Interesse in politieke kwesties in land
Interesse in sociale kwesties in land
Interesse in politiek in andere landen
Interesse in in ternationale politiek
Interesse in Europese politiek

.759
.850
.782
.784
.830
.803

Bron: ICCS 2009; N = 68 961 . Principal Component Analysis. Cronbachs Alpha: 0.888. Eigenwaarde: 3.856
verklaarde variantie: 64%.

Verder moet er bij de interpretat ie van het belang van een cognitieve verklaring
rekening worden gehouden met een zeer ongelijke verdeling. Wie over het hoogste opleidingsniveau en de hoogste socio-economische status beschikt zal over
het a lgemeen ook meer kennis bezitten, waardoor het moeilijk wordt de verschil-
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lende causale mechanismen goed uit e lkaar te houden. Opleidingsniveau spee lt
bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het tot stand komen van de houding tegenover de Unie, ongeacht het specifieke kennisniveau (lnglehart, 1970; Gabel 1998) .
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Volgens Gabel (1998) en Inglehart (1970) zijn het inkomen en de opleiding van de
respondent - indicatoren voor socio-economische status - de sterkste indicatoren

....

voor de houding ten opz ichte van de EU . Faas (2007) en Thorpe (2008) toon-
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den aan dat onderwijs over de EU de Europese identiteit van jongeren versterkt.
Thorpes (2008) conclusie dat adolescenten met meer kennis over Europa z ich

:.::

....c..
c..

<(

:c:
u
V,

....z

ook positiever identificeren met de EU is daarenboven beperkt tot adolescenten
met een bourgeois status in het Verenigd Koninkrijk. Hij vond verschillende resu l-
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laten voor adolescenten met een verschillende socio-economische achtergrond .
Opleidingsniveau meet deze socio-economische status. We weten echter niet wat
het finale opleidingsniveau zal zijn van de respondenten die nog allemaal op
de secundaire school zitten. Er werd wel gepeild naar welk opleidingsniveau de
jongeren verwachtten te behalen in de toekomst. De antwoordmogelijkheden bestonden uit het niet afmaken van het lager secundair onderwijs, lager secundair
onderwijs, hoger secundair onderwijs, zevende jaar of hoger beroepsgeoriënteerd
onderwijs en hoger theoretisch georiënteerd onderwijs of postgraduaat. Ook in
ander internationaal onderzoek bij adolescenten zien we dat het verwachte uiteindelijke opleidingsniveau een belangrijke en vaak gebruikte proxy-indicator is
voor academische oriëntatie (Andrew & Hauser, 2011). Er werd ook gevraagd
naar het opleidingsniveau van de ouders van de respondent. De variabelen ' opleidingsniveau vader' en 'opleidingsniveau moeder' vertonen een sterke correlatie
(correlatie = 0.581). Daarom werden beide metingen in een somschaal gecombineerd tot één variabele die het gemiddelde opleidingsniveau van beide ouders
samen weergeeft. Met uitzondering van het niet afmaken van het lager secundair
onderwijs had deze vraag dezelfde antwoordcategorieën als de vraag over het
verwachte opleidingsniveau. Deze variabelen zullen dan ook gebruikt worden als
indicator voor opleidingsniveau en socio-economische status van het gezin van
herkomst.
Andere veel gebruikte controlevariabelen zijn leeftijd en gender. Leeftijd kunnen we niet opnemen als variabele, aangezien de respondenten ongeveer even oud
zijn omdat ze op klasniveau geselecteerd werden. De variabele gender werd in de
dataset opgenomen als een binaire variabele. Jongens werden als O gecodeerd en
meisjes als 1.

6.4

Variabelen op het niveau van de lidstaten

In navolging van Gabel (1998) en Inglehart (1970) maken we in de steekproef een
indeling van de lidstaten op basis van de nettobijdrage aan het EU-budget. Als een
maat voor de verwachting dat burgers een rationele kosten-batenanalyse maken
wanneer hen gevraagd wordt hoe Europees ze zich voelen, berekenden we de nettobijdrage aan het EU-budget voor elke lidstaat in onze steekproef (Figuur 1) . De
nettobijdrage wordt weergegeven als het percentage van het bruto nationale inkomen (BNI) van elke lidstaat in 2008. Wanneer de enquête afgenomen werd , was
di t het meest recent afgesloten jaar. De nettobijdrage werd berekend als de totale
bijdrage van de lidstaat verminderd met de totale inkomsten van de lidstaten die
afkomstig zijn van de EU (European Commission, 2009). Een negatieve nettobijdrage betekent dat het land meer ontving van het EU-budget dan het bijdroeg aan
dit budget. 3 Terwijl Zweden netto het meeste bijdroeg aan de Unie (maar minder
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dan één procent van het BN I), zien we dat Litouwen, Griekenland en Luxemburg
relatief het meest ontvingen uit het EU-budget.
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Bron: European Commission, 2009. Percentage van het Bruto Nationaal Inkomen van het land dat in 2008
naar EU ging (positieve waa rden), of uit Europa ontvangen werd (negatieve waa rden).
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Nettobijdrage aan het EU-budget.

Een aanta l voorgaande studi es vond een vers chill end effect voor de oudere en de
nieuwere lid staten. Daarom verdee lden we de lidstaten in drie catego rieë n om deze
relatie te testen (Gabel, 1998; Hooghe & Marks, 2005 ; Risse, 20110). De referentiecategorie is die van de stich tende lidstaten (Verdrag van Rome in 1957). Daarnaast
groepeerden we de lidstaten die tussen 1973 en 1995 toetraden en de nieuwe lidstaten zijn de landen die toetraden in of na 2004. 4
Ten slotte controleren we voor euroscept icis me, omdat Faas (2007) een verschillende relatie tussen kennis en Europese identiteit vond voor lidstaten waar een
verschi ll end beeld van de EU verspreid we rd. We gebruiken informatie van Eurobarometer 72.4 (2009) waa rin respondenten aangeven of ze het Europees lidmaatschap va n hun land 'een goede zaak', 'noch een goede, noch een slecht e zaak' of
'een slechte zaak ' vinden. Dit geeft ee n algemeen beeld va n de gangbare houding
ten opzich te van de EU. In de constructie van deze schaal kenden we een waarde 0
toe aan het antwoord 'een goede zaak', 0,5 aan 'noch een goede, noch een slechte
zaak' en 1 aan 'een slechte zaak' (Lubbers & Scheepers, 2005) . Door deze waarden
voor elke lid staat afzonderlijk te vermenigvuldigen met de proportie respondenten
die deze antwoord categori e kozen en deze vervolgen s op te tell en , verkrijgen we
een geaggregeerde maat voor het gemiddelde niveau van euroscepticisme in elke
lid staat.
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1.

Aangezien de afhankelijke variabele
een lineaire regressie uitvoeren , zij
niveaus. Omdat adolescenten (N =
bouwen we een multilevelmodel op

Analyse
'Europese identiteit' continu is, kunnen we
het met onafhankelijke variabelen op twee
53.886) genest zijn in lidstaten (N = 21),
met twee niveaus en random intercepts die

rekening houden met de clustering (Hox, 2010). De analyse wordt in twee stappen
uitgevoerd. In Model 1 nemen we enkel de indi viduele variabelen op; in Model 2
voegen we de landenvariabelen toe.
Voor de opbouw van het model verwijderden we alle respondenten uit de dataset voor wie we een waarde missen voor één of meer van de variabelen die in
het finale model opgenomen worden. Wanneer we het Null-model bekijken (zie
Tabel 5), dan merken we dat er een significante proportie aan variantie in Europese identiteit tussen de respondenten gelegen is op het niveau van de lidstaat.
De intra-classcorrelatie (ICC) bedraagt 5, 14 % . Hoewel deze proportie relatief klein
lijkt, toont de likelihood-ratiotest aan dat de opname van het landenniveau een significante verbetering is van het model, in vergelijking met een regressieanalyse op
één enkel niveau. De variantie die aanwezig is op het landenniveau geeft aan dat
de mate waarin jongeren zich Europees voelen, geclusterd is binnen de lidstaten .
Figu ur 2 visualiseert deze spreiding in Europese identiteit.
In Model 1 worden enkel de variabelen opgenomen die op individueel niveau
gemeten werden. Zoals we verwachtten, zien we een daling in de onverklaarde
variantie op het individuele niveau door de toevoeging van deze variabelen.
Wanneer we kijken naar de centrale onafhankelijke variabele, kennis over de
EU, dan zien we dat er een uiterst significante positieve relatie bestaat tussen kennis over de EU en Europese identiteit. We moeten echter opletten met deze conclusie. Door de grootte van de dataset worden significantieniveaus immers snel
bereikt. Daarom nemen we ook de gestandaardiseerde coëfficiënten op in de analyse (Bèta in Tabel 5). Deze waarden laten ons toe de sterkte van de gevonden relaties te vergelijken. We zien daarbij dat, ondanks de significantie, de ~-coëfficiënt
van EU-kennis ee rder beperkt is (0,032). De analyse toont dus aan dat meer kennis hebben over de EU gerelateerd is aan een sterkere Europese identiteit hebben,
maar dat dit een zwa kke relatie is . De niet-gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt
toont dit meer concreet aan. Wanneer iemand een punt hoger scoort op de kennisvragen , dan ligt de Europese identiteit van de respondent gemiddeld 0,013 hoger.
Enkele controlevariabelen hebben een (veel) sterker effect dan kennis. We z ien
bi jvoo rbeeld dat jongeren die meer ge'interesseerd zijn in politieke en maatschappelijke problemen , zich meer Europees voelen W = 0,167). Verder zien we dat
jongeren die verwachten dat ze een hoger opleidingsniveau zullen behalen zich
iets meer Europees voelen dan jongeren met lagere verwachtingen dan gemiddeld.
Jongens voelen zich meer Europees dan meisjes. Het opleidingsniveau van de
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Spreiding Europese identiteit per lidstaat.

ouders heeft geen significante invloed op Europese id entiteit. Vervolgens stellen
we vast dat de log-likelihood sti jgt in Model 1, wat erop wijst dat de inclusie van
variabelen op het individuele niveau een verbetering is voor de model-fit van het
model. We berekenden ten slotte de verk laarde variantie door de opname van de
variabelen die op indi vidueel ni veau gemeten werden. Aangezien we een model
gebruiken met twee ni veaus , wordt de verklaarde varian tie per niveau berekend.
We gebru iken hiervoor de ' approximate R2 ' zoa ls berekend in Hox (2010). De opgenomen variabelen in Model l verklare n 3,5% van de varian ti e op indi vidu eel
niveau. Voor het niveau van de lidstaten verklaren zij 2,0% varianti e. Beide percentages zijn vrij laag, wat aanduid t dat deze variabe len bijna gelijk gespreid z ijn
tussen leerlingen en tussen lidstaten. Het is niet verwonderlijk dat deze indi viduele variabel en ook een deel van de variantie op het lid staatni veau verklaren. Dit
duidt immers aan dat er een verschillende samenstel ling is va n deze variabelen in
de ve rschill ende lid staten .
We hadden een aan tal verwachtingen met betrekking tot de invloed van de
landenvariabelen. We nemen deze variabe len op in Model 2 en we verwachten
dat ze een deel van de variantie in Europese identiteit tussen de lidstaten zull en
verklare n . We zien dat de toevoeging van deze variabe len geen invloed heeft op
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de reeds opgenomen individuele va riabelen . Eerst nemen we de algeme ne impact
van de inclusie va n deze variabelen in acht. Ook hier stijgt de log-likelihood,
hoewel de stij ging meer bescheiden is dan tu ssen Model 1 en het Nu ll -model.
Belangrijker is de daling van 47 % va n de !CC . Dit duidt aa n dat de opname va n
de landenvariabelen daadwerkelijk ee n groot deel van de variantie aan Europese
id en tit eit tussen de lidstate n verklaart. Dit blijkt ook uit de berekening van de verklaarde varianti e. Die blijft 3,5 % voor het individuele niveau maar wordt 49 ,0 %
voor het niveau van de lid staten. In vergelijking met de 2,0 % van Model 1 toont
dit aan dat de mees t voorspellende kracht op het tweede ni veau uitgaat van de
variabelen op het niveau van de lidstaten . Deze conclusie is nog interessanter
wanneer we opmerken dat enkel euroscepticisme significant gerelateerd is aan
Europese identiteit tu ssen de lid sta ten. De daling in de !CC is dus bijna uit slui tend
aa n deze variabele te wijten. De negatieve coëfficiënt van euroscep ticisme too nt
aa n dat jongeren die opgroeien in een lidstaat waarin men gemiddeld een meer
eurosceptische houding heeft, z ich minder Europees voele n dan hun leeftijd sgenoten in meer Europagezinde lidsta ten . Verder zien we dat er geen significa nte
relatie is in onze steekproef met de objectieve nettobijdrage van een lidstaat aan
het EU-budget. We kunnen dus niet stellen dat adolescenten een ra tionele kosten batenanalyse maken die gebaseerd is op de objectieve monetaire voorde len of
verliezen die hun lidstaat maakt door lid te z ijn van de EU. We vinden al evenmin
een relatie tussen de duur va n het lidmaatschap en de sterkte va n de Europes e
identiteit van adolescenten. De spreiding tussen de lidstaten in elke groep is te
groo t om een verband waar te nemen .

s.

Conclusie

We vertrokken deze analyse van uit de verwachting dat meer kennis over de Europese Unie verba nd zou houden met een sterkere Euro pese identiteit. Deze hypothese werd weliswaar bevestigd , maar dit besluit moet toc h genu anceerd worden .
Meer kennis over het fun ctioneren van de Europese instellingen hee ft al bij al
slechts ee n gering effect op de noti e Europese id entiteit. De mogelijkheden om via
een rechtstreekse kennisoverdracht de Europese identiteit van jongeren te versterken blijven beperkt. Als de Europese instellingen ho pen op deze wijze het gevoel
va n samenhorigheid te ve rsterken, da n levert deze analyse hiervoor een beperkte
steun. Het vers terken va n de kennis van adolescente n over de EU levert slechts een
bescheiden bijdrage tot hun Europese identiteit. Als een aa nvullende hypothese
voor het cognitieve pad naar Europese identiteit, testten we of er een utilita ire afweging gemaakt zou worden bij de o ntwikkeling van een Europese identiteit. We
namen een objectieve maat va n economisch voord eel (of nadeel) in elke lid staat op
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TABEL 5.

Multilevelregressie voor Europese identiteit.
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m
0
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:' I

Nu Il-model

Model 1

Model 2

---j

N

~I

lntercept

B (SE)

Bèta

B (SE)

0,029 (0,049)

0,006 (0,049)

-0, 195 (0,054)***

Bèta

B (SE)

Bèta

0,006 (0,049)

0,381 (0, 150)*

0, 133 (0,098)

EU-kenn is

0,01 3 (0,002)***

0,032 (0,004)***

0,01 3 (0,002)***

0,032 (0,004)***

Opleiding ouders

0,007 (0,005)

0,008 (0,005)

0,007 (0,005)

0,007 (0,005)

0, 167 (0,004)***

0, 167 (0,004)***

0, 167 (0,004)***

0, 167 (0,004)***

-0,081 (0,008)***

-0,040 (0,004)***

-0,081 (0,008)***

-0,041 (0,004)***

0,025 (0,004)***

0,026 (0,005)***

0,025 (0,004)***

0,026 (0,005)***

0,061 (0,035)

0,076 (0,044)

Toegetreden 1973-1995

-0, 111 (0, 116)

-0, 112 (0, 118)

Toegetreden na 2004
Euroscepticisme

-0, 158 (0, 111)

-0, 159 (0, 112)

-1 ,366 (0,394)**

-0, 130 (0,038)**

Politieke interesse
Gender (vrouw = 1)
Verwacht opleidingsniveau
Landenvariabelen:
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Bijdrage aan het EU-budget

e(ij)
µ(0j)

s:m

0,918

0,940

0,886

0,907

0,886

0,907

0,050

0,051

0,049

0,050

0,026

0,026
2.79%
-73.885,882

ICC

5,14%

5, 14%

5.24%

5.22%

2.85%

Log-likelihood

-74.208,965

-74.859,64

-73.241 ,941

-73.892,616

-73.235,207
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Bron: ICCS 2009. N(individueel niveau)= 53.886; N(landen-nivea u) = 21 voor alle modellen . Standaardfouten tussen haakjes. Significantie: *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

m
m
m
C

;,::,

;,::,

0
v

m
m

V,

0
m

z

::j
---j

m

.---j
...,

483
LE IDT MEER KENNIS OVER DE EUROPESE UNIE TOT EEN STERKERE EUROPESE IDENTITEIT?

in de analyse. De hypothese dat opgroeien in een lidstaat die economisch voordeel
heeft aan Europees lidmaatschap leidt tot een sterkere Europese identiteit werd niet
bevestigd. We kunnen concluderen dat adolescenten geen rationele economische
kosten-batenanalyse maken als basis voor de mate waarin ze zich Europees voelen . In de ontwikkeling van een Europese identiteit houdt het cognitieve model hoewel het maar een beperkte verklaring biedt - beter stand dan het utilitaristische
model. We benadrukken hierbij echter dat we ons gebaseerd hebben op de objectieve cijfers van de nettobijdrage en niet op de perceptie van de respondenten. We
merkten reeds op dat de perceptie van deze transfers mogelijk belangrijker is dan
de werkelijke geldstromen; dit is voer voor verder onderzoek. We kunnen echter
wel uitsluiten dat de objectieve transfer naar de EU een invloed zou hebben op de
Europese identiteit van adolescenten.
Daarnaast zien we op het niveau van de lidstaten dat, wanneer we Europese
identiteit meten, de duur van het lidmaatschap geen significant effect heeft. We
verwerpen daarom de hypothese dat wonen in een lidstaat die al langer tot de EU
behoort samenhangt met een sterkere Europese identiteit. Voor de jongeren in onze
steekproef lijkt het institutionalistische argument niet op te gaan dat een sterkere
inbedding in de normen en waarden van de EU tot een sterkere identificatie met de
EU zal leiden . Hoewel één hypothese ondersteund werd, zien we dat kennis slechts
een beperkte bijdrage levert aan de verklaring voor de verschillende niveaus van
Europese identiteit. De financiële bijdrage en de duur van het lidmaatschap hebben geen substantieel effect. In het algemeen kunnen we concluderen dat jongeren
die meer geïnteresseerd zijn in politieke en maatschappelijke problemen, die meer
weten over de EU, die verwachten een hoger opleidingsniveau te bereiken en die
in een lidstaat wonen waar het klimaat meer Europagezind is, zich meer met de EU
identificeren dat hun tegenhangers die deze karakteristieken niet delen. Opmerkelijk is ook de observatie dat de variabelen die op het individuele niveau gemeten
werden minder kracht hebben om variantie binnen en tussen lidstaten te verklaren
da n de landenvariabelen. De variantie die verklaard wordt door landenvariabelen
is 49,0%, ten opzichte van 3,5% voor de individuele variabelen. Dit toont aan dat
een meer of minder eurosceptisch klimaat een redelijk sterke indicator is voor het
niveau van Europese identiteit dat in een lidstaat gemeten wordt. De ontwikkeling
van een Europese identiteit wordt meer beïnvloed door de attitudecontext dan door
objectieve indicatoren van economische voordelen en inbedding in de EU. Op het
individuele niveau, aan de andere kant, zouden we naar andere variabelen kunnen
kijken om de ontwikkeling van een Europese identiteit te verklaren.
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Noten
1.

Het onderzoek werd uitgevoerd in Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië,

Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Polen, Slovakije, Slovenië en Zweden. Het
is van belang hierbij op te merken dat de ministeries van onderwijs van de betrokken landen zelf dienden in te staan voor de financiering van het onderzoek. Concreet
betekende dit voor België dat enkel de Vlaamse Gemeenschap in het onderzoek werd
opgenomen, en dat de Franse Gemeenschap hiervoor geen middelen wenste vrij te maken. In het Verenigd Koninkrijk nam enkel Engeland deel, en niet Wales, Schotland en
Noord-Ierland. Nederland nam deel aan het onderzoek maar realiseerde een zeer lage
responsgraad, waardoor de data uit Nederland niet werden opgenomen in de internationale dataset.
2.

Hooghe en Dassonneville (2011) namen in hun onderzoek naar het effect van on-

derwijs over burgerschap ook variabelen op die weergeven hoe vaak jongeren naar het
nieuws kijken of luisteren en over politiek praten. In ons model blijkt er multicollineariteit te bestaan tussen deze variabelen en de variabele interesse. We houden de variabele
interesse in het model omdat dit meer rechtstreeks de interesse van de respondent meet
dan via de omweg van mediagebruik. In een eerdere versie van deze analyse bleek politiek vertrouwen de belangrijkste determinant van Europese identiteit. We danken de
anonieme reviewers van dit tijdschrift voor de suggestie om deze controlevariabele niet
op te nemen in de uiteindelijke analyse.
3.

De ontvangsten van het EU-budget per lidstaat bestaan uit de uitgavedomeinen

duurzame ontwikkeling, behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen, burgerschap,
vrijheid, veiligheid en justitie, de EU als een global e partner, administratie en compensaties (European Commission, 2009). De bijdrage aan het EU-budget van elke lidstaat is
de som van de bijdrage op basis van het bruto nationale inkomen, de bijdrage op basis
van btw-heffingen, de correctie voor het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland
en de door de EU bepaalde heffingen die lidstaten innen in hun havens, luchthavens en
aan hun grenzen die ze moeten doorstorten naar de EU.

z

4.

:.::

burg en Italië. Tussen 1973 en 1995 traden Oostenrijk, Denemarken, Finland, Grieken-
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De originele lidstaten die in de steekproef opgenomen werden zijn België, Luxem-

land, Ierland, Spanje, Zweden en Engeland toe. De nieuwste lidstaten in onze steekproef
zijn Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Est land , Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië.
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Appendix 1.

Gebruikte kennisvragen in het ICCS
2 009-onderzoek

De Europese Unie (EU) en haar instellingen - Feiten
Zijn deze uitspra ken waar of niet waar?
-

< land van de test> is lid van de Europese Unie.

-

De Europese Unie is een eco nomi sch en politiek samenwerkin gsverband tu ssen
landen .

-

Mensen krij gen nie u we politieke rec hten wan neer hun land lid wordt van de
Europese Unie.

Hoe ziet de vlag van de Europese Unie eruit?

***
*
*
*
*
* *•* *
Hoeveel landen zijn lidst aten van de Europese Unie?
-

z
UJ

1 tot 10

-

11 tot 20

~

-

21 tot 30

i=
c::

-

31 tot 40

...J
UJ

<(
UJ
~

:::;
UJ

0..

Geef één vereiste voor een land om lid te mogen worden va n de Europese Unie?

c..

-

De EU beschouwt het land a ls een rep ubliek

:c
u

-

De EU beschouwt het land a ls democratisch

-

Het land moet lid zijn van de Ve renigde Naties (VN)

<(

"'
z
UJ

I-

l.IJ

~ ~------RES PUBLICA • 2012 -4

489
LEIDT MEER KENNIS OVER DE EUROPESE UNIE TOT EEN STERKERE EUROPESE IDENTITEIT?

-

Het land moet een geschreven grondwet hebben

In
-

welke stad komt het Europese Parlement bijeen?
Rome
Berlijn
Parijs
Brussel

Wie stemt er in verkiezingen voor de leden van het Europese Parlement?
- De nationale (federale) regeringen van de landen van de Europese Unie
- Burgers in elk land van de Europese Unie
- De staatshoofden (presidenten, koningen, koninginnen, enz.) van de landen
van de Europese Unie
- De Europese Commissie
De Europese Unie zamelt geld in van de lidstaten om aan projecten uit te geven.
Wat bepaalt hoeveel elk land moet bijdragen aan de Europese Unie?
- De vijf rijkste landen dragen al het geld bij.
- Alle landen van de Europese Unie dragen hetzelfde bedrag bij.
- Alle landen van de Europese Unie dragen bij, maar het bedrag is afhankelijk
van hoe rijk ze zijn.
- Elk land kiest zelf hoeveel het bijdraagt, afhankelijk van hoe tevreden het land
is over hoe de Europese Unie het geld heeft gebruikt.
Hieronder staan een aantal uitspraken over de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie ( = de mogelijkheid dat meer landen lid worden van de Europese Unie).
Welke van de volgende uitspraken is waar?
- De Europese Unie heeft beslist geen nieuwe lidstaten meer te aanvaarden.
- De Europese Unie zou in de toekomst nieuwe lidstaten kunnen aanvaarden,
maar er zijn op dit moment geen landen die overwogen worden als kandidaat
voor lidmaatschap.
-

De Europese Unie zou in de toekomst nieuwe lidstaten kunnen aanvaarden en
overweegt op dit moment om enkele specifieke landen toe te laten als lid.
De Europese Unie heeft beslist om enkel nieuwe lidstaten te aanvaarden als een
huidige lidstaat beslist om de Europese Unie te verlaten.
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De Europese Unie (EU) - Wetten en Beleid
Zijn deze uitspraken waar of niet waar?
- De Europese Unie bepaalt wat je op school leert over de Europese Unie.
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-

De Europese Unie probeert vrede, welvaart en vrijheid binnen haar grenzen te
bevorderen.
Alle landen van de Europese Unie hebben het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend.
De Europese Unie heeft wetten gemaakt om milieuvervuiling te verminderen .
De Europese Unie betaalt geld aan boeren in haar lidstaten om milieuvriendelijke landbouwmethoden toe te passen.

Wat kunnen alle burgers van de Europese Unie bij wet doen?
- In een andere lidstaat van de Europese Unie studeren zonder daar een speciale
vergunning voor nodig te hebben.
- Naar een andere lidstaat van de Europese Unie reizen zonder een identiteitsbewijs bij te hebben.
- In een andere lidstaat van de Europese Unie werken zonder daar een speciale
vergunning voor nodig te hebben.
- Stemmen voor de nationale (federale) verkiezingen van om het even welke
lidsaat van de Europese Unie.

De Europese munteenheid (betaalmiddel): de euro
Zijn deze uitspraken waar of niet waar?
- De euro is het officiële betaalmiddel in alle Europese landen.
- De euro is het officiële betaalmiddel in alle landen van de Europese Unie.
- Eurobankbiljetten hebben hetzelfde ontwerp in alle landen waar de euro het
officiële betaalmiddel is.

z

u.J

Welk van de volgende zaken is een voordeel voor landen die de euro gebruiken als
officieel betaalmiddel?
- De prijs van goederen is dezelfde in elk land dat de euro gebruikt.
- Het kopen en verkopen van goederen tussen landen die de euro gebruiken is
daardoor gemakkelijker geworden.
- Het loon van werknemers is hetzelfde in alle landen die de euro gebruiken.
- Het is moeilijker voor criminelen om valse muntstukken en biljetten te maken.
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Appendix 2.

TAB EL 1.

Correlatiematrix variabelen op
individueel niveau

Correlatievariabelen op individueel niveau.
Europese
identiteit

Kennis EU

Opleiding
ouders

Politieke
interesse

Gender

Verwachte
opleiding

Europese identiteit
EU-kennis
Opleiding ouders

0.0468***
-0.0046

Politieke interesse
Gender

0. 1830***
-0.0417***

Verwachte opleiding

0.0526***

0. 1922***
0.1170***
-0.0539***
0. 2480***

0.0388***
-0.02 32***
0.3 145***

-0.0222***
0.1 216***

0.1010***

Bron: ICCS 2099. N = 53.886. Significa ntie:*** p < 0,001 ; ** p < 0,0 1; * p < 0,05.
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Jorg Kustermans

Politi eke moorden wekke n onverm ijdelijk

ser over de Libisch-Arabische Republi ek;

belangstelling op. De maatschappij ervaart

1977-2011 : broeder-leider van de Libi sch-

deze ge beurtenissen vaak als traumatisch.

Arabische Jama hiri ya) en tot ' Koning der

Ze doen haar nadenken over maa tschap-

Konin ge n ' gekroo nd werd door een ve rza-

pelijke span nin gen (e n gezwellen) of ge-

meling traditionele Afrikaanse koningen

n ereren een roep om rec htvaardigheid.

in 2008 . In 2011 werd Khadaffi gelyncht

De schu ldige wordt gezocht, geanalyseerd

door zijn tegenstanders.

en berecht. Indien meer stru cturel e oor-

Zoa ls een maa tschappe lijk therapeut

zaken vermoed worde n, vo lgen vaak ook

probeer ik in de eerste plaats betekenis

processen va n verzoening, herinnering

te geven aan de gebe urteni s. Wat drukt

en heling. Een politieke m oo rd geldt ty-

deze gebeurtenis uit ? Tot welke symbo-

p isch a ls maatschappelij k-cu ltu reel trau-

lisch-culturel e wereld geeft ze toegang?

ma; de a nalyse erva n - in rechtbanken,

Methodologisch betekent dit dat de her-

in dagbladen, in praatprogramma 's, in

m eneut ische method e gehan teerd wordt.

sociologische beschouwingen - als th e-

De hermeneut - en dit zijn we allen wan-

rap ie (Eyerman, 2008). Na tuurlijk werkt

n eer we gebe urte nissen of toestanden in-

n iet elke th erapie. Bovendien kent niet

terpreteren, ongeacht of we als onderzoe-

elke therapie dezelfde doelstelling . Zeker

ker, als burger of als medemens spreken

maa tschappelijke th erape uten - symbo-

- , 'wij, herm eneuten' dus , verke nnen de

lische entrepreneurs - zullen ond erling
al een s va n mening ve rschillen over w ie

neutische cirke l, geïntegreerd door deze

welke ve rantwoordelijkheid draagt voo r

of gene gebe urte ni s of feit. Zo' n ci rke l

wereld langs heen de baan van een herm e-

het trauma en waaruit heling - ee n herori-

"begint met een in schatting , een projectie

entatie op het bonum commune - precies

van het ge hee l waartoe het ra adselachtige

bestaa t (en da n zw ij ge n we nog ove r de

deeltje - de ge beurtenis, het feit - be-

wo lve n in schaapsvach t, de schijnthera -

hoort , en wanneer deze inschatting jui st

peuten die een agenda va n verdeling na-

is, ontdekken we ee n deel van de beteke-

streven) .

nis van het deeltje, wa t dan op zijn beurt

In dit essay poog ik een a nalyse te ma-

leidt tot een betere, meer omvattende, en

ken va n de dood va n Muamar Kh adaffi,

tegelijk specifi ekere, reconstructie van de

C

di e van 1969 tot 2011 in ve rschillen de min

geproj ecteerde totaliteit " (Bauman, 1978).

m
m

of meer formele functies leiding gaf aa n

De dood va n Khadaffi, zo luidt mijn

de Libische republiek (1969-19 77: heer-

analyse in dit essay, kan b est begrepen
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worden als een koningsmoord , en deze

evenzoveel pionnen in een westers geopo-

koningsmoord, in haa r internationale as-

liti ek spel. Geweld bleef niet uit. Opstan-

pect, vindt plaats binnen een meer omvat-

delingen en burgers werden soms bloedig

tende praktijk - de democrati sche vrede.

tot de orde geroepen . De rebellen lieten

De rest va n dit essay doorloopt deze her-

z ich niet kennen en slaagden er na zeven

meneutische cirkel.

maanden strijd in om de hoofdstad Tripoli
te veroveren. Twee maa nden later nam en
ze het Noordwesten van Libië in , inclusief

De gebeurtenissen

Khadaffi's geboortepiek Sirte, die fel verdedigd werd door diens getrouwen.
Zo nder de steun van de internationale

z

Op 15 februari 2011 kwamen in Benghazi,

ge meenschap zou de overwinnin g va n de

een stad in het Noordoosten van Libië,

opstandelingen veel moeilijker z ijn ge-

de eerste opstandelingen op straat om

weest. Van zodra Khadaffi gewelddadig

hun ongenoegen te uiten over het bel eid

reageerde op de volksprotesten, ve rbrak

va n Khadaffi en meer alge meen om te

de internationa le gemeenschap de diplo-

protesteren tegen diens regime. 1 Tijdens

mati eke betrekkingen met het regime.

de voo rgaande jaren en decennia wa ren

De Veiligheidsraad veroordeelde de on-

er betogingen geweest, maar de Libische

derdrukking van het protest in duidelijke

leiders waren er steeds in geslaagd om

bewoordingen , bevroo r op 26 februari de

de onvrede van de bevolking binnen de

buitenland se financi ële activa va n de Li-

perken te houden. Nu echter niet: gesterkt

bische leiders en liet op 27 juni het Inter-

door gelijkaardige volksopstanden in Tu-

nation ale Gerechtshof een aa nhoudings-

nesië en Egypte, di e uiteindelijk zo uden

bevel uit vaa rdigen (Interpol deed dit op

leiden tot de val van, respectievelijk, pre-

8 september). Op 17 maa rt , en dit is va n

sident Ben Ali en Moebarak, ve rspreid-

het grootste belang, aanvaardde de Veilig-

den de Libi sche protesten zich snel naar

heidsraa d resoluti e 1973, die een militair

steden als Ajbadiya, Bayda, Derna en

ingrijpen "ter bescherming va n de bur-

Zintan . Spoedig organiseerden de opstan-

gerbevolking" toestond. Verder erkenden

delinge n een organisationeel centrum in

de meeste VN-lidstaten het gezag va n de

Tobruk, een mediterra ne kuststad na bij

Nationale Overgangsraad als de (e nige)

Egypte. Ze richtten er op 27 feb ruari de

legiti eme vertegenwoo rdiging va n de Li-

Nationale Overgangsraad op, die als lei-

bische bevolking. Het was in belangrijke

derschap van de revolutie zou fungeren.

mate dankzij deze internationa le ste un ,

In deze Raad zetelden ook enkele vroege

die een belangrijke morele en politieke

overlopers. Het regime reageerde slecht

component kend e maa r overdu ide lij k ook

op de opstanden. In zorgvu ld ig geënsce-

een militaire dimensi e had , dat de opstan-

neerde toesp raken , uitgezonden door de

delingen in staat waren blijvend weer-

Libische openbare omroep, deed Khadaffi

stand te bieden aan het Libische leger en

u../

de opstandelingen af als agenten van

uiteindelijk ook de oorlog te w innen en

u../

Al-Qaida, als gedrogeerde gekken en als

hun aloude heerser omver te werpen.
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De dood van Khadaffi vormde de apo-

traditionele mediakanalen; beelden, meer

theose van de revolutie. Op 28 oktober,

bepaald, die laten zien dat Khadaffi te-

acht dagen na Khadaffi's dood, kondigde

rechtgesteld werd, ja zelfs gelyncht. Som-

Anders Fogh Rasmussen, secretaris-ge-

mige interpretaties van de beelden spra-

neraal van de NAVO, aan dat de militaire

ken over sodomie, waarbij Khadaffi anaal

NAVO-operatie op 31 oktober zou eindi-

zou zijn gepenetreerd met een stok of een

gen. Hij verklaarde de operatie een succes.

mes. In ieder geval: wanneer het nieuws

Snel volgde een resem officiële verklarin-

van Khadaffi's dood Tripoli en andere be-

gen. Sarkozy's persmededeling sprak over

langrijke steden bereikte, trok een grote

Khadaffi 's dood als het beginpunt van een

menigte van uitzinnige Libiërs de straat

proces van "verzoening, democratisering,

op. Ze ju ichten, zongen en dansten. Ze

en eenheid". David Cameron en Barack

vierden hun net veroverde vrijhei d.

Obama spraken in gelijkaardige termen.

De beelden tonen geen trotse of tarten-

De Belgische Eerste Minister, toen nog Yves

de Khadaffi. Hij ziet er veeleer verwilderd

Leterme, "nam akte" van de gebeurtenis.

en verward uit. Toen hij gevangengeno-

Het is belangrijk om de omstandighe-

men werd, vroeg Khadaffi naar verluidt

den van Khadaffi's dood juist te schet-

aan diegenen die hem gevangennamen

sen. De man werd niet geraakt door een

"wat ze wilden? Wat hij hen, z ijn zonen,

scherpschutter, noch kwam hij om terwijl

misdaan had". Hij droeg simpele kledij.

z ijn kantoren of privévertrekken, paleizen

Die hing snel aan flarden. Zijn haar was

e n schuilplaatsen, gebombardeerd wer-

niet gekamd - warrelig. Zijn hoofd bloed-

den (hoewel dit de expliciete bedoeling

de. Spoedig bloedde hij over zijn hele

was van de NAVO-campagne). Zijn dood

lichaam. De beelden zijn zeer echt, zeer

gebeurde relatief snel - er was geen be-

lichamelijk. De ops tandel ingen, die hem

rechting - maar niet plots. De rebellen wa-

net gevangengenomen hadden, begrepen

ren Khadaffi al een hele tijd op het spoor.

dit intuïtief. Een van hen hield een plastic

De revolutionaire strijd had Khadaffi reeds

zakje op, dat hij trots toonde aan de ca-

uit Tripoli verdreven en hem zijn toe-

mera, en waarin, zo zei de man, een lok

vlucht doen nemen in zijn geboortestad

van Khadaffi's "vieze haar" zat. Smalend

Sirte, waar zijn belagers hem , verstopt in

vergeleek hij de vieze lok met Khadaffi's

een riool net buiten de stad, terugvonden.

weelderige kapsel van weleer. De beelden

De eerste mediaberichten spraken over

doen denken aan Ernst Kantorowicz' klas-

een tumultueus vuurgevecht, waarbij de

sieke analyse van The King's Two Bodies,

schoten heen en weer vlogen en waarbij

en dan met name aan diens ana lyse van

Khadaffi het dodelijke slachtoffer was,

Shakespeares The Tragedy of King Richard

zo niet onverwacht dan toch onbedoeld.

II. In het stuk dwingen zijn tegenstanders

Dit bleek een foute inschatting, zoals de

Richard zich van al zijn koninklijke ken-

amateurbeelden van 's mans laatste mo-

tekens te ontdoen. "lnvisibl e his kingship,

C

menten tonen; beelden die zich snel ver-

and relegated to within: visible his flesh,

spreidden via het wereldwijde web en

and exposed to contempt and derision or

m
;:,:
m

overgenomen werden door andere meer

to pity and mockery". Wat overblijft - en
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Richard is zich hier terdege van bewust -

kunnen bestaan binnen de republikeinse

is "the banal faèe and insignificant physis

orde die de revolutionairen voorzaten

of a miserable man, a physis naw devoid

(aldus deze revolutionairen). Het blijven

of any metaphysics whatsoever" (Kan-

voortbestaan van het koningschap zou de

torowicz, 1957). Khadaffi gedroeg zich erg

opkomst van een ware democratie verhin-

koninklijk tijdens zijn leven, maar stierf

deren. Het koningschap moest uit de har-

als een miserabele man. Volgens bronnen

ten en geesten van de Franse bevolking

stierf Khadaffi "boos en teleurgesteld". De

verwijderd worden en dit vereiste een

opstandelingen doodden niet enkel een

spectaculaire, symbolische performance.

privépersoon maar ook een persona, een

"Het vernietigen van het koningschap

personage; niet enkel Muamar, maar voor-

was een lang en moeilijk proces, en het

al Khadaffi - de broeder-leider en koning

gevoel van avontuur en gevaar dat het

der koningen.

vaak met zich meebracht, zou nooit mogen worden vergeten [... ] De vroege re onderdanen van de koning [opdat ze burgers

Koningsmoord

zouden worden] moesten getuige zijn van
de vernietiging van het koningschap; op
een of andere manier moesten ze deelach-

Als sociale praktijk kent de koningsmoord

tig zijn aan de verwerping van hun eigen

een rijk verleden. Ze kent zowel traditio-

lijfeigenschap" (Walzer, 1980). Het volk

nele als moderne verschijningsvormen. De

moest de koning doden. De jakobijnen

terechtstelling, in 1793, van burger Louis

meenden dat een proces, voorafgaand aan

Capet is het paradigmatische voorbeeld

de terechtstelling, niet nodig was, omdat

uit de moderne geschiedenis. Capet was

een proces het symbolische aspect van de

('eigenlijk') Louis XVI en had geregeerd

daad zou verminderen. Louis berechten ,

over Frankrijk (en Navarra) van 1774 tot

zo meenden de jakobijnen, zou betekenen

1792, met een korte onderbreking in 1791.

dat het burgerschap zou genieten; een sta-

Na deze onderbreking, en niet weinig be-

tus waarvoor zij een koning niet waardig

tekenisvol, heerste Louis niet langer als

achtten. De girondijnen, van hun kant,

Koning van Frankrijk maar als Koning

stelden wel een proces voor. Net door de

der Fransen. Maar deze toegift bleek geen

voormalige koning als een burger te be-

langdurige oplossing. Naarmate de revo-

jegenen, luidd e hun argument, nam men

lutie bleef duren, radicaliseerde de revo-

hem zijn koningschap af. Beide strekkin-

lutionaire eis. Louis werd opnieuw gevan-

gen deelden natuurlijk de mening dat een

gengenomen. Zijn koningschap werd hem

democratie maar kon bloeien indien het

ontnomen en ten slotte werd hij ter dood

koningschap uitgeroeid werd. De konings-

veroordeeld en omgebracht. Koningschap,

moord zou de nieuwe republiek van start

en vooral dan de politieke piëteit die dit

schieten. Ze waren het er ook over eens

IJJ

koningschap opwekte bij de onderdanen

dat een expressieve daad noodzakelijk

zIJJ

van de koning, zaten te diep ingesleten

was. Hun onenigheid verliest enigszins

IJJ

in de Franse maatschappij om vredevol te

aan belang in het licht van deze gedeelde
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overtuiging. Ook de jakobijnen geloofden

lichaam inspecteerden in de supermarkt ,

in het belang va n recht, rechtmatigheid en

vertolkten ze een symbo lische perfor-

geoorloofde procedures, opdat de nieuwe

mance en namen ze "deel aan de verwer-

republiek niet doodgeboren zo u zijn. Om-

ping va n hun eigen lijfeigenschap".

dat de koning z ich steeds buiten het recht

Dit was, in ieder geval, de vermeende

had geplaatst en het recht gem inacht had,

hoop van westerse politici als Nic holas

zo beargumenteerden de jakobijnen, zou

Sarkozy en David Cameron wanneer ze

een executie buiten de grenzen va n de wet

pleitten voor de NAVO-i nterven tie. Na

niet in strijd zijn met de wet. Aldus, zo

zeven maanden strijd vlogen de twee lie-

dient herhaald, de jakobijnen.

den naar Tripoli om de gang van zaken

In het licht van deze opmerkingen geldt

op het terrein beter te kunnen inschatten

de moord op Khadaffi (misschien) niet en-

en om hun steun te betuigen aan de op-

kel als de 'barbaarse' en 'o nrechtmatige'

standelingen. De oorlog was nog gaande,

daad waarvoor sommige ze houden,2 maar

maar Khadaffi was reeds verdwenen uit

ook als een jakobijnse koningsmoord. On-

de hoofdstad . In een korte redevoering

danks het feit dat zeer praktische bekom-

legde Cameron uit waarom hij de Natio-

mernissen het oorspronkelijke protest in

nale

Benghazi motiveerden (namelijk vertragin-

have consis tently underrated and under-

gen bij een bouwproject) , verzetten de Li-

estim ated the National Transition Council.

Overgangsraad

steunde.

"People

bische opstandelingen zich zeer duidelijk

People said they couldn't unite, th at they

ook tegen de koninklijke persona va n hun

were just representing only one part of Li-

leider, getuige de vele cartoons die de ron-

bya. Peop le said they were tribal and that

de deden onder de opstandelingen tijdens

they were only Islamist. All of this I thin k

de betogingen en de militaire operaties.

th ey have consistently proved people

Deze verzinnebeeldden steeds Khadaffi's

wrong. I hope they go on proving people

theatrale persoonlij kheid en kledij. De op-

wrong by the breadth and generosity of

standelingen wilden Khadaffi niet meer als

their vision of what a free and democratie

kon ing en konden hem moeilijk aanvaar-

Libya will look like. "3

den als medeburger. Er bleef weinig anders

Een girondijnse uitkomst ware wellicht

over dan hem te herleiden tot loutere phy-

mooi geweest, maar een jakobijns resu l-

sis. Het was dan ook gepast, vanuit dit per-

taat lag binnen de grenzen van het aan-

spectief tenminste, da t na zij n dood vele

vaardbare. Westerse politici en commen-

duizenden mensen aanschoven om zijn li-

tatoren interpreteerd en de gebeurtenissen

chaam te aanschouwen wanneer het , zon-

graag in die zin.

der pracht of praal, opgebaard lag in een
kleine supermarkt in Sirte. Later zo u het
lijk verplaatst worden naar een anonieme
plek in de Libische woestijn (na een korte

Vrede en straf

::0
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tussenstop in een kleine anonieme, lokale
moskee). Wanneer de Libiërs de beelden

Zelfs indien Khadaffi moest sterven omdat

bekeken van Khadaffi's doods tri jd, of zijn

hij te veel koning was, en indie n deze ko -
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nin gs moord als een daad van jakobijnse
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Gebeurteni ssen gebeuren maar ze be-

symboliek kan gelden (en dus, vermeend,

staan enkel als een int erpret atie van het

een nood za kelijke aanzet tot een duurza-

gebeurde. Vers chillende to eschouwers op

me Libisch e democratie}, dan nog rest de

verschillende loca ties

vraag hoe dit alles zich verhoudt tot wat

gebeurtenis op so ms ve rschillende wij-

interpreteren de

ik in de inl eiding de democratische vrede

ze, waardoor ze niet één maa r meerdere

noemde. Dit concept verwijst naar een

gebeurtenissen wordt. In het geva l van

idee, en ook wel een praktijk , va n vrede

Khadaffi's dood was een van deze locaties

die ve rd er reikt dan een louter geweldloos

het internationale domein, e n dit op twee

sa menl eve n, een vrede die gemeenschaps-

manieren. Ten eerste was er de receptie

vorming nastreeft onder klassiek-republi-

van zijn dood als een globaa l media-eve-

keins leiderschap en waarbij intimiteit,

nement. De b eelden va n Khad affi's dood

quasi-religiositeit

verspreidden z ich snel over de interna-

en

strijdvaardigheid

centraal staan . Onder de mocratieën , zo

tionale media en op een resem websites

vero nd erstelt men, is de totsta ndkoming

en blogs. De belangrijkste internationale

van dit soort ' ware vrede' of 'o prechte

dagbladen drukt en zijn bebloede gezicht

vrede' - de toespelingen op Augustinus e n

en verminkte li chaa m a f op hun voorpa-

Aquinas make n via Kant (e n, mind er be-

gina . Ten tweede was er de m eer directe

kend , ook Novalis} intrinsi ek deel uit va n

deelname va n de internationale gemeen-

het disco urs van de de mocratisch e vrede

schap aan zijn dood door haar steun aan

- een reële mogelijkheid, zo ni et reeds een

de rebellen in de burgeroo rlog; een steu n

rea liteit. 4 Op het eerste gezicht heeft de

zonder dewelke de overwinning veel

dood van Khadaffi niets met deze vrede

moeilijker was geweest. Het waren bo-

te make n. De beelden ton en een groep

vendien met na me de westerse lei ders die

misnoegde Libiërs die hun oude leider ter

z ijn dood als een momen t va n jakobijnse

dood brengen. Zijn dood was een lokal e

bevrijding duidd e n, al voor Khadaffi zijn

gebeurteni s.

dood vo nd. " Libië's weg naa r de vrede" ,

Ik meen dat zijn dood meer was dan

zo stelden Obama, Sarkozy en Cameron

dat. Elke gebeurtenis neemt potentieel

in een gezamenlijk schrij ven va n 14 april

deel aan een meervoud va n processen en

2011, "vero nderstelt dat Khadaffi voo r-

praktijken in verschillende maatschappe-

goed verdwijnt ". En zoa ls eerder gesteld,

lijke sferen en niveaus . Zo ook de dood

was h et een expliciet doel va n de bom-

va n Khadaffi. Zij was evenzee r een mo ndi-

bardementen van de NAVO om Kh adaffi

ale als een lokale gebeurtenis. En vo lgens

uit te sc hakelen. (De laa tste beri chten be-

m ij geldt zij n dood ook op dit mondiale

nadrukken de rol va n Franse inlichtingen-

niveau als een koningsmoord; zij het een

diensten in h et opjagen van Khadaffi . Zij

a nd ere soort koningsmoord dan op lokaa l

zouden de opstandelingen tot Khadaffi's

niveau , een niet-j akobijnse koningsmoord ,

sch uilplaats hebben geleid .} In h et li cht

een koningsmoord di e uitdrukking geeft

van deze gegevens wo rdt het minder op-

aa n de as pirati es en fru strat ies van de de-

merkelijk dat de westerse leiders berust-

mocra tische vrede. Dit vergt enige uitleg.

ten in de slac htpa rtij, dat ze er "akte va n
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namen", zonder de onwettelijkheid van

Toch wijst Lloyd Georges fantasie op een

de daad te thematiseren of te veroordelen.

belangrijke verschuiving in het politiek-

Meer nog, Obama las Khadaffi's lot als

intellectuele klimaat die wel degelijk zijn

een waarschuwing aan het adres van de

weerspiegeling kende in de praktijk. In het

resterende dictators. Khadaffi was gestraft

verdrag van Versailles ontbrak immers,

en dit lot wachtte ook hen indien ze niet

voor het eerst in de moderne geschie-

van koers veranderden (Obama, Sarkozy

denis, een amnestieclausule. Schuld en

& Cameron, 2011; Posner, 2011). Het weze

verantwoordelijkheid slopen terug in het

duidelijk dat de dood van Khadaffi een

vredesdenken. Na de Tweede Wereldoor-

betekenis werd toegeschreven die verder

log werden twaalf hooggeplaatste nazi's

reikte dan het louter lokale.

opgeknoopt na het proces van Nürnberg.

Dit soort waarschuwingen kent een

Ook Saddam Hoessein werd gevangen ,

langere traditie. Doorheen de geschiede-

berecht en terechtgesteld. Osama Bin La-

nis werden vrede en straf vaak aan elkaar

den moest het zonder proces stellen . Hij

gekoppeld. Denk, bijvoorbeeld, aan Lloyd

werd uitgeschakeld door Special Farces

Georges fantasierijke suggesties met be-

van het Amerikaanse leger terwijl hij zich

trekking tot het lot van de Duitse keizer

verschool in een compound in Pakistan.

tijdens de vredesbesprekingen van Versail-

(Aan de lijst, die het bestaan van een wel-

les (1919). Bij voorkeur zag de Britse pre-

iswaar jonge traditie suggereert, kan men

mier de Duitse keizer dood of verbannen

het lot van Ceausescu en Mussolini toe-

en hij fantaseerde over het vooruitzicht

voegen (Manow, 2010) .)

om de keizer opgeknoopt te zien, of ten

Tijdens de middeleeuwen bestond een

minste publiek berecht, aan de oevers van

gelijkaardige traditie. De middeleeuwse

de Thames. Wat een spektakel! Maar geen

vrede draaide rond het herstellen van een

spektakel zonder betekenis: de perfor-

morele band of verhouding . Het was in

mance zou bijdragen, zo geloofde Lloyd

belangrijke mate een retorische praktijk .

George, aan de restauratie en het verster-

Rondtrekkende predikanten - ' vredesma-

ken van de vrede. Het Britse volk had eer-

kers' - trokken van stad naar stad, vaak

der een gelijkaardig sentiment tot uitdruk-

op aanvraag van lokale notabelen , om de

king gebracht. "The boys are marching for

vrede te herstellen. Hiertoe preekten ze

peace and democracy" , zo klonk een po-

over de wortels van conflict - zonde - en

pulair Brits oorlogsl ied, waarin de keizer

over de voorwaarden voor vrede - deugd-

de volgende waarschuwing mee kreeg:

zaamheid. Ze ensceneerden ook meer

"We 'll trim his moustache nice and neat

zinnebeeldige performances: vredespro-

/ and then we 'll cut of his retreat / and

cessies, religieuze vieringen, massale ver-

hang him under the linden tree, tree". 5

zoeningen, het laten uitwisselen van de

Uiteindelijk werd de daad niet bij het

vredeskus , en, misschien minder tastbaar,

woord gevoegd . Keizer Willem vluchtte

de enscenering van spirituele bekeringen.

naar de Nederlandse provincie Utrecht

Dit waren de positieve performances.

waar hij veilig en ongestoord verbleef

Vaak werden deze voorafgegaan door een

m
m

tot aan zijn natuurlijke dood in 1941.

reeks negatieve rituelen: een kampvuur
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dat symbolisch alle zonden verbrandde

schurk net omdat hij een koning was. De

en vaak ook de publieke bestraffing van

democratische vrede pleegde een konings-

de grootste zondaars. San Bernardino,

moord om zich te beschermen tegen deze

een bekende, laat-middeleeuwse, Itali-

schurk.

aans vredespredikant waarschuwde zijn
toehoorders dat ze beter gehoor gaven
aan zijn discours: "Indien jullie me geloven is dit zowel goed voor jullie als voor

Schurk en koning

mij. Maar als jullie me niet geloven , heb
ik toch mijn best gedaan, en zullen jullie

Een korte bespreking van de notie 'schur-

geschaad worden" (Polecritti, 2000).

kenstaat' kan een en ander verduidelijken.

Loze dreigementen waren niet aan Ber-

~
Vl
Vl
u.J

De gemene deler van de verschillende in-

nardino besteed. De franciscaan uit Siena

vullingen van het begrip 'schurkenstaat'

liet niet na om tijdens zijn preeksessies de

is dat schurkenstaten op een of andere

ergste zondaars - met name de sodomie-

manier de internationale vrede en veilig-

ten - te laten vierendelen of verbranden.

heid verstoren of bedreigen. Zo'n breed

Hij geloofde dat zo'n handeling een more-

begrip laat vele invullingen toe, va n zeer

le zuivering zou teweegbrengen en dat ze

eng tot zeer breed. De meest enge defini-

zijn gehoor voorbereidde op een werke-

tie spreekt enkel over een schurkenstaat

lijke verzoening. Publieke bestraffingen,

wanneer een staat systematisch mensen-

hoe gruwelijk ook, hielpen een nieuwe

rechten schendt, massavernietigingswa-

vrede tot stand brengen. Het geweld ver-

pens nastreeft en/of terroristische groe-

stoorde de vrede niet, maar bevestigde en

peringen steunt. Een bredere definitie

versterkte haar. Deze overtuiging deelde

spreekt al over een schurkenstaat wan-

Lloyd George met Bernardino . Beide he-

neer een staat bewust de regels van het

ren waardeerden het vredestichtende ka-

democratische spel aan zijn laars lapt als-

rakter van symbolisch geweld. Wel vinden

ook de regels van het internationale recht

we bij Bernardino geen enkele bezorgd-

en de internationale moraal. Er bestaat

heid om koningen of keizers. Waar de

een nog vagere definitie van het begrip,

middeleeuwse vrede zicht richtte op zon-

waarbij schurkenstaten geassocieerd wor-

daars, richt de democratische vrede zich

den met "een lage cu lturele status" en met

op (overdrachtelijke) koningen, omdat

een niet nader bepaald "gebrek aan raffi-

het koningschap (in zijn oorspronkelijke

nement" (O ' Reilly, 2007). Men neemt het

betekenis, niet in zijn huidige uitgeholde

Noord-Koreaanse leiderschap kwalijk dat

vorm) antithetisch is aan de mores die het

het "ongehoo rd persoonlijke kritiek naar

belichaamt. Koningschap is niet prestigi -

het hoofd van de Amerikaanse president

eus, vanuit het perspectief van de demo-

slingert ". De Iraanse president Ahmadi-

cratische vrede, maar schurkachtig.
Khadaffi, deze koning der koningen,

nejad krijgt het verwijt de a lternatieve
kerstlezing van BBC4 te hebben "gegij-

z
u.J

was een schurk, de leider van een schur-

zeld " met antitsemitische "vuilspuierij".

u.J

kenstaat. In belangrijke mate was hij een

Westerse vertegenwoordigers reageerden
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verontwaardigd op de Durham Reuiew

er een nieuw literair genre, de 'schurken-

Conference (waar de VN haar strijd tegen

biografie ', waarvan Daniel Defoes M ol/

het racisme zou evalueren) , omdat de uit-

Flanders (1772) wellicht het bekendste

eenzettingen van de vertegenwoordigers

voorbeeld is. Deze boeken verhaalden

van Libië, Iran en Cuba hen "deden wal-

(met al dan niet gespeelde weerzin) het

gen." De Verenigde Staten en Canada had-

leven van een resem schurken: een reeks

den de conferentie op voorhand geboycot;

onbetrouwbare figuren die zowel angst

verschillende Europese landen verlieten

als opwinding inboezemden bij hun le-

de zaal wanneer Ahmadinejad zijn "wan-

zers. De schurkenbiografie was een mid-

smakelijke" toespraak hield. Op gelijkaar-

del om betekenis te geven aan de bonte

dige manier waren ze gechoqueerd toen

groep verpauperde en gemarginaliseerde

Khadaffi een kopij van het Handvest van

figuren die de kop opstaken in een snel

de Verenigde Naties aan flarden scheurde

industrialiserend Engeland - en aan wie

tijdens een zitting van de Algemene Ver-

de rijkeren zich onmogelijk volledig fysiek

gadering in 2009. Deze schurkenleiders

konden onttrekken. De schurken maakten

gedroegen zich slecht en dit wekte bij het

de rijkeren bang, beschaamd en zij deden

internationale gehoor wrevel op. 6
Men moet deze reactie in een bredere

hen vaak wa lgen. Deze rijken identificeerden armoede met een neiging tot crimina-

historische context plaatsen. De specifie-

liteit en met een gebrek aan morele rug-

ke woordkeuze - schurkenstaat, of rogue

gengraat . Schurken toonden zich, in de

state - wijst in de richting van die context.

perceptie van de rijken, onwelvoeglijk; ze

Het is niet met zekerheid te zeggen

waren een schande en bedreiging voor de

welke de etymologische oorsprong is van

deftige goegemeente (poli te society).

het concept 'rogue'. Niettemin is er een

Deze achttiende-eeuwse maatschap-

dominante hypothese die stelt dat het

pelijke bezorgdheid om goede manieren

woord afgeleid is van ' roger ' , een zeld-

en beleefdheid mag men niet uitsluitend

zaam zestiende-eeuws woord. Een roger

begrijpen als een strategie van de mach-

was "een rondtrekkend bedelaar die zich

tigen om hun dominantie te legitimeren .

voordeed als een arme geleerde, of beurs-

Ze kende ook een reflexieve dimensie. De

student, uit Oxford of Cambridge". Rogers
toonden zich sluw. Ze bewoonden een

context is er een van modernisering, van
een snelle ontwikkeling van een markt-

wereld van listen en illusie. Het woord

economie en een toenemende populariteit

'rogue' verwees oorspronkelijk naar "een

van liberale politieke ideeën. Belangrijke

ijdele zwerver of landloper" en naar "een

denkers uit de achttiende eeuw maakten

oneerlijk, weinig-principiële persoon; een

zich grote zorgen om de ethische 'leegte '

schelm, een schurk. Rogues waren even

en de politieke 'onduurzaamheid' van

listig als rogers maar ze vormden een bre-

deze trends, van een ongebonden libera-

dere categorie. Tegen het midden van de

lisme. De vrees bestond, op politiek vlak,

C

zestiende eeuw geraakte het woord wijd-

dat liberale gemeenschappen op den duur

;;o
tl:>

~

verbreid. 7 Vanaf de zeventiende eeuw, en

zouden verzanden in een onverdraagbare

m
;,::
m

definitief in de achttiende eeuw, ontstond

anarchie of zouden aangetrokken geraken

m
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door de verleidingen va n een monarchie

mak met de vaak ruwe schurkenstaten

en dat ze hun politieke vrijh eid dus zo u-

(een deel van) zijn betekenis. Deze con-

den verli ezen . Op ethisch vlak vreesden

text wijst erop dat meer dan materieel ge-

ze dat libera le economieën 'feminie ne '

win en meer dan materiële veiligheid op

persoonlijkh eden zo uden kweken, dat

het spel staat. De context we rpt ook enig

mensen geen degelijke persoonlijkheid

licht op de specifieke casus-Khadaffi.

zo ude n kunnen ontwikkelen, laat staan

Het Libië va n Khada ffi we rd door ve-

dat ze als volwaardi ge burgers zouden

len als een schurkenstaa t beschouwd,

kunnen fungeren (Ka lyvas & Katznelson ,

zodat zijn dood in internati onaal opzicht

2008) . Om dit probleem het hoofd te bie-

de dood va n een schurk is. Tijdens de

den, grepen deze denkers teru g op het an -

jaren 1980 beschuldigde men Libië er-

tieke en fl orentijnse republikanisme, met

va n terroristen te steunen e n te trac hten

nam e op haar verwijzing naar de 'deu g-

illegale wapens aan te schaffen. Ameri-

den ' (Pocock, 1981), maar ze begrepen

kaans president Ronald Reagan noemde

wel onmiddellijk dat het antieke deugden-

Khadaffi "de dolle hond va n het Midden-

begrip - dat met name moed en soberheid
voo rstond - o ndertussen een anac hroni s-

Oosten". 8 Brits premi er Margaret Thatcher

me was. Geconfronteerd met dit dilemma

luut walgelijk". Bill Clinton bevestigde

ontwikkelde een denker als Shaftesbury

deze inschattingen . Naar het eind e va n

de innovatieve id ee dat beleefdheid - ge-

de jaren 1990 norma liseerden de betrek-

vond de Libische staat "walgelijk , abso-

polijste manieren , raffinem ent, een ver-

kin ge n enigszins. Dit verzoeningsproces

fijnd discours - ni et moest wo rden weg-

versnelde wanneer Khad affi de aa nslage n

gelach en a ls fri vo liteit of feminiteit, maar

van 11 september 2001 ondubbelzinnig

beter kon worden gewaardeerd als origi-

veroo rdeelde en de Libi sche regering in

nele deugd, als deugd zaam op zich. Shaf-

2002 de intentie uitsprak om haar nucleair

tesbury "versmo lt de taal va n de beleefd-

wapenprogramma te staken. De bijdrage

heid met de republikeinse traditie" (Klein ,

di e Libië leverde aan de (zogenaamde)

1989) , wannee r hij argumenteerd e dat

oorlog tegen het terrorisme werd gewaar-

beleefdheid een voorwaarde was voor een

deerd a ls een bela ngrijke bijdrage aan de

vrij e omgang e n dus ook voor een vrij e

wereld vrede. De statu s van het land als

politieke gemeenschap. Hij defini eerde

schurkenstaat werd opgeschort. Strategi-

beleefdheid als een cruciale ethische en

sche en economische kansen we rden ge-

politieke deugd. Onbeleefd zijn stond nu

grepen en geëxpl oiteerd. Zoals een analist

geboekstaafd a ls ondeugdzaam, a ls een

echter recentelijk stelde "Libië werd niet

zo nde, e n vroeg om bestraffing . Beleefd-

zozeer bej egend als een vo lwaa rd ig mede-

heid we rd geassocieerd met burgerschap;

burge r in de internationale samenlevi ng,

ruwheid en gebrek aan terughoudendheid

maar eerd er als een crimineel die vri j is

met het lage gespu is, enerzijds, maar ook

op borgtocht". Onderhuids lee fd e er wa n-

UJ

met de vaak exuberante koningen va n

trou wen. In 2009 veroordeelde Obama de

z

UJ

weleer. In het licht va n deze culturele en

vrijl ating va n de 'Lockerbie bomber', ooit

UJ

politieke ontwikkelinge n krijgt ons onge-

gesponsord door de Libische regerin g, a ls
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"bij zo nder verwe rpelijk" en "erg teleur-

feather". De beleefde goege meente ergert

stell end ." Wanneer Khada ffi in 2011 op de

zich aa n d it soort extravaga nza: de ac ht-

volkso psta nd reageerd e op een man ier di e

tiende eeuw bracht een "certa in flatt ening

de meeste commentatoren a ls volko men

of stylistic va ri ati on, a restraint on upper-

o nredelijk beschouwden, was hi j terug de

cla ss sart oria l sumptuousness " (Isaacs,

schurk die hij eigenlijk a ltijd was geweest.

1969; Kl ein , 2002). Een BBC-journalist

Er bestond geen twijfel, va nuit dit per-

gaf uitdru kking aa n precies deze opva t-

spectief, dat met Khada ffi een schurk van

ting naa r aanleiding van een ontmoeting

het toneel verd wee n.

met Kh adaffi: "One day he was a Motow n

De Libiërs doodden hun koning . De

backing vocali st with we t-look permed

internati ona le gemeenschap doodt een

hair a nd light pants. The next, a w hite-

schurk . Ook dit laatste geldt als konings-

suited comic operetta Latin Ameri can ad -

moord . Schurke nstaten ke nne n, tenmin-

miral , drippin g with braid . When I saw

ste volge ns het discours over schurken-

him , he had chosen the robes of a Berber

state n, weinig of geen teru ghoud endheid,

tribesman , a nd what he presumably im a-

ee n kenm erk dat republikeinen reed s lan-

gined to be the instrutabl e gaze of a desert

ge tijd associëren met het ko ningschap.

mystic" (Connoly, 2011 ) .

De ijdelheid va n een kon ing, de extrava-

Bernard-Henry Lévy,

Frans publ iek

gantie die eige n is aa n het oorspro nkelijke

intellectueel en rechtstreeks contactper-

koninklijke instituut , vloekt met de zeden

soon tussen de Nationale Overga ngs raad

va n een democratische sa menleving, op

en presid ent Sarkozy tijdens de burge r-

dezelfd e manier waaro p de meer basale

oorlog, herinnert zich op gelijke wij ze

ruw heid va n de lage re kl assen vloekte

Khadaffi in termen va n di ens weinig con-

met de aspiraties va n de opko mende ac ht-

ventionele kledij en li cha melijkheid: "Je

tiende-eeuwse hoge burge rij. Koninge n

revo is Khada fi , ass is da ns la salie des con-

werde n schurken.

férences, Ie visage bouffi et fig é, un tur-

Khada ffi was wel degelijk een koning

ban étrangemen t féminin sur la tête, les

officieel, zoa ls gezegd , de koning der

mains jo intes, non po ur p rie r, ma is po ur

koni ngen. Let maar op zijn voo rke uren op

exprimer la dis tance et Ie dédain ". Lévy,

ge bi ed va n kledij . Te all en tij de ko n men

zelf een ama teur-diplomaa t - steeds net-

ko ninge n herke nnen aa n hun kl eren. In

jes ge too id - waagt zich da n aa n een boei-

he t Oude Testa ment , bij voo rb eeld, duidt

ende hypoth ese. Zo u het kunn en , schrij ft

Jaco b Jozef aan als zijn opvo lge r door

hi j, da t "C'était Ie ridi cule qui avait tué

he m "een veelkleuri ge mantel aa n te bie-

Khadafi? Ses lunettes noires? ses extrava-

de n [... ] de mantel stelde hem aa n a ls de

ga nces? son visage déformé par Ie Botox

ge koze n ko ni ng". Lou is IX van Fra n krij k

et en va hi par une pä leur jaunätre? ses po-

(1214-1270) had de gewoon te doo r zijn

ses? ses frasq ues?". Zou het kunn e n, zo

tui nen te wa nd ele n "dressed in a camel's-

zo u ik Lévy para fraseren,9 dat Kh adaffi

hair coat, a surcoa t of li nsey-woo lsey

moest sterven o mdat hij te vee l een ko-

with out sleeves, a black silk cloak with out

ning was? Lévy geeft een lokale interpre-

a hood , and a hat tr immed with peacocks'

ta tie aa n zijn hypo th ese. Hij schat in da t

•
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"Bolingbroke : Go, some of you, convey

de Libische bevolking Khadaffi's façade
doorprikt had en dat ze z ijn gezag niet

him to the Tower.

langer kon aanvaarden. Maar een inter-

Richard: 0 , good! Convey: Conveyors

nationale interpretatie suggereert dat de

are you all, th at rise thus nimbly by a true

internationale gemeenschap z ich steeds

king's fall".

meer ergerde aan zijn pocherige gedrag.
Dat ze zich eraan stoorde en erdoor gekwetst was. Khadaffi 's th ea trale capriolen

Noten

werden gezien als kwaadaardige streken
en als moedwillige provocaties. Met zijn
gedrag doorbrak Khadaffi niet enkel het

1.

Voor deze reconstructie steun ik voor-

diplomatieke protocol, en niet enkel de

namelijk op de verslaggeving in De Stan-

letter van het internationa le recht , maar

daard, The New York Times, The Global Post

meer nog de geest ervan. Zijn provoca-

en op de website van Al Jazeera.

lieve gedrag werd gepercipieerd als een
ethisch probleem. Voor ve le commenta-

2.

Brems, 2011; Buruma, 2011. Voor een

toren was Khadaffi's extravagante kledij

analyse die stelt dat tiranicide rechtmatig is,

een weerspiegeling van zijn dictatoriale

zie Brincat (2009) ..

leiderschap. De diplomatieke onbezonnenheid van deze schurk herbergde en

3.

voorspe lde zijn internationale misdaden.

Sarkozy Bring Message of Support to Tripoli.

Beschikbaar op Youtube. Cameron and

"The fact that he was a howling buffoon
did not form part of the reporting of fo-

4.

Voor een uitgebreide analyse van de

reign n ews in those days [de jaren 1980],

' democratisc he vrede als praktijk', zie J.

but of course il turned out to be the most

Kustermans (2013) . Dit essay is in sterke

important thing of all" (Connoly, 2011).

mate gebaseerd op hoofdstuk vijf van dit

Khadaffi's bonte gedrag was niet Jou -

proefschrift.

ter irritant va nuit dit perspectief. Men
moest het niet minimaliseren als ijdele

5.

grootspraak of als anachronistische extra-

th e linden tree'. Muziek en tekst door Kendis

'We're going to hang the kaiser under

vagantie. Veeleer werd het gez ien a ls een

en Brockman .

moedwillige provocatie, die onze morele
unie tartt e. Khadaffi's thea tral e persoon-

6.

lijkheid daagde de 'vredesunie' te zeer uit.

es Ruckus' http: //www. truthdig.com/ear-

Ahmadinejad's Christmas Speech Rais-

Hij was te trots op zijn koninklijke zo n-

totheground / item/ 20081225_ahmadinejads_

den; te zelfbewust zondig . Hiervoor zo u

christmas_speech_rai ses_ruckus/ .

hij uiteindelijk gestraft worden. De koning

~

Oxford English Dictionary. Een derde

moest gedood worden, opdat de vrede on-

7.

UJ

aangetast zou blijven. Of, een mee r cyni-

betekenis luidt: 'o nd eugend persoon, ie-

zUJ

sche Shakespeare:

V,
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'!t's a pretty little rogue; she is my m istress',
aldus de Hertog va n Buckingham in 1672.

Buruma, 1. (2011). Saïf al-Islam kan nog iets
doen voor Libië. De Morgen, 19 november

2011.
8.

Deze paragraaf bouwt op een nog te

Connoly, K. (2011). Colonel Gadaffi: The

verschijnen paper van Micha ! Onderco, De-

Last of th e Buffoon Dictato rs. BBC News ,

Roguing a Rogue: Reading the Rapproche-

22 Octobe r 2011.

ment with Libya, Mimeo, 2012. Alle citaten

Eyerman, R. (2008). The Assassination of

in deze paragraaf komen uit deze tekst.

Theo Van Gogh: From Social Drama to

(mijn vertaling).

Cultural Irauma. Durham: Duke Uni versity Press.

9.

Lévy, B.-H. (2011):

http: //www.m iddle-ages.org. uk/med ieva l-

Ik herinner me hoe Khadaffi in ee n confe-

kings -clothing.htm.

rentieruimte za t, het aangezicht gezwo llen

http: //www. reuter s .com /a rticl e/

e n star, op zijn hoofd ee n ongewoon vrou-

2011/10/20 /us-1 iby a-gadaffi-w h i tehous e-

welijke tulband, zijn handen gevouwen, niet
zoa ls iemand die bidt, maar om afstand en

idUSTRE79J 6WJ201 ll020.
Isaacs, N. (1969). Roya l Robes and Regicid e:

misprijzen tot uitdrukking te brengen .

A Pre liminary Study of Literary Vestiges

Zou het kunnen dat z ijn belacheli jkheid

of Rule Rituals. Folklore, 80 (3), 202.

Khadaffi doodde? Zijn donkere bril? Zijn

Kalyvas, A. & Katznelson, I. (2008). Liberal

extravaga n tie? Zijn gezicht vervormd door

Beginnings: Making a Republic for the

de Botox en aangetast door ee n geelachtige

Moderns. Cambridge: Cambridge Univer-

bleekheid? Zijn poses? Zijn fratsen ?

sity Press.
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Goed voedsel en de
verplaatsing van de politiek
Herman Lelieveldt, Klaas Breunissen, Kees de Vré en Frank de Bakker

Inleiding

werp in de di scuss ies over de ve rschui -

Herm an Le li eveldl

ving van 'government ' naa r 'gove rnance'.

(Roo sevelt Acade my Middelburg)

Jui st nu het wetenschappelijk di scours
hierover enigszins is uitgedoofd , lijken

Opeens was daar de plofkip. Begin 2012

we in de maatschappij meer dan ooit een

startte de Nederlandse actiegroep Wakker

trend te zien waarbij zeker de nationale

Dier (vergelijkbaar met het Vlaa mse Gaia)

overheid op veel terreinen weinig meer in

een multimediale campagne om consu-

de melk te brokken heeft, en maa tschap-

menten bew ust te maken van de slechte

pelijke gewenste doelstellinge n zoals de

omstandigheden waaro nder vleeskuikens

verduurzaming van de voedselketen via

Treinreizigers

a ndere kana len moeten worden ve rwe-

zage n op billboard s een door zijn poten

ze nlijkt. Een va n die alternatieve kanalen

groot

wo rd en

gebracht.

geza kt vleeskuiken naast een kip met

bestaat uit pressie va n belangengroepen

normaal gew icht , radioluisteraars hoor-

op bedrij ven , vaak in combinatie met

den bekende Nederlanders klagen over

publieksca mpagnes om zo de druk op te

de 'foute' kipnuggets van McDonalds, en

voeren. De bijdragen in dit symposium

kra ntenl ezers lazen in paginagrote adver-

onderzoeken of dit ind erdaad een recente

te nties iedere da g weer over een ander be-

trend is en wa t de rol van overheid , bur-

drijf dat plofkip geb ruikte. De acties va n

gerorganisaties en bedrijven in dit nieuwe

Wakker Dier waren niet alleen opmerke-

krach tenveld is.

lijk, maar ook bij zo nder effectief: een jaar
later hebben veel bedri jven toegezegd de

In de eerste bijdrage van dit symposium toont Kl aas Breunissen, campagne-

plofkip in de ban te doen .

leider duurzaa m voedsel bij Milieudefen-

De campagne va n Wakker Dier is niet

sie - een Nederland se ngo di e zich inzet

alleen interessant voo r duurzaamheids-

voor een beter milieu - zich kritisch over

des kundigen, maar ook verplichte kost

de hierboven gesignaleerde trend. Hij be-

voo r politicologen. Het werpt de vraag op

too gt dat belangengroepen altijd al zowel

in hoeverre beleid we llicht ook buiten de

overheid als bedrijven in het vizier heb-

overheid tot stand kan komen en wat de

ben , omdat beide een vitale rol spelen bij

sterktes en zwaktes van deze benadering

verduurzaming . Kees de Vré, redacteur

zijn. Alweer tw intig jaar geleden stortten

duurzaamheid bij het Ned erl andse dag-

politicologen zich en masse op dit onder-

blad Trouw, laat in zijn bijdrage zien dat
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vragen over verduurzaming zich niet een-

organisaties zich vroeger meer richtten op

voudig tot een verhaal voor of tegen de

de overheid als doelgroep en tegenwoordig

plofkip laten reduceren. Vaak gaat verbe-

vaker het bedrijfsleven daarvoor uitkiezen.

terd dierenwelzijn namelijk gepaard met

De strategie van maatschappelijke organi-

een grotere milieubelasting en dat maakt

saties is niet zo afhankelijk van het actuele

het nodig dat bedrijven en consumen-

poli tieke klimaat. Dat is maar één van de

ten hun gedrag ook op andere manieren

factoren waarmee zij rekening houden . In

aanpassen. Frank de Bakker, universitair

ieder geval geldt dat voor Milieudefensie.

hoofddocent strategisch management aan

Zolang Milieudefensie bestaat, heeft

de Vrije Universiteit, gaat in zijn bijdrage

de organisatie zich óók gericht op het

ten slotte in op de reikwijdte van campag-

bedrijfsleven. Ook toen het geloof in de

nes zoals die van Wakker Dier en plaatst

maakbaarheid van de samenlev ing en de

die in de context van het debat over maat-

Haagse politiek nog groot was, richtte de

schappelijk

milieuorganisatie zich niet alleen op die

verantwoord

ondernemen.

Daar waar het gaat om heldere, herkenba-

overheid om bijvoorbeeld de opening van

re aansprekende producten zal het mak-

de kerncentrale in Borssele en de uitbrei-

kelijker zijn om via publiekscampagnes

dingsplannen van Schiphol met een vijfde

bedrijven tot gedragsverandering te dwin-

baan te verhinderen. In de jaren zeventig

gen. Maar duurzaamheid gaat ook over

van de vorige eeuw voerde Milieudefensie

onderwerpen die zich veel minder mak-

campagne tegen Zwitserse en Duitse be-

kelijk laten vertalen in flitsende publieks-

drijven die het water van de Rijn vervuil-

campagnes en juist in die gevallen hebben

den. In de jaren tachtig ageerde zij tegen

we de overheid nodig die bedrijven een

Heineken dat giftig cadmium in zijn gele

maatschappelijk gewenste kant opduwt.

bierkratjes verwerkte en in het decennium
daarna tegen aardappeltelers die veel te
veel bestrijdingsmiddelen gebruikten. In

Niet of of, maar en en

2001 mobiliseerde Milieudefensie consumenten om groentenconservenfabrikant

Klaas Breunissen

HAK te dwingen biologische appelmoes te

(Milieudefensie)

gaan produceren. Met succes.
En nu, nu er een liberale wind waait

Politicoloog Herman Lelieveldt beweerde

en de overheid z ich terugtrekt, keert Mi-

onlangs dat de plofkip-campagne laat zien

lieudefensie zich niet af van de overheid .

dat beleid steeds vaker door de markt en

Bedrijven zijn nog steeds het doelwit van

het middenveld 'gemaakt' wordt, terwijl

campagnes (van supermarkten die ' fout

de formele politiek er niet veel meer over

vlees' verkopen tot Shell dat er in Nigeria

te zeggen heeft (Lelieveldt, 2012). Maar is

een bende van maakt), maar óók de over-

dit zo? Hebben maatschappelijke organi-

heid. Zo voert Milieudefensie campagne

saties daarom hun aandacht verlegd van

voor een wettelijk verbod op megastallen,

zw

overheid naar bedrijfsleven? Mijns inziens

eist ze dat Nederland de Europese regel-

w

niet. Ik geloof niet dat maatschappelijke

geving voor luchtverontreiniging naleeft
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(en dus auto's mind er en minder hard

tie van mensen , dat wil zeggen het zich t-

laa t rijden) en wil ze dat de regering il-

baar maken dat veel mensen iets wi ll en,

legaal tropisch hout va n de ma rkt weert.

is naast inhoudelijke argumentatie voor

Logisch , want politiek Den Haag heeft een

Milieudefensie de belangrijkste onderbou-

verantwoordelijkheid en moet die nemen.

wing en legitimatie van haar lobby.

Het kan die niet gemakzuchtig en vrijb lij ve nd neerleggen bij an deren.
In oktober 2011 verweet de directeur

Welke mili euproblemen Milieudefen sie
aanpakt, word t bepaald door de visie en
het meerjarenbeleidsplan va n de milie u-

va n Milieudefensie in dagblad Trouw

vere ni ging. Het hangt va n het concrete

(Berkhuizen, 2011) het kabinet-Rutte in-

onderwerp af o f Milieudefensie haar pij -

zake zijn net ge presenteerde Green Deal

len richt op de overheid of op het bedrijfs-

"ongelooflijke naïviteit ". " Bedrijfsleven,

leve n. Verschill ende overwegingen spelen

maatschappelijke organisaties en burgers

daarbij een rol.

mogen, geheel vri jblijvend, de [duurzaam-

Als ee n onderwerp al lang en breed op

h eid]ambities gaan rea liseren ", terwij l de

de agenda staat en er knopen moeten wor-

overheid zw ijgend en een beetje "belem-

den doorgehakt , ligt h et stellen va n con-

meringen wegnemend" aan de kant staat.

crete eisen aan de overheid voor de hand.

Maar dat is vo lstrekt niet genoeg om het

Zoals met de di scussie over megasta llen .

milieu te redden . De ozonlaag herstelde

De di scu ssie daarover woedt al jaren en

z ich pas nadat de overheid cfk 's had ver-

h et is duid elijk dat de meerderheid van de

boden. "Dat was met wa t vrijblij ve nde af-

bevolking geen verdere schaalvergroting

spraken nooit gelukt, want bedrij ve n zijn

en industriali sering van de veehouderij

er nu eenmaa l om w inst te maken . Het

wenst . Tijd dus om de po litiek onder druk

gaat bij een duurza me toekomst niet (al -

te ze tten om con cret e stappen te onder-

lee n) om het wegnemen van belemmerin-

nemen en megastallen wettelijk te verbie-

gen, maar juist om het herinrichten van

den .

de economie ", aldus de Milieudefensie-

Als iets een nie uw onderwerp is, a ls

direc teu r. "Er moeten dus keuzes gemaakt

het nog geagendeerd moet worde n , ligt

worden. Dat zal lastig zijn voo r burgers of

het stell en van eisen aan de overheid

bedrijve n en mi sschi en zelfs verzet oproe-

minder voor de hand. Dan moet er eerst

pen . Maar dan is de overheid er om over

een maa tschappelijk draagvlak gecreëerd

kortetermijnbelangen heen te kijken en

worden door men sen (a ls consumenten

im passes te doorbreken."

of als burgers) te inform eren en te mobili-

Milieudefensie z iet het als haar taak

seren en betrokken bedrijven met vragen

m ilieu problemen te signaleren, oplossin-

en wensen te bestoken. Zoals over soja.

ge n te agenderen en die, waar mogelijk , te

Milieudefensie wil dat Zuid-Amerikaanse

helpen verwezenlijken of ervoor te zorgen

soja in veevoer wordt vervangen door in

dat a nderen dat doen. Daarbij is het mo-

Europa geteeld e gewasse n , omdat het ge-

biliseren va n gro te groepen mensen o m

bruik van di e soja leidt tot kap van het

draa gvlak te la ten zien en druk te zetten

regenwo ud in Zuid-Amerika en tot mest-

een belangrijk hulpmidd el. Di e mobilisa-

overschot in Nederl an d. Om de politiek
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tot vervangingsbeleid aan te zetten, is het

Het politieke klimaat is da a rbij een van de

goed dat er vanuit de samenleving signa-

factoren, maar ze ker niet de belangrijkste,

le n komen dat consumenten dat willen en

want na het ene politie ke klimaat volgt al-

dat bedrijven daartoe bereid zijn.
Of we bedrijven aanspreken op hun

tijd weer een ander. Soms loopt de samenleving voorop. De introductie van he t ster-

verantwoordelijkheid, hangt ook af van

rensysteem voor dierenwelzijn door de

de mate waarin bedrijven gevoelig zijn

Dierenbescherming, vleesfabrikanten en

voor de publieke opinie en voor media -

winkelketens is daarvan een voorbeeld.

aandacht. Een winkelier heeft direct con-

Maar om stappen vooruit te zet ten , im-

tact met klanten en is dus gevoelig voor

passes te doorbreken, gelijk speelve ld te

de mening van een klant. Dat is een bank

creëren en goede voorbeelde n algemee n

ook, al is een rekeninghouder honkvaster

te maken is overheidsbeleid nodig. Wet-

dan een winkelende consument. Business

geving tegen de invoer van illegaal hout

to business-bedrijven (bv. een fabrikant

is keihard nodig om de stappen die consu-

van veevoeringrediënten die levert aan

menten en sector hebbe n gezet algemeen

een veevoerproducent) hebben geen con-

en toekomstvast te make n. Milieudefensie

tact met het grote publiek en individuele

gaat niet mee in het libe ral e gedachtegoed

burgers kunnen daarom moeilijker met

dat de markt het beste regelmechanisme

hun e igen gedrag zo'n bedrijf onder druk

is. Zij schrijft de overheid niet af als ini-

ze tten.
Hoe dan ook, de gevoeligheid van een

tiator en regu lerende instantie van maatschappelijke ve randering. Markt en over-

bedrijf voor de publieke opinie is een be-

heid zijn beide belangrijk. Afhankelijk

langrijk wapen van de actievoerder. Youp

van waar een onderwe rp in de beleidscy-

van 't Hek heeft bewezen dat éé n cabare-

clus zit, zal Mi lieudefe nsie de overheid en

tier een merk kan breken (Buckler bier).

het bedrijfsleven aanspreken.

Toen Wakker Dier met z ijn plofkip-ca mpagne startte "hebben we de problematiek in twee, drie dagen geanalyseerd en
ons to e n achter de campagne geschaard",
aldus de directeur duurzaamheid van Unilever in een interview(Ariëns & van Ge-

Duurzame dilemma's
Kees de

Vré

(Trouw)

nugten, 2012). "Daardoor waren we on-

z

w
::,.:
w

02
ca

derdeel van de naming in plaa ts van de

De plofkip is ex plosief materiaal geble-

shaming". Een bedrijfsbelang.

ken in de maa tsc happelijke discussie va n

In de praktijk gaan marktoriëntatie en

de afgelopen maa nd en. Allereerst haalde

overheidsoriëntatie hand in hand. Zowel

Wakker Dier met harde mediaboodschap-

bedrijven als overheden moete n aa n de

pen grote bedrijven als Unilever over om

slag . Voor beide ontwikke lt Milieudefen-

geen opgepepte kip meer te geb ruike n in

sie ee n eisenpakket. Afhankelijk va n on-

hun producten. Niet veel later verband e

derwerp en kansen richt Milieudefensie

Deen als eerste supermarkt in Nederland

z ich meer op overheid of op bedrijven.

(groot in Noord-Holland) de plofkip va n
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zijn schappen. Heel slim besteedde Wak-

plofkip ju ist het meest duurzaam te zijn.

ker Dier duizenden euro's aan radiospot-

Dierenwel zijn lijkt zo lijnrecht tegenover

jes om Deen te prijzen. Dierenwelzijn

duurzaamhe id te staan . Dat hoeft echter

is in in Nederland. Consumenten laten

niet het geval te z ijn. Het ve rzoenen van

z ich er bij de aankoop van een stukje

die twee schijnbare uitersten vergt stap-

vlees steeds meer door leiden, al of niet

pen van alle spelers in de voedselketen.

onder regie van Wakker Dier. Sinds kort

Producenten en ve rwerkers enerzijds en

echter zijn er tegengeluiden te horen die

consumenten anderzijds z ullen moeten

de kipliefhebber voor een groot dile mma

bewegen, het liefst in dezelfde richting.

stellen. Promovenda Sanne Dekker onder-

Daarbij z ullen ze ongemakkelijke vragen

zoc ht de duurzaamheid van leghennen

onder ogen moeten zien.

(voor de eieren) en concludeerde dat de

Dijkhuize n richt z ich op de produc-

batterijkip duurzamer is dan haar vrank

tiekant van voedsel. Met name op de

en vrij uitlopende biologische zus. Ze legt

technische verworvenheden ervan. Die

minder beslag op ruimte en bovend ien

strakke focus op techniek, leidend tot op-

leeft ze korter, waardoor ze minder eet

timale efficiëntie van de productieketen,

en drinkt. Daardoor poept ze ook minder,

heeft echter vragen opgeroepen over het

wa t eveneens het milie u minder belast.

ethisch gehalte van de landbouw. De om-

Analoog daaraan geldt voor de vleeskip

gang met dieren is hier het meest in het

die in krappe stallen wordt opgefokt de-

oog lopende onderwerp, maar zeke r niet

zelfde productie-efficiëntie en is zij dus

het enige. Over het algemeen kan worden

het meest milieuvriendelijke stukje kip.

gesteld dat de economie, de kostprijs van

Dijkhuizen,

de productie, te lang centraal heeft ge-

voo rzitter van de Raad va n bestuur van

staan. De op industriële leest geschoeide

Wat

later gooide Aalt

de Wageningen Universiteit , de knuppel

landbouw blijkt een overmaat aan fos-

in het hoenderhok door te stellen dat de

siele brandstoffen, schaarse grondstoffen

la ndbouw in Nederland en daarbuiten

als water en fosfaat, e n antibiotica te heb-

nog veel intensiever zo u moeten dan hij

ben gebruikt. De landbouw, en daarvan

al is . Alleen op die manier kunnen we op

de veeteelt in het bijzonder, is de groot-

duurza me wijze de groeiende wereldbe-

ste veroorzaker van klimaatverandering,

volking, die ook steeds meer vlees gaat

stelde de Voedsel - en Landbouworganisa-

eten , voeden, was Dijkhuizens prikke-

tie van de Verenigde Naties (FAO) jaren

lende conclusie. De plofkip , als icoon van

geleden in haar geruchtmakende rapport

de intensieve landbouw, is eigenlijk zo

Livestock's Long Shadow vast. Lang heeft

gek nog niet, zegt hij eigenlijk . Hij haalde

men daar de ogen voor gesloten, maar uit-

daa rbij onder meer het proefschrift van

eindelijk kunnen de producenten en ver-

Sanne Dekker als onderbouwing aan.

werkers van voedsel er niet omheen. Meer
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Daar sta je dan als kipliefhebber. Denk

oog voor de biologische realiteit (wat kan

je goed te doen door een stukje vlees te

en moet) en de moraal (wat is goed) is

kopen van een beest dat een prima Ie-

hier de boodschap. De economie moet
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ven heeft gehad, b lijkt die vermaledijde

maar even op de achterbank plaatsne-
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men, zoa ls de econoom Keynes dat eens

gelijk van doorslaggevend belang. In de

zo treffend formuleerde.

loop van de afgelopen vijf decennia is zijn

Dat wil niet zeggen dat er taboes moe-

menu steeds meer vlees en z uivel gaan

ten worden uitgesproken. De ve rschil -

bevatten. Dat zijn juist de producten die

lende, nog vaak heftig opponerende, we-

een grote milieudruk veroo rzaken. In haar

relden kunnen va n elkaar leren. Daa r zijn

proefschrift (2006) consta teert de Gro-

al voorbeelden van. De ga ngbare, inten-

ningse milieu-o nd erzoeker Willy Gerbens-

sieve landbo uw is de laats te jaren - met

Leenes dat elke consument, ongeacht cul-

de bio logische landbouw a ls voorbeeld

tuur of religie, die meer dan 5000 dollar

- steeds diervriendelijker gaan werken.

per jaar gaat ve rdi enen zijn menu gaat

Wetenschappers zijn steeds beter in staat

veranderen , vooral meer vlees gaat eten .

om te begrijpen hoe landbouwhuisdieren

Die constatering is echter geen natuurwet.

z ich voelen in hun onderkomens. Koei-

De consument die steeds vaker kritisch de

entuinen, comfortstallen voor varkens en

wereld inkijkt za l ook zijn eigen handelin-

rondeelstallen voor kipp en, met veel oog

gen onder diezelfde loep moeten gaan leg-

voor dierenwelzijn, zij n daarvan onder

gen en dan consta teren dat hij zijn menu

meer het resultaat.

moet aanpassen. Dat is niet alleen goed

Anderzijds kan de diervriendelijke bio-

voor de gezondheid van de aarde; ook zijn

logische landbouw wel wat moderne tech-

eigen gezond heid heeft baat b ij de inname

nologie gebruiken . Biologische landbou-

va n mind er ca lorieën. Dat vraagt niet echt

wers zijn doorgaans nogal huiverig voor

om grote offers of belangrijke veranderin-

moderne technologie, omdat het in hun

gen in de levensstijl. Een paar dagen per

ogen vaak staat voor hogere productie en

week gee n vlees eten biedt a l veel soelaas.

lagere kostprijs, economie dus. Moderne

Velen stellen, zoals ook Aalt Dijkhui-

technologie ingestoken van uit een andere

ze n , dat zo ' n gedragsverandering lastig

houding - mensen voeden in plaats van

te realiseren is. Dat is zo, maar dat con-

ge ld verdienen - zo u hen wellicht over de

stateren en je verder a ll een bezighouden

streep kunnen trekken. Het opkomende

met slimme productietechnieken is een

fenomeen van de stads landbouw kan

onderschatting van wat nodig is. Je kunt

hierin een rol spelen. Bij deze kleinscha-

de consument een zetje geven om de kant

lige landbouw komt soms high-tech om de

op te gaan die de biologie en de moraal

hoek kijken. Kleine oppervlakten geve n

vereisen. 'Edited cho ice ' heet dat in voed-

met een uitgekiende aanpak hoge op-

selland. Zo zij n er superm arkten die zoge-

brengsten, maar de techniek staat altijd in

noemd hybride vlees op de schappen leg-

dienst va n de duurzaam he id , wederzijds

gen. Dat is bijvoorbeeld gehakt of worst

respect , eerlijke handel en vertrouwen. Zo

waarin 30 procent plantaardige ingrediën-

0

kunnen moraa l, biologie en econom ie me t

ten zijn bijgemengd. Culinaire journalis-

~

elkaar in lijn komen en de nodige veran-

ten proeven geen verschi l, zo bleek begin

V)

<lering teweegbren gen.

dit jaar uit een blinde proef. In som mige
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En dan is er nog de consument. Je zo u

gevallen werd de hybride va ria nt zelfs

uJ

hem bijna vergeten, maar zijn rol is mo-

lekkerder gevo nden. Unilever denkt er
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nu ook over om zijn Unox-rookwo rst op

ook Nestlé overstag. De druk die Green-

die man ier te gaan maken. Dat zou een

peace op deze manier uitoefende op een

grote stap zijn. Er zijn daarnaast al pro-

grote speler in een industrie lokte dus snel

ducten op de markt, geheel gemaakt van

reacties uit en leidde in betrekkelijk korte

plantaardige ingred iënten en die de smaak

tijd tot toegezegde koerswijzigingen in het

en de bite van vlees d icht benaderen. De

inkoopbeleid van diverse grote onderne-

technieken daarvoor staan nog in de kin-

mingen in de voedingsmiddelenindustrie.

derschoenen, dus dat wordt allengs beter.

Daa r kwam geen regelgeving aan te pas.

Het gat tussen duurzaamheid en die-

Wat is hier aa n de hand?

renwelzijn, waarop de plofkip ons heeft

In toenemende mate worden bedrijven,

gewezen, is op vele manieren aan te pak-

groot en klein , geacht verantwoording af

ken. Of het ooit geheel wordt gedicht is

te leggen over de wijze waarop zij ope-

lastig te voorspellen, gezien de groei va n

reren, niet alleen financieel-economisch

de wereldbevolki ng en haar ve randerend e

maar ook in sociaal en ecologisch opzicht.

men uwensen, maar een stu k kleiner kan

Maatschappelijk verant woord onderne-

het zeker worden.

men (MVO) is een ingeburgerd begrip
geworden, al wordt die term op veel verschillende manieren geïn terpreteerd . Dat

Maatschappelijk
ondernemen: met en zonder
de overheid

biedt ruimte voor diverse betrokkenen
om hun eigen invulling te propage ren .
Een categorie organisaties die zich op dit
vlak nadrukkelijk roert zijn actiegroepen.

Frank de Bakker

Hoewel ze bekend staan onder di verse na-

(Vrije Uni versiteit Amsterdam)

men, zoals secundaire stakeholders, nongouvernementele organisaties of 'groepen

Een Kitkat-parodie va n Greenpeace waar-

uit het maatschappelijk middenveld' , geef

in Nes tlé via een viral op internet onder

ik hi er de voorkeur aan de term 'actie-

druk werd gezet geen palmolie in te kopen

groep', omdat die benadrukt dat dergelijke

va n een Maleisisch bedrijf dat oerbos zo u

organisaties actief proberen invloed uit te

kappen om plantages te bouwen, leidde

oefenen op an dere partijen. Ten aanzien

begin 2010 in korte tijd tot reacties van be-

van de invulling va n het begrip MVO doen

vlogen consumenten en va n diverse con-

ze da t steeds nadrukkelijker in de richting

voed ingsmiddelenbedrijven .

van bedrijven . Dat is opva llend, omdat

Opgeroepen door Greenpeace gebruikten

de traditionele ro ute voor dergelijke groe-

consumen ten sociale medi a als Facebook

pen veelal in de richting van de overheid

en Twitter om hun onvrede met het beleid

leidde, vaak resu lt erend in een roep om

va n Nestlé kenbaar te maken; concurren-

nieuwe regelgeving, strengere handhaving

currerende

ten gaven snel aan hun inkoopbeleid te

of nieuwe stimuleringsregelingen om on-

zullen aanpassen, mogelijk uit angst op

gewenst gedrag va n bedrij ve n te voorko-

een vergelijkbare manier negatief in de

men of gewenst gedrag te bevord eren. De

pu bliciteit te komen . Na en ige tijd ging

overheid bepaalde zo het speelveld en ac-
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tiegroepen probeerden, net a ls bed ri jven,

In overleg zijn bijvoorbeeld di verse stan-

die overheid daarbij te beïnvloeden om

daard en en keurmerken ontwikkeld waar-

ontwikkelingen in de door h en gewens te

van sommige een redelijk breed draag-

richting te laten verlopen . Op veel deelge-

vlag genieten onder zowel bedrijven a ls

bieden van MVO is de rol van de overheid

actiegroepen, terwijl co nfli cten so ms tot

minder prominent gewo rd en. Overheden

radi calere koerswijzigingen hebben ge-

laten in veel lande n bewust meer over aan

leid , bijvoorbeeld i.v.m. palmolie. Daarb ij

de markt en zijn daarmee minder direct

oefene n sommige act iegroepen nadrukke-

betrokken bij de precieze vor mgeving van

lijk druk uit op bedrijven, waarna andere

MVO. 'Het maatschappelijke middenveld

groepen in overleg met bedrijven tot een

is aa n zet ', zo heet het.

oplossing komen. Bij het afdw ingen of

Actiegroepen en bedrijven hebben di e
hand schoen opgenomen en kijken in tal
van th ema's rondom MVO directer na ar

~

vastlegge n van die oplossingen is de overheid vaak weer va n belang.
In zulke processen speelt natuurlijk

elkaar, soms in samenwerking, soms in

nog een andere partij een belangrijke rol:

conflict. Dat ligt niet allee n aa n ee n te-

de in vulling van MVO kan ook ten de le

rugtredende overheid . Globalisering en

wo rd en gezien als een slag om de gunst

steeds comp lexere productieketens maken

va n de consument. Bedrijven proberen

het immers ook moeilijker voor een nati-

co nsumenten te overtuigen van hun op-

onale overheid om effectief op te treden

rechte intenties en ge reali seerde presta-

tegen eventu ele misstanden in ketens die

ties, bijvoorbeeld doo r een keurmerk te

zich gro tendeels buiten hun jurisdictie

hanteren, terw ijl act iegroepen consumen-

bevinden. Tegelijkertijd is het voor zowel

ten wijzen op missta nd en om druk uit te

actiegroepen als bedrijven ingewi kkeld

oefenen of soms op geslaagde initiatieven

om met allerlei verschillende na tionale

va n bedrijven om aan te tonen dat al-

overheden in zo'n internationale keten

ternati even mogelijk zijn. Een sca la aan

te moeten interacteren over een th ema

tactieken, waaronder naming, shaming

als MVO. Ze z ijn op elkaar aa ngewezen

en faming, wo rdt dan ingezet om bedrij-

om vorm te geven aan MVO; regelgeving

ve n e rto e te bewegen tegemoet te komen

vormt daarbij voora l een kader waarbin-

aa n de wens va n ac ti egroepen om meer

nen de verde re in vu lling van MVO plaats

te do en dan het we ttelijke minimum op

moet vinden. Dat de gekoze n tac ti eken

MVO-onderwerpen. Daarbij wo rden over-

daarbij uiteenlopen ligt voor de h and. Ac-

heden aan gespoord dat wet telij ke mini-

tiegroepen willen bedrij ven vaak tot meer

mum vast te leggen of te verste rken. De

actie aa nzetten dan waa rt oe zij bereid zijn

in ze t va n dergelijke tactieken wordt ver-

en beide partijen hebbe n hun eigen belan-

sterkt doordat door de snelle ontwikkelin-

0

gen in de precieze in vulling van MVO.

gen op ICT-gebi ed eventu ele misstanden

~

Toch kan een dergelijke d irecte interactie

in de productieketen veel sneller bekend

v,

in complexe ketens als in de voedin gs mid-

kunnen worden gemaakt, terw ijl tegelij-

zU.J

delenindustrie een effectief middel zijn

kertijd het belang van een goede reputa-

U.J

om gewe nste veranderingen te re ali seren.

tie, zeker voo r bedrijven die act ief z ijn in

::,
V,

Q..

>-

::.:

ei:

cc

::,
er: ~ - - - - - - - RES PUBLICA • 2012 - 4

517
GOED VOEDSEL EN DE VERP LAATSING VAN DE POLITIEK

consumentenmarkten, flink is gestegen.
Dat biedt aanknopingspun ten voor actiegroepen en vormt een potentiële bedreiging voo r bedrijven. De snell e reacti es va n
Nestlés concurrenten duiden daar ook op
- de angst om in een kwaad dagli cht te
worden gesteld is groter geworden, omdat
dat meer effect kan hebben op de financiële prestaties van een bedrijf.
De invulling van MVO in interactie
tussen bedrijven en actiegroepen is aldus
een complex proces waarin een veelheid
aan tactieken wordt ingezet door beide
partij en en waarin de overheid minder
nad rukkelijk een rol speelt dan voorheen.
Is deze werkwijze dan ook effectiever om
beleidsverandering te bereiken dan de
route via de overheid? Ten dele wel, denk
ik. Vooral bedrijven die zichtbaar zijn op
de consumentenmarkt, waarvoor reputatie van groot belang is of die actief zij n in
productieketens waarin MVO-problemen
regelmatig worden belicht, zoals de voedingsmiddelenindustrie, zijn een geschikt
doelwit voor acties . Daarbij zullen actiegroepen zich vaak richten op ofwel achte rblijvers of koplopers op MVO-gebied
in een branche. Achterblijvers worden
opgeroepen en onder druk gezet om aansluiting te zoeken bij de overige ondernemingen ("zij kunnen het, dus jullie ook"} ,
terwijl koplopers worden ges tim uleerd
om te laten zien dat nóg meer mogelijk
is dan ze al doen. Actiegroepen proberen zo de MVO-normen in een branche
te beïnvloeden en de lat geleidelijk hoger
te leggen. Tegelijkertijd blijft de overheid
daarbij van belang om regelgeving te ontwikkelen, handhaving te bestendigen, of
om gewenst gedrag te stimuleren. Waar
bedrijven meer buiten beeld van de con-

sument opereren en geen bekende merken
voeren, of waar tussenproducten worden
gemaakt of verhandeld, is het echter vaak
moeilijker voor actiegroepen om direct
met bedrijven te interacteren. Juist daar
zu llen overheden, nationaal of interna tionaal, met stimuleringsmaatregelen of regelgeving een belangrijke prikkel moeten
blijven geven, al dan niet daartoe aangezet door actiegroepen.
Hoewel deze ontwikkeling vragen oproept over het mandaat van de betrokken
organisaties - wie vert egenwoordigen ze
nu eigenlijk? - zorgt ze ervoor dat de aard
van de discussie over MVO verandert. De
rol van de consument is nog nadrukkelijker in beeld gekomen , evenals de roep
vanu it de maatschapp ij om verantwoording af te leggen over de wijze waarop
betrokken organisaties, zowel bedrijven
als actiegroepen, opereren. Transparantie
wordt meer en meer de norm. Actie verschuift naar de markt: de overheid bepaalt
de grenzen van het speelveld, maar in interactie tussen bedrijven en actiegroepen
wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid ingevuld.
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Een psycho-politiek profiel
van gematigden en links- en
rechts-extremisten
Alain Van Hiel
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Kunnen wij ooit politiek extremisten echt

men extreem lage en hoge scores behaalt

begrijpen? Of is er iets dat hen 'heel an-

op een voor ideologie relevante variabele.

ders' maakt, nauwelijks te begrijpen voor

Anderzijds zijn er ideologieën die men als

de gewone ziel, hoe hard we ook ons best

extreem bestempelt, zoals comm uni sme

zouden doen om 'extreem' te denken? Wij

en anarch isme. Men dient eveneens re-

trachten deze vraag te beantwoorden door

kening te houden met het feit dat extre-

gebruik te maken van de European Social

misme afhangt van de socia le en culturele

Survey - een tweejaarlijkse enq uête die in

context. Bijvoorbeeld, iemand die twee

representatieve steekproeven in een 20-tal

eeuwen geleden vond dat seks voor het

Europese landen afgenomen word t. In een

huwelijk moest kunnen, zou toen als een

tweede studie analyseren wij een kleine

extremist zijn afgeschilderd, terwijl dit nu

steekproef van extremisten verzameld in

door het merendeel van de bevolking als

Vlaanderen.

normaal wordt beschouwd. Nochtans was
het heel moedig om in die tijd zo tegen
het geldende gedachtegoed in te gaan.

Wie is 'extremist'?
Vo lgens het woordenboek is een 'extre-

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek gaan we na of gema-

mand die extreme doctrines aanhangt.

tigden en extremisten van de linker- en

Dit kan op twee wijzen bekeken worden.

rech terkant verschillend zijn . Vroeger on-

Extremisme kan enerzijds betekenen dat

z

0
m

mist' iemand die extremen aanhangt,
zeker voor politieke onderwerpen, of ie-
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derzoek heeft uiteraard gem iddelde ver-
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schillen aangetoond tussen deze groepen

res op een schaal die varieerde tussen 0

met betrekking tot, bijvoorbeeld , hun au-

('Links') en 10 ('Rechts'). Diegenen die

toritarismescores en de vooroordelen die

deze extreme waarden invulden, werden

ze koesteren. Wij wilden een stap verder

als extremisten beschouwd en vergeleken

gaan door niet enkel te focussen op kwan-

met de groepen die in het midden scoor-

titatieve tussengroepverschillen, maar in

den. Anders dan men zou verwachten,

plaats daarvan op kwalitatieve verschillen

bleek dat er binnen de extreme groepen

en meer bepaald op de wijze waarop deze

flink wat variatie was aan opinies, zo-

groepen politieke thema's bekijken. We

als omtrent immigratie en thema's zoals

baseren ons op een model dat gebruikt

veiligheid, traditie en conformiteit. Met

wordt in de forensische en klinische psy-

andere woorden, extreme individuen den-

chologie, waarbij aandacht gaat naar ver-

ken niet allemaal 'hetzelfde '. Een ander

schillende kwalitatieve niveaus. Deze ni-

resultaat was dat in beide extremistische

veaus hebben betrekking op de correlaties

groepen de items keurig op de schalen

tussen items en/of schalen. Kort gesteld

laadden. Wel werden er verschillen gecon-

komt het erop neer dat een concept bete-

stateerd voor de correlaties tussen politiek

kenis krijgt in de mate dat het gerelateerd

relevante concepten zoals 'immigratie'

is aan andere concepten. Laat me hiervan

en 'veiligheid', wat erop duidt dat men

een eenvoudig voorbeeld geven. Indien

in de verschillende politieke groepen een

we de aanwezigheid van een stoel asso-

andere betekenis verleent aan dergelijke

ciëren met een tafel en ander meubilair,

concepten .

dan zullen we er wellicht op gaan zitten.
Indien echter een stoel enkel aan warmte
doet denken, is de kans groot dat we het
hout ervan in de kachel gooien. Toegepast
op ons onderzoek: als groepen dezelfde
wijze van politieke perceptie delen, dan
dienen items soortgelijk te laden op scha-

Studie 2. Een studie onder
communisten, anarchisten,
gematigden en rechtsextremisten in Vlaanderen

len (interne consistentie) en dienen de
schalen op eenzelfde wijze aan elkaar ge-

In deze studie werd extremisme geconcipi-

relateerd te zijn.

eerd als lidmaatschap aan extreme politie-

~

ke groeperingen. De steekproef was klein

u

met slechts 20 communisten, 21 anarchis-
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Studie 1. Zevenduizend
partijleden nader bekeken

0

N

....0:

ten, 17 gematigden en 11 aanhangers van
een extreem-rechtse partij. Ondanks deze
kleine steekproeven, werden analoge resultaten verkregen als in Studie 1. Het

Cl

In een eerste onderzoek gebaseerd op de

bleek dat er flink wat variatie was in de

0

European Social Survey analyseerden we

ideologische groepen en dat er eveneens

....z

de scores van leden van politieke partijen.

kwalitatieve verschillen tussen de groepen

Deze deelden we in op basis van hun sco-

waren. Anders dan in Studie 1, werden
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deze kwalitatieve ve rschillen eveneens

tisch e groepen neigt in het algemeen zelfs

verkregen wanneer we de items binnen

hoger te zijn dan onder gematigden. De

de schalen analyseerden. Eveneens inte-

resultaten wijzen er eveneens op dat het

ressant was dat voora l de anarchis ten en

niet gemakkelijk is om zich als gematigd

de extreem-rechtse groep afweken va n

individu in de denkwereld van de extre-

de gematigde groep en de communisten,

mist in te leven. Anders gesteld: 'Ze z ijn

terwijl de twee laatstgenoemde groepen

anders'. Dit heeft een aanta l implicaties.

meer gelijkenissen vertoonden.

Ten eerste, hoe gematigd linkse of rechtse
individuen denken over politiek is weinig
inform atief om extrem isme te bestuderen.

Conclusies

Nochtans is de meeste 'kennis' over extremisme gebaseerd op degelijke extrapolaties. Ten tweede, omdat de systematische

De conclusie van beide onderzoeken is

vergelijking van extrem isten en gematig-

dat er heel wat variatie aanwezig is in

den moeilijk is, niet in het minst omdat

groepen van extremisten, waarbij extre-

extremisten een moeilijk bereikbare groep

misme werd gedefinieerd in termen van

is, z ijn historisch materiaal , informatie

extreme scores op een links- rechtsdimen-

verkregen uit interviews en dergelijke de

sie of in termen van extreme ideologie-

enige realistische weg om hen te leren

en. Bijvoorbeeld, in een extreem-rechtse

kennen. Hopelijk leidt dit soort materiaa l

groep constateert men gemiddeld hogere

tot een beter begrip van extremisme in het

niveaus

anti-immigratieattitudes,

algemeen , alsook van anderen die minder

maar dit betekent niet dat iedereen in

van

eerbare doelstellingen nastreven, zoa ls

deze groep dezelfde hoge scores behaalt.

bommenleggers en religieuze fanatici.

Integendeel, de variatie binnen extremis-
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Verloren in vertaling:
klimaatscepticisme en de
terugkeer van het politieke
Gert Goeminne

SAMENVATTING VAN :
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In de afgelopen decennia heeft klimaat-

vormgegeven. Hierbij wordt er immers

scepticisme - het in tw ijfel trekken of

van uitgegaan dat de objectivitei t van de

ronduit ontkennen van de opwarming

wetenschap kan omgezet worden in een

va n de aarde en de rol die de mens daarin

dwingend rationeel keurslijf dat ideologi-

speelt - de vorm aangenomen van een

sche verschillen uitvlakt. Dat geloof in een

goed gecoördineerde campagne die vooral

inclusieve consensus is heel sterk aanwe-

vanuit Amerika gefinancierd wordt door

zig in de internationale klimaatonderhan-

de industrie en neoliberale denktanks.

delingen , waar op basis van de door het

De zogenaamde 'Clim ategate' -affaire eind

IPPC-klimaatpanel vastges telde consen-

november vormt hi erin een voorlopig

sus met betrekking tot de klimaatweten-

hoogtepunt. Volgens klimaatsceptici zou

schap een globaal akkoord aangaande

uit uitgelekte documenten van de Clima-

de vereiste emissiereducties wordt nage-

tic Research Unit van de Universiteit van

streefd. Maar hoezeer de klimaatweten-

East Anglia blijken dat wetenschappelijke

schap de duimschroeven ook aandraait,

gegevens door de betrokken wetensc happers werden veranderd of achtergehou-

de internationale onderhandelingen over
de verdeling van de nodig geachte COr

den. Wetenschappers die in de contro-

reducties lopen telkens weer spaak.

:x,
C

Volgens politiek geograaf Erik Swynge-

C0

en argumen teerden dat Climategate was

douw moet de oorzaak hiervan gezocht

m
;:,::
m

opgezet om de op handen zijnde klimaat-

worden in wat hij het postpolitieke karak-

z

verse betrokken waren verdedigden zich

~

ter van het klimaatbeleid noemt (Swyn-

0

Deze focus op het waarheidsgehalte

gedouw, 2010) . Met de term ' postpolitiek'

0
m

van de wetenschap binnen het politieke

geeft Swyngedouw, in navolging va n Chan-

landschap valt goed te begrijpen vanuit

tal Mouffe (2005), uiting aan zijn ongenoe-

het model van rationele besluitvorming
waarbinnen het huidige klimaatbeleid is

gen over het onderdrukken van antagonis-

top in Kopenhagen te saboteren.

tische noties zoals exclusie, tegenstander

z

:x,
N

0

m
;:,::
C
::j

C\

m

C

('\

::t

--------~
""'
2012 - 4 • RES PUBLICA

524
KLIMAATSCEPTICISME EN DE TERUGKEER VAN HET POLITIEKE

en contestatie binnen de politieke sfeer.

ten die gefundeerd is op de universele

Hierbij wordt politiek volgens hem herleid

feitelijk-wetenschappelijke

tot een louter instrumenteel concept dat

pen van broeikasgasemissies (hun zoge-

eigenschap-

gericht is op de consensuele administratie

naamde 'global warming potential') in

van milieu, economie en andere domeinen.

wezen de historische oorsprong van die

Swyngedouw ziet in het internationale kli-

emissies uitwist , waardoor bijvoorbeeld

maatbeleid een treffend voorbeeld van een

het verschil tussen luxe-emissies en over-

dergelijke technocratische aanpak, die hij

levingsemissies aan het politieke debat

karakteriseert als post-politiek populisme:

wordt onttrokken.

onder dreiging van een wetenschappe-

Het inzicht dat de vertaalslag van

lijk gekaderd doemscenario verlamt het

wetenschap naar consensusbeleid voor-

de politieke strijd tussen verschillende en

bijgaat aan het niet-neutrale, verdelende

tegengestelde

maat-

karakter van wetenschap biedt ook een

schappijvisies, waardoor iedereen in het

nieuw perspectief op de brede bijval die

sociaal-ecologische

neoliberale gareel wordt gehouden.

het klimaatsceptisicme vandaag de dag

In dit artikel leg ik een fundamenteel

geniet. Veeleer dan het te zien als de oor-

hiaat bloot van een dergelijke postpolitie-

zaak van een falend klimaatbeleid zie ik

ke aanpak die erin bestaat om een weten-

het als een symptoom van het postpoli-

schappelijke consensus te vertalen in een

tieke onvermogen om het democratische

politieke. Op basis van een postpositivis-

conflict vorm te geven. Hierin volg ik

tische wetenschapsvisie beargumenteer

Chantal Mouffes analyse van het succes

ik dat de constructie van wetenschappe-

van populistisch rechts in Europa (Mouffe,

lijke objectiviteit relationeel is in de zin

2005). Eerder dan die te zien als drijvende

dat haar mogelijkheidsvoorwaarde de af-

kracht in de toenemende ondermijning

firmatie van een exclusie inhoudt (Goe-

van de democratie, diagnosticeert Mouffe

minne, 2011). In haar specifieke gericht-

de brede bijval van populistisch rechts

heid op haar thema, brengt wetenschap

als een symptoom van de verlammende

immers altijd een scheiding aan tussen

"consensus van het midden" die het kie-

wat in rekening wordt gebracht en wat

zers onmogelijk maakt werkelijk te kiezen

niet, of, met andere woorden , tussen de

tussen duidelijk versch illende partijpro-

zogenaamde internaliteiten en externa li -

gramma's . Door de kanalen weg te nemen

IJ:

teiten van een bepaald wetenschappelijk

via welke uiting kan gegeven worden aan

::::;

paradigma. Dit inzicht problematiseert

het politieke meningsverschil, zo argu-

\J

uiteraard de postpolitieke vertaalslag van

menteert ze, is de consensus van het mid-

~

wetenschap naar beleid, omdat die ge-

den, waarb ij alle klassieke partijen onder

fundeerd is op het vermeende universele,

druk van een geglobaliseerde, neoliberale

niet-uitsluitende karakter van feitelijk-

orde naar het centrum zijn opgeschoven,

u

u.l

t::

:.::
u.l

0

N

0::

u.l

0

wetenschappelijke kennis. Zo is er vanuit

gedoemd om te leiden tot conflicten in het

0

ontwikkelings landen reeds overtu igend

antagonistische register. Met andere woor-

z

z

u.l

beargumenteerd dat de poging om een

den, elke poging om een maatschappelijk

u.l

globale emissiehandel op touw te zet-

probleem te depolitiseren, ze lfs al is die
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gebaseerd op een wetenschappelijke ba-

signatuur en zijn ze gebaseerd op een fla-

sis, za l uiteindelijk leiden tot een terugkeer va n het politieke.

grante ontkenning van wetenschappelijke
argumen ten.

En zo concludeer ik dat de publieke
bijval die het klimaatscepticisme geniet
kan begrepen worden als een symptomatisch e uitbarsting van het politieke in een
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Economische elitenetwerken en
Amerikaans buitenlands beleid van
Clinton tot Obama
Bastiaan van Apeldoorn en Naná de Graaft
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Met de Amerikaanse presidentsverki ezin-

als de sterke onderliggende cont inuïteit

gen dringt zich onder andere de vraag op

een puzzel vanuit het perspectief van de

of een wisseling va n de wacht in het Witte

dominante th eorieën en benaderingen

Huis een ander Amerikaa ns buitenlands

binnen de leer der internationale betrek-

beleid met zich zal meebrengen. Hoewel

kingen en foreign policy analysis. Terwijl

politiek z ich nooit goed laat voorspellen,

volgens het domin ante neorealisme (en

laten wi j aan de hand van een vergelij-

in mindere ma te het neoliberalisme) de

king va n de regeringen-Clinton, -Bus h en

Amerikaanse buitenlandpolitiek sind s be-

-Obama zien dat de Amerikaanse buiten-

gin jaren negentig een anomalie is - om-

landse politiek zich sinds het ei nde va n de

dat z ij veel expansionistischer, interventi -

Koude Oorlog kenmerkt door een sterke

onistischer en unilateralistischer (volgens

co ntinuïteit wat betreft de doelen van het
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