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Eén kloppend
hart voor de EU?
Waarom twaalf lidstaten supranationale of
intergouvernementele integratie prefereren voor het
Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
Evi Roelen 1

ABSTRACT
This paper focuses on the European Security and Defense Policy and tries to answer the question why the member states have deviating deepening preferences in
this field . After discovering the supranationa l-intergovernmenta l divide, we will determine its possible causes. The Qualitative Comparative Analysis helps us to distillate the most va luable independent variables and revea ls 'institutional culture' and
'bala ncing ' as most important. Finally, we match ou r findings with the initia! theories, used to derive the causa l variab les, and verify their explanatory power.
KEYWORDS: ESDP, QCA, supranational or intergovernmental preferences

, . Inleiding
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) blijft in vergelijking met andere Europese beleidsdomei nen een vreemde eend in de bijt. De kern taken van
de staat worden door deze coördi natie imm ers op hoger niveau geregeld of, zachter uitgedrukt , op elkaar afgestemd (N ugent , 2006, pp. 41-43; Mearsheimer, 1995 ,
p. 10) . Voorlopig geeft niet elke lidstaat de voorkeur aa n een dergelijke supranationale organisatiewij ze (Eliassen , 1998, pp. 4-6; Nugent, 2006, p. 55). Toch
blijken som mige landen , meer dan andere, verdere verdieping voor het EVDB te
verkiezen (Howorth , 2007 , pp. 57; Koenig-Archibugi, 2004, p. 139). Dit werk wil
onderzoeken welke mechanismen een dergelijk verschil in wensen veroorzaakt.
Concreet wordt een antwoord geboden op de onderzoeksvraag waarom EU-lidstaten een intergo uvernemen tele respectievelijk een supranationale aanpak van
het EVDB prefereren. Hiervoor operationa li seren we eerst de afhankelijke varia-
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bele. Vier indicatoren, met name een gekwalificeerde meerderheid , een geüniform eerde institutionele structu ur naar supranationaa l model , een uitbrei ding van
Commissiebevoegdheden en een geza m enl ijke financiering van dit beleid brengen
de integratiepreferenties van de lidstaten in kaart. Omdat niet elk land een even
verregaa nd e samenwerking wenst, zoeken we in deel twee naar de oorzaken va n
deze verschillen. Zowel het neoreali sme als het constructi visme leveren inspiratie
voor vier hypothesen die op hun beurt concreet worden in evenveel onafhankelijke
variabelen: machtscapaciteit , balancing, Europese id entiteit en institutionele cu ltuur. Het laatste deel toetst de afhanke lijke aa n de onafhankelijke varia belen via de

Qualitative Comparative Analysis.
Dit werk sluit aan bij een voornaam a rti ke l van Koenig-Archibugi (2004) en is er
in zekere mate een replicatie va n. Toch verschillen be id e werke n van elkaar op de
volgende punten. Allereerst zijn de afhan kelijke variabelen slechts gelijkaa rdig,
doch niet helemaal overeenkomsti g. Koenig-Archibugi bestudeert namelijk de integratiepreferenties voor het Europees Bui tenland s en Veiligheidsbeleid (EBVB).
Dit werk concentreert z ich echter op de integratiepreferenties voor het EVDB en
is actueler. Ten tijde van Koenig-Archibugi's artikel was er van het EVDB, in de
huidige vorm, geen sprake. Ook met betrekking tot de onafhankelijke variabelen merken we enige variatie op. Drie zij n volledig dezelfde: relatieve machtscapacite it , Europese ide ntiteit en in stit utione le cultuur. Koenig-Archibugi 's vierde
variabele, ve rwachte beleidsconformiteit,2 word t echter achterwege gelaten . Niet
alleen gaa t het hier om verwacht of toekomstig gedrag, dat moeilijk op heden kan
worden geopera tiona li seerd. Eveneens schrijft Koenig-Archibugi deze variabele relatief weinig verklarende kracht toe. Vooral omwille van deze laa tste bevinding
gebruiken wij een geheel nieuwe variabele, balancing. Tot slot zijn de gebruikte
method es niet dezelfde. Koenig-Archibugi voert eerst een logisti sche regressie uit.
Hij werkt met ander datamateriaal en heeft dus vold oend e observat ies om z ich een
kwantitatief onderzoek te permitteren. Daarnaast opteert hij voor een bijkomende
analyse met behulp van fuzzy-sets . Zoa ls we daarnet reeds steld en, kieze n we in
dit artikel enkel voor een kwalitatieve analyse techni ek, QCA (Koenig-A rchibu gi,
2004, pp. 137-168).
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Wat dr ijft regeringen om één van hun meest cruciale verworve nh eden, het voeren
van een eigen defensiebeleid, over te dragen aan het Europese niveau? Een dergelijk beleid wordt namelijk aangezien als onmisbaar voor het behoud van soevereiniteit. Zonder defensie kan een staat namelijk moeilijk overleven. Daarom
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zou je ve rwachten dat regeringen hier, meer dan elders, weigerachtig staa n ten
opzichte van soevereiniteitsoverdracht. Toch geeft de top van Saint-Mala uit 1998
een aanzet tot intergouvernementele integratie. Ervaring uit a ndere bele idsdomeinen leert bovendien dat zo ee n samenwerking op termijn eveneens een eerste
stap naar supranationa le integratie kan betekenen (Koenig-Archibugi , 2004, pp .
137-142).
Toch koesteren zeker niet alle landen 3 supranationale verdiepingswensen. Er bestaat dus, zeker wat defensi e betreft, een niet te miske nne n variatie op deze variabele. Net voor die verschillen zoeken we verklaringen. Een eerste stap is het ac hterhalen van de integratiewensen van elke lidstaat. Dit deel onthult meer bepaa ld
de supranationale of intergouvernementele pre fere nti es van twaalf EU-lidstaten
voor het EVDB, die de afhankelijke variabele vorm geven. We beperken ons tot de
oude lidstaten, wan t gegevens over net toegetreden landen z ijn nog ontoereikend.
Bovend ien verhind ert ontbrekend of tegenstrijdig datamateriaal de opname va n
Portugal, Spanje en Zweden.
De selectie va n deze twaa lf landen biedt echter wel de nodige variatie. Ten eerste
worden zowel omvangrijke staten, waaronder Duitsland , het Verenigd Koninkrijk,
Fra nkrijk en Itali ë, als kleinere EU-leden vertege nwoordigd . De literatuur spreekt
vaa k over een duid elijke breuklijn tussen beid e kampen. Zo zouden kleine land en
vaak een positieve re houding ten opzichte va n supra nationale integratie hebben.
Straks zal blijken of de ze tweedeling ook op dit domein van toepassing is (Petrelli
& Vallianatou , 2008 , http: //eeep.pspa.uoa.gr; Nugent , 2006, pp. 587-598).

Anciënniteit als EU-lid zorgt eveneens voor verschil. Hoewel landen uit de meest
recen te uitbreidingen van 2004 en 2007 niet worden opgenomen, vertegenwoordigt
onze selectie een ruim e waaier aan variatie op dit gebied. Zowel stichtende leden
als aanvankelijk en vaak nog steeds sceptische lan den zijn va n de partij (N ugent,
2006, pp. 587-598).
Ee n derde punt va n variatie betreft de vertegenwoordi ging va n de landen in overkoepelende intern a tion ale organisaties. Hoewel ze allemaal afgevaardigden hebben in de Algeme ne Vergad ering van de Verenigde Naties, bekleden slechts twee
landen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een permanente zetel in de Veiligheidsraad (United Nat ions, 2008, http: // www.un.org) . De meeste lidstaten maken
bovendien dee l uit van de NAVO. Toch laten so mmige landen heel bew ust dit
lidmaatschap links liggen . Van de 12 onderzochte la nd en noemen Finland, Ierl and
en Oostenrijk zich in dit opzicht niet-gealliee rd (Logoth etti , 2005, www.bm lv.gv.at;
All noch, 2003, www.monnet-centre.uni-bremen.de). Om hun neutraliteit ook binnen de Unie te onderstrepen, benadrukken z ij d e pacifistische middelen van het
Europese defensiebel eid , zoals crisismanagement en peacekeeping (Olsen , 2007,
p. 27; Menon , 2003, pp. 635-637).
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Denemarken is ten slotte een geval apart. Dit land neemt niet deel aan het EVDB
door te kiezen voor een zogeheten opt out. Hierdoor geeft men andere lidstaten
toestemming om een gemeenschappelijk beleid op te bouwen zonder er zelf aan
mee te werken (Brummer, 2007, pp. 6-7; Olson, 2007, pp. 22). Denemarken maakt
gebruik van deze mogelijkheid omdat de bevolking het EVDB als een potentieel
gevaar beschouwt voor haar nationale en culturele eigenheid. Toch interpreteert
het land deze opt out eerder pragmatisch. In de praktijk onthoudt het zich enkel bij stemmingen over formele documenten in verband met dit beleidsdomein.
Het vreest immers geloofwaardigheid en aantrekkingskracht als defensiepartner
te verlieze n, niet alleen binnen de Unie maar ook daarbuiten (Olsen, 2007 , pp.
24-25).

2.1.

Operationalisering

We operationaliseren de afhankelijke variabele aan de hand van een secundaire
analyse. Wetenschappelijke teksten, opgesteld ten tijde van of na de Conventie
over de toekomst van Europa (2001-2003), leveren de voornaamste gegevens. Tijdens die periode werden immers belangrijke discussies gevoerd over het institutionele traject van de EU, niet ten minste met betrekking tot het defensiebeleid . Om
de opdeling tussen supranationaal en intergouvernementeel concreet te maken,
moeten deze bronnen duidelijkheid scheppen over vier indicatoren die we in de
volgende alinea's kort toelichten. We gebruiken deze indicatoren omdat ze in de
literatuur het vaakst worden aangehaald om supranationale preferenties van intergouvernementele te onderscheiden.
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De eerste indicator betreft het gebruik van een gekwalificeerde meerderheid voor
beslissingen genomen door de Raad op gebied van veiligheid en defensie. Deze
besluitvormingsprocedure reduceert ten eerste de invloed van een lidstaat omdat men soevereiniteit, en dus per definitie ook vetomacht, afstaat (Menon, 2003,
pp. 176; Risse, 2005, p. 299). De wens om het gebruik van gekwalificeerde meerderheid op dit domein uit te breiden geeft een supranationale indicatie aan. Meer
zelfs, we beschouwen gekwalificeerde meerderheid als het voornaamste kenmerk
van supranationalisme (Wagner, 2003 , pp. 578-588; Beyers, 1998, http: //e iop.
or.at). Wanneer soevereiniteitsafstand daarentegen een brug te ver lijkt, wijst dit
op intergouvernementele integratiepreferenties (Aspinwall, 2002, pp . 96; KoenigArchibugi, 2004, p. 141).
De preferentie voor de eenmaking van de institutionele structuur op EU-niveau,
waardoor men het intergouvernementele karakter matigt dankzij integratie van de
tweede en de derde pijler in de eerste, vormt een andere belangrijke aanwijzing
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voor supranationale verdieping (Aspinwall, 2002, p. 96; Koenig-Archibugi, 2004,
pp. 141 -142) . Analoog met het gebruik van een gekwalificeerde meerderheid maakt
een gecommunautariseerde eenheid stijgende productiviteit en kwaliteit mogelijk
(Wagner, 2003, p. 590). De wil om alle beleidsdomeinen te organiseren conform
met het model voor interne markt onthult een supranationale voorkeur. Het behoud van de huidige structuur geeft daarentegen intergouvernementele preferenties aan (Aspinwall, 2002: 96; Koenig-Archibugi, 2004, pp. 141-142).
De wens om de bevoegdheden va n de Commissie uit te breiden, uiteraard op het
domein van veiligheid en defensie, doet dienst als derde indicator. Specifieke taken
delegeren aan agents die handelen in naam van de Europese Unie, wordt naast het
gebruik van gekwalificeerde meerderheid beschouwd als de voornaamste aanwijzing voor soevereiniteitsafstand (Menon, 2003, pp. 176). Landen die de competenties van de Commissie voor veiligheid en defensie willen uitbreiden, verdedigen
dus supranationale verdieping. Lidstaten die hier weigerachtig tegenover staan,
neigen naar de intergouvernementele zijde. 4
De financiering van het EVDB via ad hoc bijdragen wordt vaak ervaren als minder
efficiënt. Een gemeenschappelijke financiering kan het beleid heel wat vlotter laten verlopen (Wagner, 2003, p. 587). De vierde en tevens laatste indicator omvat
dan ook de collectieve bekostiging van het EVDB. Lidstaten die ij veren voor een
gezamenlijk budget ondernemen stappen in de richting van verdere integratie. Het
louter nationale beheer van deze middelen wijst daarentegen op een intergouvernementele voorkeur (Koenig-Archibugi, 2004, p. 141) .
De scores op al deze indicatoren samen bepalen de supranationale of de intergouvernementele houding van een lidstaat voor het EVDB (Koenig-Archibugi, 2004,
pp. 141 -142) . Niet elke indicator wordt echter beschouwd als even gewichtig.
Zoals hierboven reeds werd aangegeven, heeft in de eerste plaats de uitbreiding
van een gekwalificeerde meerderheid een beslissend karakter. Dit gaat het belang
van toenemende Commissiebevoegdheden vooraf. Indien bepaalde informa tie
onvindbaar blijkt, wordt het gecodeerd als afwezig. Tegenstrijdig datamateriaal
klasseren we eveneens op deze manier (Wagner, 2003, p. 578; Menon , 2003 , p.
176) .
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In deze paragraaf gaan we dieper in op de integratiepreferenties van de twaalf
EU-lidstaten. Die leiden we af uit de scores op de net vermelde indicatoren. Een
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eindoordeel omtrent intergouvernementele of supranationale voorkeuren worden
voor elk land kort toegelicht.
Oostenrijk ijvert niet alleen voor het gebruik va n een gekwalificeerde meerderheid
voor het EVDB. Bovendien onderschrijft het land de eenmaking van de pijlerstructuur, de toenemende bevoegdheden voor de Europese Commissie en de gemeenschappelijke financiering. Hierdoor beschikt Oostenrijk over uitermate supranationale preferenties voor het EVDB. 5 België, Griekenland, Italië en Luxemburg scoren
gelijkaardig. Zij behoren dus ook tot de aanhangers van een federaal geïnspireerd
integratiemodel. 6
Het Verenigd Koninkrijk, Finland, Denemarken en Ierland zijn homogeen wat hun
preferenties op de indicatoren betreft, maar dan in de omgekeerde richting. Zij
verkiezen volgens de vier indicatoren intergouvernementele samenwerking. Data
voor Denemarken met betrekking tot de eenmaking van de pijlerstructuur evenals
gegevens voor Ierland over de gemeenschappelijke bekostiging van het EVDB ontbreken echter. Maar zelfs indien die wijzen in de richting van verdere integratie,
blijft het eindoordeel ongewijzigd.7

Vl

Duitsland verdient specia le aandacht. Hoewel het land gekend is als hevig verdediger van verdieping, pleit de lidstaat niet voor de uitbreiding van gekwalificeerde
meerderheid voor het EVDB. 8 Deze tegenstrijdigheid kan erop wijzen dat het
land op dit cruciale domein niet buiten spel wil worden gezet. De verdeeldheid
met betrekking tot de oorlog in Irak kan dit illustreren . Indien de procedure van
gekwalificeerde meerderheid toen in voege was voor het EVDB, dan beschikten
andere EU-landen over de gelegenheid om Duitsland monddood te maken . Een
soortgelijk scenario hangt iedere grote Europese mogendheden boven het hoofd.
Mede omwille van die reden stelt ook Frankrijk zijn veto tegen het gebruik van
gekwalificeerde meerderheid op defensiegebied. De Duitse weigering valt hier
echter meer op omdat zijn sterke supranationale ideaal het per uitzondering niet
w int va n de wens tot soevereiniteitsbehoud (Thym, 2004, p. 11; All noch, 2003 ,
www.monnet-centre.uni-bremen.de). Op de drie andere indicatoren blijkt het
land echter wel supranationaal, waardoor we deze lidstaat als dusdanig klasseren. 9
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Daarnaast brengt de score op de indicatoren twee grensgevallen voort: Nederland
en Frankrijk. Zij willen enerzijds een eenmaking van de pijlerstructuur en een gemeenschappelijke bekostiging van het EVDB. Anderzijds kanten ze zich op dit domein tegen de doorvoering van een gekwalificeerde meerderheid en de uitbreiding
van Commissiecompetenties. Net omdat deze laatste twee indicatoren de doorslag
geven, worden zij ondergebracht in de intergouvernementele groep. 10
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Kortom, tabel 1 geeft te kennen dat de preferenties van de lidstaten met betrekking
tot het EVDB niet dezelfde zijn. Ze liggen vaak ver uit elkaar.

TABEL 1.

Land

Supranationale of intergouvernementele preferenties voor het EVDB .
Gekwalificeerde
Eenmaking
Uitbreiding bemeerderheid
pijlerstructuur voegdheden EC

België

GemeenschappeTotaallijke bekostiging beoordeling

ja

ja

ja

ja

Denemarken

Neen

/

Neen

Neen

IG

Duitsland

Neen

ja

ja

ja

SN

Finland

Neen

Neen

Neen

Neen

IG

Frankrijk

Neen

ja

Neen

ja

IG

ja

ja

ja

ja

SN

Neen

Neen

Neen

/

IG

ja

ja

ja

ja

SN
SN

Griekenland
Ierland
Italië

SN

Lu xemburg

ja

ja

ja

ja

Nederland

Neen

ja

Neen

ja

IG

Oostenrijk

ja

ja

ja

ja

SN

Verenigd
Koninkrijk

Neen

Neen

Neen

Neen

IG

/ = niet beschikbaar of tegenstrijdig; SN = supranationaal; IG = intergouvernementeel

BRON:

Samenvatting tekst

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, stelt Allnoch (2003, www.monnet-centre.
uni-bremen.de) dat de integratiepreferenties voor het EVDB samenvallen met de
'klass ieke' opdeling tussen intergouvernementele en supranationale landen. Onze
gegevens tonen aan dat dit plaatje wel grotendeels klopt, maar niet helemaal. Vooral
Ierland is de uitzondering op de regel. Normaliter bepleit deze lidstaat verdere integratie, maar op vlak van veiligheid en defensie liggen de kaarten blijkbaar anders. 11
Eveneens werd in een voorgaande paragraaf verwezen naar de mogelijke breuklijn
tussen de integratievoorkeuren van grote en van kleinere EU-landen. Al ondersteunt voornamelijk het Duitse veto tegen het gebruik van een gekwalificeerde
meerderheid deze stelling, toch illustreren de totaalbeoordelingen dat de integratievoorkeuren niet simpelweg terug te brengen zijn tot deze opdeling. Zo omvat de
supranationa le categorie bijvoorbeeld zowel Italië als Luxemburg, landen die qua
omvang enigszins versch ill en . 12
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De vraag naar de oorzaken van deze preferentieverschillen is bij deze nog niet opgelost. Het volgende deel, waarin we op zoek gaan naar de verklarende factoren,
biedt in dit opzicht mogelijke uitwegen.
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3.

Verklarende factoren

Uiteenlopende regeringspreferenties geven aan dat het bewaren van soevereiniteit
niet door alle landen als even belangrijk wordt beschouwd. Zelfs op dit domein
kan men een overdracht van bevoegdheden wenselijk achten . De ene regering
stemt hiermee makkelijker in dan de andere. Mogelijke oorzaken hiervan worden
in dit deel toegelicht. Waarom staan bepaalde lidstaten wel positief ten opzichte
van soevereiniteitsoverdracht? Hoe kan dit preferentieverschil worden verklaard?
Dit werk legt de oorzaak van de variërende integratievoorkeuren bij een diversiteit aan eigenschappen. Meer bepaald worden vier verklarende factoren naar
voren geschoven. Elk van deze onafhankelijke variabelen vindt haar oorsprong in
een bepaalde strekking uit de literatuur der internationale betrekkingen, het neorealisme en het constructivisme om precies te zijn. Deze stromingen worden dus
niet als concurrerend maar als complementair beschouwd. We opteren voor deze
complementariteit omdat de oprichting van instituties vanuit twee invalshoeken,
een instrumentele en een normatieve, kan worden bekeken. De eerste benadering
beschouwt instituties als middel om exogene doelstellingen te bereiken. De tweede
opvatting wil daarentegen dat instituties coherent zijn met heersende overtuigingen . Hierdoor krijgen instellingen zelf een waarde. Ze worden met andere woorden
een doel op zich. Deze complementariteit van opvattingen benadert de werkelijkheid beter dan wanneer men opteert voor één van beide invalshoeken (Hasenclever et al., 2004, pp. 5-7; Koenig-Archibugi, 2004, p. 142).
In wat volgt bekijken we de vier verklarende factoren, twee uit elke strekking, van
naderbij. Dit omvat eveneens de omzetting naar een dummyvariabele. Dit is namelijk noodzakelijk voor de QCA in het laatste deel.
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Machtscapaciteit

De term machtscapaciteit typeert de eerste onafhankelijke variabele die peilt naar
de mogelijkheid van een land om invloed uit te oefenen enerzijds en om aan gezag
te weerstaan anderzijds (COW, 2008, http: //www.correlatesofwar.org). Voornamelijk materiële capaciteit wordt in dit opzicht belangrijk geacht (Koenig, Archibugi,
2004, p. 144; Nugent, 2006, p. 496).
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Deze variabele sluit aan bij visies van neorealistische auteurs zoals Grieco. Volgens
hem hebben vooral iets zwakkere landen baat bij supranationale verdieping. Op
die manier creëren zij de mogelijkheid om overheersing tegen te gaan. Sterkere
partners moeten unilateraal handelen namelijk ruilen voor samenwerking. Hier-
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door kunnen regeringen van kleinere landen mede het doen en laten van de machtigere gezagsdragers bepalen. Net daarom zullen regeringen die de nodige macht
voor een onafhankelijk en effectief veiligheids- en defensiebeleid bezitten, niet erg
te vinden zijn voor soevereiniteitsafstand. 13
Voor zwakkere landen leidt verdieping dus tot een positief somspel. Zij winnen
meer macht op het Europese niveau dan ze verliezen op het nationale niveau door
supranationale integratie. Sterke lidstaten worden daarentegen, op zijn zachtst
uitgedrukt, geconfronteerd met een nulsomspel. Zij verliezen waarschijnlijk zelfs
meer dan ze winnen (Keukeleire en MacNaughtan, 2008, p. 33). Kortom, afgeleid
uit het neorealisme verkiezen regeringen uit landen met minder machtscapaciteit supranationale integratie voor veiligheid en defensie. Regeringen met meer
machtspotentieel wensen daarentegen intergouvernementele samenwerking (Koenig-Archibugi, 2004, p. 145).
De Composite Index of Material Capabilities (CIMC), ontwikkeld door het Correlates
of War Project, gebruiken we om het potentieel aan macht te operationaliseren. De
CIMC baseert zich op zes indicatoren die op hun beurt worden ondergebracht in
drie categorieën: een demografische (totale en stedelijke populatie), een industriële
(energieconsumptie en ijzer- en staalproductie) en een militaire (defensiegerelateerde uitgaven en grootte van het leger). Deze indicatoren representeren de bronnen waarop een regering zich kan beroepen in geval van conflict. Concreet wordt
voor elk van bovenvermelde categorieën een totaalscore berekend , uitgedrukt in
relatieve maatstaven waarbij het wereldsysteem als referentiepunt fungeert (Koenig-Archibugi, 2004, p. 153; COW, 2008, http: //www.correlatesofwar.org). Omdat
dit werk de positie van een lidstaat tegenover de andere 27 EU-leden wil kennen,
en niet deze ten opzichte van de rest van de wereld, berekenen we de machtcapaciteit van de twaalf geselecteerde lidstaten ten aanzien van de 27 huidige EU-leden.
De gegevens waarop beroep wordt gedaan, dateren uit het jaar 2001. Meer recente
data zijn nog niet beschikbaar (COW, 2008, http: //www.correlatesofwar.org).
Tabel 2 presenteert onze bevindingen met betrekking tot deze variabele. 14 Landen
die meer dan 7% va n de Europese machtscapaciteit bezitten, worden beschouwd
als invloedrijk binnen deze 27-ledige gemeenschap. Zij krijgen code 0. Aan hen
worden immers intergouvernementele preferenties toegeschreven. Lidstaten die
een kleiner aandeel van deze machtscapaciteit bezitten, vertonen allerminst hegemonische neigingen. Zij verkiezen bijgevolg een supranationaal EVDB en scharen
zich achter de waarde 1 wat betreft de dummyvariabele. We leggen de drempel
op 7% omdat dit de gemiddelde score uit deze dataset is. Koenig-Archibugi deelt
deze logica en kiest voor een soortgelijke drempelwaarde (Koenig-Archibugi, 2004 ,
p. 156; COW, 2008, http ://www.correlatesofwar.org).
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Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren hoog op deze variabele. Ook Frankrijk
en Italië laten de andere lidstaten ver achter zich. Omdat zij ee n machtscapaci teit
vertonen boven het gemiddelde, geven we hen code 0. De andere lan den worde n
echter als minder gezaghebbend beschouwd en krijgen bijgevo lg het cijfer 1 achter hun naa m (COW, 2008, http: // www.correlatesofwar.org). Deze opdeling valt
eigenlijk sa men met de bre uklijn tussen grote en kleinere landen (Petrelli & Vallianatou, 2008, http: //eeep.pspa .uoa.gr; Koenig-Archibugi, 2004, p. 15 6).

TABEL 2.

Machtscapaciteit.

Land

Cl

(2

C3

Eind percentage

Dichotome
variabele

België

0,044997

0,01863

0,01498

2,60%

Denemarken

0,007165

0,012521

0,008835

0,90%

Duitsland

0,21941

0, 156889

0, 160266

17,90%

0

Finland

0,018555

0,011975

0,009543

1,30%

1
0

Frankrijk

0,124811

0, 168053

0,092425

12,80%

Griekenland

0,011596

0,054431

0,018072

2,80%

Ierland

0,004379

0,004299

0,005802

0,50%

Italië

0,12291

0, 11994

0,106624

11 ,60%

Luxemburg

0,008261

0,000692

0,000448

0,30%

Nederland

0,04181

0,031465

0,03092

3,50%

Oostenrijk

0,023396

0,012624

0,015853

1,70%

Verenigd Koninkrijk

0,108121

0,15915

0,21705

16,10%

0

0

Cl = categorie 1 =(%staa lproductie+ % energi econsu mptie) / 2; C2 = categori e 2 = (% militaire uitgaven +%grootte lege r) / 2; C3 = (% totale populatie+ %stedelij ke popu latie) / 2; eindpercentage = (Cl +
C2 + C3) / 3
BRON:

COW (2008, http: //www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/Capabil ities/ n mc3-02 .htm)

3.2.
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Balancing

De tweede ca usa le factor peilt naar de wens om hegemonische macht binnen het
defensiedomein, in casu die van de VSA, al dan niet tegen te gaan (N ugent, 2006,
p. 496). Voluit noemen we dit de balancing-bandwagoning variabele (Gartzke &
Gleditsch, 2002, http: / /www.essec.ac.uk).
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Deze variabe le wordt eveneens gebaseerd op de neorealistische traditie. De strijd
om hegemonie neemt binnen deze stroming namelijk een vooraanstaande plaats
in (Martin, 1992 , pp. 777-780). Landen die de overheersende macht in evenwicht
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willen brengen, verkiezen de balancing-strategie. Supranation ale integrati e voor
het EVDB is hun geprefereerde organisatiewijze omdat de EU zo makkelijker handelt als één actor, waardoor haar stem op het internation aa l vlak meer zal gelden.
De mogelijkh eid tot neutralisering of zelfs tot overheersing van de hegemoni sche
mac ht vergroot dankzij deze supranationale organisatiewijze. 15 Bondge not en va n
de VSA zien daarentegen minder heil in een EU met meer gewicht. Ee n intergo uvernem enteel EVDB krijgt bij gevolg de voorkeur. Zij prefereren bandwagoning
door carte blanche te geven of door hulp te ve rlenen aan de wereldheerser in
kwes tie. De macht van de Verenigde Staten wordt door deze strategie allesbehalve
verzwakt. 16
Lidstaten die kiezen voor balancing, prefereren dus eveneens een supranationaal
EV DB. Wanneer landen daa rentegen voo r bandwagoning opteren, stellen zij intergo uvernementele instellingen voorop. EU-landen moeten dus een keuze maken
tussen supran ationale verdieping enerzijds en versterking va n de transatlanti sche
relaties anderzijds. Cumulatie van beide opti es is volgens deze benadering niet mogelijk. 17
De houding van de lidstaten tegenover de in vasie in Irak, en meer bepaa ld de bereidheid om troepen te leveren, maa kt de tweede onafhankelijke vari abel e tas tbaar.
Niet alleen veroorzaakte di e tweedracht tusse n de EU-landen: sommige vo lgd en
de locomotief van de VSA en a ndere deden dat zeer bewust niet (Menon, 2004 ,
pp. 631-640; Hili, 2004, pp. 143 -162). Bovendien was de inval zo controversieel
en onpopulair in Europa dat enkel onvervalste bandwagoners de kant van de VSA
verkozen (Hili, 2004, pp. 147- 148). Deze crisis bracht het belang dat elke lidstaat
hec htte aan de Atlantische factor, meer dan oo it tot uiting (Keukeleire & MacNaughtan, 2008, p. 58).
De coderingswijze met betrekking tot de di chotome variabele behoeft nauwelij ks
een betoog. De vraag of men troepen zon d na ar Irak, kan immers slechts op twee
manieren worden beantwoord. 'Neen' wijst op balancing en co rrespond ee rt met
het cijfer 1. 'Ja' legt een bandwagoning-houding bloot en krij gt daarom een 0 in de
laatste kolom. 18
Tabel 3 oordeelt dat Denemarken, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
zelfs in een sfeer va n onzekerheid en controverse de Verenigde Staten bijstaan.
Sterke transa tlan tische band en zijn voor deze land en dus erg belangrijk . 19 Deze
tendens tot bandwagoning wij st op een conservatieve houding ten opzichte van
de huidige Europese defensiestructuren. De score va n de and ere lidstaten, neu tral e
landen inclusief, geeft een supranationale indi catie aan. 20
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TABEL 3.

Balancing - Bandwagoning.
Dichotome variabele

Land

Troepen geleverd?
(ja =bandwagoning; neen

België

Neen

1

Denemarken

Ja

0

Duitsland

Neen

Fin land

Neen (neutraa l)

Frankrijk

Neen

Griekenla nd

Neen

=balancing)

Ierland

Neen (neutraa l)

1

Italië

Ja

0

Luxemburg

Neen

1

Nederland

Ja

0

Ooste nrijk

Neen (neutraa l)

1

Verenigd Koninkrijk

Ja

0

BRON:

NATO Review (2003, http://www.nato.int/ docu / review/2 003/ issue2/english/ art1 .html)

3.3.

Europese identiteit

De twee net besproken variabelen leunen aan bij een instrumentele, meer bepaald neorealistische benadering. Met Europese identiteit doet de normatieve traditie haar intrede.
Een persoon bezit deze eigenheid wanneer die zich geheel of gedeeltelijk als Europeaan
beschouwt (Koenig-Archibugi, 2004, pp . 142-145; Tonra, 2003, pp . 734-738).
Volgens deze benadering koppelt het individu zich dus niet alleen aan lokale en nationale maar ook aan internationale structuren (Keukeleire en MacNaughtan, 2008, p.
25). Het integratieproces zorgt er meer bepaald voor dat de Europese affiliatie sinds
de jaren '50 langzamerhand het identiteitsgevoel van de bevolking binnensluipt. Deze
ontw ikkelingen gebeuren echter niet simultaan in alle EU-landen. Verscheidene elementen kunnen dit proces beïnvloeden. Zo zorgen specifieke historische kenmerken ,
vooral met betrekking tot oorlogen, en de geografische ligging van een land, cen:.::

traal of perifeer, voor variatie. Een Europese identiteit kan dus perfect bestaan naast
een nationale. Beide concepten worden hier dan ook beschouwd als complementair

0::

(Koenig-Archibugi, 2004, p. 146; Tonra, 2003, pp. 738-748; Ray, 2006, p. 271).
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Bovendien geeft niet all een de massa gehoor aan dergelijke identiteitsvorming. Ook
politieke elites worden erdoor gebeten. Sterker nog, het constructivisme stelt dat
beide niveaus elkaar beïnvloeden. Mechanismen als top-down en bottom-up krijgen hier dus elk hun plaats. De Europese ingesteldheid palmt zodoe nde niet enkel
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de gewone bevolking, maar ook hun politiek afgevaardigden in. Beide correleren
sterk met elkaar (Koenig-Archibugi, 2004 , pp. 145-155). Daarom wordt in dit werk
enkel de multiple identiteit van de massa bestudeerd.
Constructivisten stellen dat het Europese identiteitsgevoel doorweegt op de integratiepreferenties, ook op gebied van veiligheid en defensie. Op dit cruciale domein
kan de gedachte van machtsdeling met andere Europeanen makkelijker worden
verteerd dan de idee dat men ' de ziel van een la nd' verliest aan buitenlanders.
Supranationale integratie stuit dus op minder protest in landen met een Europees
ingestelde bevolking waardoor hun politiek afgevaardigden minder geremd zijn
om dergelijke organisatiestructuren voorop te stellen. De volgende hypothese kan
bijgevolg worden afgeleid : landen met een sterke Europese massa-identificatie prefereren een supranationale organisatie voor het EVDB. Lidstaten waarin de bevolking vooral de nationa le eigenheid onderstreept, hebben daarentegen intergouvernementele wensen. 21
Om deze variabele te operationaliseren doen we beroep op gegevens van de Eurobarometer. De specifieke vraag, die zorgt voor de operationalisering van de derde
onafhankelijke variabele, luidt: 'Zie je jezelf in de nabije toekomst als (1) enkel
(nationaliteit), (2) (nationaliteit) en Europees, (3) Europees en (nationaliteit), (4)
enkel Europees of (5) weet het niet '. Aan de hand van deze antwoorden kan men
voor elk land een Europese identiteitsscore opstellen. Die telt de percentages van
de respondenten die zichzelf gedeeltelijk of geheel als Europees beschouwen bij
elkaar op. Hier worden de gegevens uit enquête 56.2 van het jaar 2001 22 gebruikt
(EC, 2002 , http: //ec.europa .eu; Koenig-Archibugi, 2004, p. 154) .
Tabel 4 onthult de resultaten. 23 Het interval tussen 0% en 49%, grenzen inclusief,
omvat de behoudsgezinde landen, omdat de nationale identiteit het wint van de
Europese. De dummyvariabele neemt in dit geval een nulwaarde aan. Wanneer de
kaap van 50 % wordt overschreden, bezit een land voldoende Europese burgerzin
om te worden gecodeerd als 1. De grens wordt gelegd op 50%, omdat personen
zich vanaf dan evenveel of meer met Europa identificeren dan met hun vaderland.
Hierdoor zal men een supranationaal EVDB beschouwen als een beleid dat voor
hen en voor andere Europeanen wordt gevoerd waardoor men dit niet opvat als
' verlies' (Koenig-Archibugi, 2004, pp. 154-156).
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Meer dan de helft van de ondervraagden uit Oostenrijk, België, Denemarken,
Frankrijk, Duitsland , Italië, Luxemburg en Nederland schrijft zich de Europese
identiteit toe, waardoor zij het cijfer 1 in de laatste kolom krijgen. Voor de andere
landen zien we daarentegen een O verschijnen. Slechts vier lidstaten behoren tot
deze laatste categorie: Finland , Griekenland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
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Het Europese identiteitsgevoel is met andere woorden goed vertegenwoordigd bij
de massa (Koenig-Archibugi, 2004, p. 156; EC, 2002 , http: //ec.europa.eu).
Opvallend is het hoge resultaat van Denemarken. De soms wat aarzelende houding
van Denemarken met betrekking tot Europese integratie, die bijvoorbeeld tot uiting
komt bij de opt out op defensiegebied, vinden we niet terug op identiteitsgebied (01sen, 2007, p. 29; EC, 2002, http://ec.europa.eu) . Opmerkelijk is ook dat het Europese
identiteitsgevoel niet afhankelijk is van de ouderdom van het lidmaatschap. Zo is het
Verenigd Koninkrijk nog steeds niet erg Europees ingesteld, wat men over een land
als Oostenrijk niet kan zeggen (Ray, 2006, 269; EC, 2002 , http: //ec.europa.eu).

TABEL 4.
Land

België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Verenigd
Koninkrijk

Europese identiteit.
Enkel na- Nationale Europese en
tionale en Europese
nationale
identiteit
identiteit
identiteit
(1)
(2)

Enkel
Europese
identiteit

Weet
het niet

Europese
identiteit

Dichotome
variabele

(1 + 2 + 3)

(3)

0,45
0,41
0,4
0,59
0,34
0,58
0,55
0,31
0,22
0,45
0,46

0,4
0,54
0,43
0,36
0,5
0,35
0,38
0,57
0,45
0,45
0,43

0,08
0,04
0,09
0,03
0,09
0,04
0,03
0,06
0,14
0,06
0,06

0,05
0,02
0,04
0,01
0,05
0,02
0,02
0,03
0,16
0,03
0,03

0,03
0
0,03
0,01
0,03
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,02

53%
60%
56%
40%
64%
41%
43%
66%
75%
54%
52%

0,71

0,22

0,04

0,02

0,02

28%

1
0
1
0
0

0

Vraag: 'Zie je jezelf in de nabije toekomst als (1) enkel (nationaliteit), (2) (nationaliteit) en Europees, (3)
Europees en (nationaliteit) (4) enkel Europees en (5) weet het niet'
BRON: EC (2002, http: //ec.europa.eu/ public_opinion /archives/eb/eb56/eb56_en.htm)
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Institutionele cultuur

Tot slot bespreken we de vierde onafhankelijke variabele, eveneens aansluitend
bij de normatieve traditie. Meer bepaald handelt deze variabele over de wijze van
organiseren, vooropgesteld door politieke elites. We onderscheiden hierbij een monocentrische van een pluricentrische opvatting. De eerste beschouwt soevereiniteit
als ondeelbaar attribuut van een land en aanziet verticale opsplitsing hiervan als
bedreiging voor de integriteit van een staat. De pluricentrische benadering ziet
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publieke macht het liefst wel verdeeld over verschillende territoriale niveaus, in
overeenstemming met het principe van subsidiariteit (Nugent, 2006, p. 558; Koenig-Archibugi, 2004, pp. 147-155).
Volgens normatieve theorieën verkiezen land en internationale regels en instellingen
die de geest van hun organisatiepreferenties en daaruit voortvloeiende binnenlandse
structuren van politieke orde weerspiegelen (lkenberry, 1998, p. 163). Europese instituties zouden volgens deze opvatting dus substantieel moeten correleren met vooropgestelde waarden op nationaal niveau (Beyers, 1998, http://eiop.or.at). Kortom,
we verwachten dat regeringen die monocentrische opvattingen onderschrijven intergouvernementele instituties voor het EVDB prefereren. Regeringen met een sterke
pluricentrische cu ltuur zouden er daarentegen supranationale wensen op na moeten
houden (Koenig-Arch ibugi , 2004, pp. 147-149; Hasenclever et al., 2004, pp. 1-7).
De operationalisering van deze variabele wordt gebaseerd op de typologie voor

regional governance2 4 van Hooghe en Marks (2001, p. 192). Aan de hand van een
twaalfpuntenschaal bepalen z ij voo r elk land het aandeel van constituti oneel federalisme binnen de gehele wettelijke structuur (0-4), de rol van de regio's in de
centrale regering (0-4), het bestaan van regionale verkiezingen (0-2) en de aanwezigheid van speciale territoriale autoriteit (0-2).
Speciale territoriale autonomie wordt echter niet opgenomen in de analyse van dit
werk. Een inconsistente toepassing van federalisme duidt namelijk op onwi l om
deze regels te genera li seren. Preferenties voor machtsbehoud op centraal niveau
blij ven namelijk de bovenhand nemen. Omgekeerd kunnen landen met uitermate
pluricen trische kenmerken zoa ls Duitsland niet worden afgestraft voor de systematische toepassing van deze principes. Zij hoeven immers geen uitzonderingen te
maken, want deze 'extra opdelingen' zitten reeds vervat in de huidige, a lgemeen
aanvaarde, structuren. De toekenning van speciale territoriale zelfstandigheid dient
met andere woorden enkel om een specifiek prob leem te verhelpen. Weloverwogen
institutionele preferenties komen er vaak niet bij kijken. Voor regional governance
de len we hier dus, net als Koenig-Archibugi, slechts tien punten uit en geen twaalf.
Het referentiejaar is 2000 (Koenig-Archibugi, 2004, p. 156).
Tabel 5 maakt het onderscheid tussen monocentrische en pluricentrische lidstaten
duidelijk. Een totaalscore van vijf en meer wijst op supranationale preferenties en
laat waarde 1 in de kolom van de dummyvariabele verschijnen . Punten beneden
deze grens verwijzen naar intergouvernementele voorkeuren en worden bijgevolg
aanged uid met het cijfer 0. De grens wordt op 5 gelegd, wederom gelij kaardig
met de drempel dat Koenig-Archibugi hanteert voor zijn fuzzy-set analyse (KoenigArchibugi, 2004, p. 156).
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TABEL 5 .

Institutionele cultuur.

Land

Constitutioneel federalisme
(0-4)

Rol van regio's
in centrale
overheid
(0-4)

Regionale
verkiezingen

Totaalscore

(0-2)

(0-10)

2
0

8
0

2
0

10

België
Denemarken

4

2

0

Duitsland
Finland

4
0

0
4
0

Frankrijk
Griekenland

2
1

Ierland
Italië

0

Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Verenigd Kon inkrijk

0

2
0
0

3

0
0
1

/

/

/
2

4

0
2

2

0

0

2

regional
governance

0
4
1
0

Dichotome
variabele

0
0
0
0
0
1

6
0

0

3
8

0
1
0

/ = niet beschikbaar
BRON:

Hooghe & Marks (200 1, pp. 193-1 95); Koenig-Archibugi (2004, p. 156)

Duitsland blijkt het toonbeeld van regional governance. België en Oostenrijk volgen
op de voet. Ook Italië behoort tot deze ca tegorie. Deze landen , met uitzo ndering
van het laatste, zijn niet toevallig ook de lidstaten die de federal e ingesteldheid in
hun grondwet expliciteren. De andere acht EU-leden behalen minder dan de helft
van de punten, waardoor zij tot de intergouvernementele groep behoren (KoenigArchibugi , 2004, pp. 156; Hooghe & Marks, 2001, pp. 193-197) .
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Luxemburg wordt niet opgenomen in de analyse va n Hooghe en Marks (2001,
pp. 193- 195). Koenig-Archibugi (2004 , p. 156) kent dit land wel een to taalscore
toe. Die wordt overgenomen, waardoor de niet-federaal geïnspireerde categorie
met één lid aa ngroeit. Toch moet men deze opdeling met een korreltj e zout nemen .
Luxemburg heeft nam elijk slechts de oppervlakte en het inwonersaan tal van een
gemiddelde regio in een ander EU-land. Een bijkomende opdeling zou leiden tot
de crea ti e van eenhede n op het lokale en niet op het regio nale ni veau. Aan deze
classificatiewijze voor Luxemburg wordt daarom best niet te veel waarde gehecht
(Hooghe en Marks, 2001, pp. 193-195) .
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Het Verenigd Koninkrijk besliste in 1997 om devoluti e door te voeren in Schotland
en Wales. Hierdoor kregen deze regio's een rechtstreeks verkozen parlement en
een regeri ng. Deze devolutie werd echter ni et opgenomen in bovenstaande tabel.
Het betreft immers een vorm van speciale autonomie, die geenszins kan worden

f--

uJ

~ L--------RES PUBLICA • 2009 - 2

181
ÉÉN KLOPPEND HART VOOR DE EU?

verzoend met de monocentrische principes va n het Westminster-model (Hooghe &
Marks, 2001, pp. 193-203). De niet-op name van specia le autonomie in onze classificatie werd hierboven reeds beargumenteerd.

4.

Qualitative Comparative Analysis

Nu we zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen hebben geoperationaliseerd, kunnen we deze aan elkaar toetsen. Omdat de methode die we hiervoor gebruiken slechts weinig bekendheid geniet, wordt die in de komende alinea's kort ingeleid. Daarna volgt de ana lyse. Tot slot worden de gevonden resultaten gekoppeld aan
de theoretische redeneringen die de basis vormen van de verklarende variabelen.

4 .1.

QCA

QCA is een relatief nieuwe ana lysetechniek, deelt gegevens op in twee categorieën,
is gebaseerd op de Boo leaanse logica en wordt gebruikt voor kwalitatief onderzoek. Normaal concen treert kwalitatief onderzoek zich slechts op enkele casussen
tegelijkertijd. Dit kleine aa ntal casussen bestudeert men dan zowel intensief, door
talrijke aspecten ervan te belichten, als integraal, door de verschillende delen van
elke casus in een gro ter geheel te plaatsen.
QCA biedt een meerwaarde ten opzichte van een gewo ne kwalitatieve analyse
omdat de methode toelaat meer dan slechts een handvol casussen te bestuderen
terwijl de logica en de empirische intensiviteit van kwalitatieve benaderingen worden behouden . Dit is dan ook meteen het grootste voordeel van de methode: het
combineert de positieve eigenschap pen van kwa litatief met die van kwantitatief
onderzoek, zonder de vera lgemeni ngen te claimen die op grond van de probabilistische logica mogelijk zijn.
Concreet wordt elke casus voorges teld als een combinatie van causale voorwaarden. Door die met elkaar te vergelijken en door de 'overbod ige' voorwaarden te el imineren kunnen deze com binaties worden teruggebracht tot hun gesimpli ficeerde
vorm. Dit gebeurt met behulp van een computerprogramma. Dankzij een dergelijk
minimaliseringsproces is het mogelijk om de verschill ende combinati es van voorwaarden, verantwoordelijk voor een bepaalde uitkomst, te achterhalen.
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Bij deze minimaliseringsprocedure maakt men het onderscheid tussen noodzakelijke en voldoende oorzaken. Een noodzakelijke oorzaak wijst op een essentieel
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element waarbij het onmogelijk is om, in afwezigheid van deze essentiële factor,
een bepaald resultaat op de afhankelijke variabele te bekomen. Een voldoende
oorzaak duidt daarentegen op de mogelijkheid van een kenmerk om een resultaat
door te drukken, ongeacht de scores op andere verklarende variabelen (Ragin et
al., 2006, http://www.u.arizona.edu/ "'cragin/fsQCA).
Zoals elke methode heeft ook QCA een aantal minder positieve kanten. Zo wordt
de omzetting van gegevens in dichotome categorieën door velen als een nadeel
beschouwd omdat de empirische werkelijkheid in twee categorieën moet worden
geperst, een enigszins kunstmatige oefening. Bovendien kan het gebrek aan nuance
kleine verschillen - en dus ook verbanden - uitvergroten. Toch bevat deze duale
opdeling enkele opmerkelijke voordelen. Een niet-duale opdeling kan immers lei den tot de volgende moeilijkheden. Zo creëert de weergave van gegevens op continuümbasis het probleem van degreeism. Zonder duidelijk afgebakende categorieën
kan men een eventuele aan- of afwezigheid van bepaalde kenmerken namelijk
moeilijk van elkaar onderscheiden (Sartori, 1994, p. 20). Overigens voldoet een lidstaat zelden aan de eigenschappen, gesitueerd op de uiteinden van een continuüm,
waardoor deze asymptoten eigenlijk geen juiste metafoor voor de werkelijkheid
vormen . Zo blijkt een land nooit volledig supranationaal of intergouvernementeel
(Keukeleire & MacNaughtan, 2008, p. 67). Het terugbrengen van alle variatie tot
twee categorieën zorgt er bovendien voor dat vergelijking en verklaring eenvoudiger wordt (Sartori, 1994, pp. 20). Ook biedt QCA de mogelijkheid om steeds terug te
keren naar de theorie die aan de basis van dit a lles ligt. Zo kunnen de duale categorieën steeds worden opengetrokken met behulp van eerder verzamelde empirische
gegevens (Ragin et al., 2006, http: // www.u.arizona.edu; Sartori, 1994, p. 20).

4.2.
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Resultaten

Zonder de holistische bril van QCA bekomen we de volgende resultaten. Het is eerst en
vooral opmerkelijk dat drie van de twaalf onderzochte landen , met name Oostenrijk,
België en het Verenigd Koninkrijk, bovenstaande hypothesen volledig onderschrijven. Bovendien wordt de waarde van de afhankelijke variabele per definitie voor elk
land ondersteund door eenzelfde score op ten minste twee onafhankelijke factoren.
Zonder elk causaal element een welbepaalde verklarende kracht toe te schrijven kunnen we stellen dat alle hypothesen de empirische toets hebben doorstaan.
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Toch presteert de éne variabele al wat beter dan de andere. Op die manier beschikt
institutionele cultuur, met een misfit van slechts twee gevallen, Griekenland en
Luxemburg, over het grootste voorspellingsvermogen. De variabelen balancing en
Europese identiteit staan beide op twee met vier 'foute ' ind icaties. Finland, Frank-
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rijk, Ierland en Italië enerzijd s en Denemarken, Frankrijk, Griekenland en Nederland anderzijd s, treden de theoretische gedachtegang, opgebouwd voor balancing
enerzijds en voor Europese integratie anderzijds, met de voeten . De misfit tussen
machtscapaciteit en de afhankelijke variabele is tot slot het grootst. De helft van de
lidstaten, namelijk Denemarken, Finland, Duitsland , Ierland, Italië en Nederland
voldoen niet aan de vooropgestelde hypothese.

TABEL 6.

Gedichotomiseerde scores van EU-lidstaten .

Weinig machtscapaciteit

Balancing

Europese
identiteit

lnstitutionele cultuur

Denemarken

1

0

1

0

0

Duitsland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Land
België

1

Ierland
Italië

0

0

0

0

Lu xemburg

0

Nederland
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk

1

1

Finland
Frankrijk
Griekenland

IG-SN

0
0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

Deze geïsoleerde denkwij ze beantwoordt echter niet aan de werkelijkheid . Dankzij
QCA worden de gegevens in hun context, en dus gezamenlijk, bestudeerd. Hierdoor
wordt het individuele profiel van elke variab ele genuanceerd (De Meur & Rihoux,
2002, pp. 26-36). Een analyse met QCA levert de volgende bevindingen op .25
Geen enke le causa le voorwaarde blijkt noodzakelijk voor supranationale of intergo uvernementele voorkeuren . Noch regional governance of machtscapaciteit, noch
Europese identiteit of balancing gaan, afhankelijk van de vooro pgestelde hypothese, federale of intergouvernementele integratiepreferenties per definitie vooraf.
Toch is er met regional governance iets speciaals aan de hand. Landen die de federa le
wijze van organiseren verkiezen , zijn steevast aanhangers van supranationale instituties, ongeacht de neergezette prestaties op de andere variabelen. Regional governance
vertoont bijgevolg de kenmerken van een vo ldoende oorzaak omdat het steeds supranationale preferenties voortb rengt. Ook de gegevens van Koe nig-Archibugi (2004 ,
pp. 161-162) bevestigen dit. In zijn onderzoek heeft deze variabele echter wel nood
aan ondersteuning van andere causale elementen om als voldoende oorzaak te wor-
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den bestempeld. Deze resultaten benadrukken de relevantie van constitutieve cultuur dus net een tikje meer. Onderstaande formules illustreren onze bevindingen.
➔

machtscapaciteit • balancing • Europese identiteit • regional governance
supranationale voorkeuren

machtscapaciteit • - ba/ancing • Europese identiteit • regional governance
➔ supranationale voorkeuren
machtscapaciteit • balancing • Europese identiteit• regional governance
➔ supranationale voorkeuren
Dus:
regional governance

➔

supranationale voorkeuren

waarbij • 'en' aangeeft, - op de afwezigheid van een causale voorwaarde duidt en het symbool
op een voldoende voorwaarde.

➔

wijst

Wanneer een land doordrongen is van regional governance blijken de waarden
toegekend aan balancing, machtscapaciteit en Europese identiteit dus irrelevant
(Koenig-Archibugi, 2004, pp. 156; Hooghe & Marks, 2001, pp. 193-197). Duitsland,
België, Oostenrijk en Italië zijn meer bepaald de lidstaten die de interne institutionele lijn consistent doortrekken op het internationale niveau voor defensie.
Bovendien combineren slechts twee landen, met name Griekenland en Luxemburg,
een monocentrische cultuur met supranationale verdiepingsvoorkeuren. Hierboven werd de opname van Luxemburg in de centraal geïnspireerde categorie reeds
met enige argwaan bekeken. De kleinschaligheid van het land maakt een extra
opdeling in regio's onmogelijk en overbodig. Aan de classificatiewijze voor Luxemburg hechten we dus best niet teveel belang. Griekenland schendt als enige van de
onderzochte lidstaten de hypothese ' echt' (Koenig-Archibugi, 2004, p. 156; Hooghe
& Marks, 2001, pp. 183-195).
Een andere belangrijke vaststelling heeft betrekking op de combinatie van balancing met regional governance . Indien deze variabelen dezelfde preferentierichting
uitwijzen, kunnen machtscapaciteit en Europese identiteit de eindresultaten niet
beïnvloeden. De volgende formules illustreren dit.
V'I
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➔

machtscapaciteit • balancing • Europese identiteit• regional governance
SN-preferenties
machtscapaciteit • - ba/ancing • Europese identiteit • - regional governance
IG-preferenties

Dus:
balancing • regional governance ➔ SN-preferenties
- balancing • - regional governance ➔ IG-preferenties
waarbij• symbool staat voor het woord 'en', - op de afwezigheid van een causale voorwaarde duidt en
➔ een voldoende conditie symboliseert.
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Concreet beantwoorden Denemarken en Nederland aan de onderste formule. Ondanks gebrek aan machtscapaciteit en aanwezige Europese identiteit zorgen de
tendens tot bandwagoning en de afwezigheid van federale structuren voor een intergouvernementele integratievoorkeur, waardoor de twee laatste variabelen doorslaggevend zijn.
In tegenstelling tot wat blijkt uit de individuele analyse, verklaart balancing, in
combinatie met institutionele cultuur, meer dan Europese identiteit. De minder
grote relevantie van machtscapaciteit wordt nogmaals bevestigd (Koenig-Archibugi,
2004, pp. 160-164) .

4.3.

Theory driven

Hoe kan dit verschil in verklaringskracht worden geduid? In dit deel zoeken we
naar de tekortkomingen in de hierboven opgebouwde redeneringen, die de basis
van de onafhankelijke variabelen vormen.
We beginnen met de zoektocht naar mogelijke problemen gerelateerd aan de variabele machtscapaciteit. Ten eerste kan men informatie over de zes indicatoren die
we gebruikten om machtscapaciteit te berekenen geheimhouden of manipuleren.
Bovendien vergeet men bij de berekeningswijze van machtscapaciteit bepaalde
belangrijke elementen in rekening te brengen. Zo wordt machtscapaciteit ook beinvloed door bekwame en betrouwbare volksvertegenwoordigers, goedwerkende
politieke instellingen en effectieve veiligheidsdiensten. Deze laat de CIMC buiten
beschouwing (COW, 2008, http:// www.correlatesofwar.org).
Eveneens brengt de variabele niet in kaart waarvoor deze middelen dienen . Zal men
ze met andere woorden inzetten voor het Europese belang of niet. Deze bijkomende vraag intervenieert danig met de hierboven opgebouwde redenering. Hoe meer
waarde men hecht aan de Unie, hoe makkelijker men middelen zal wijden aan deze
organisatie (Keukeleire & MacNaughtan, 2008, pp. 23-24; Brummer, 2007, p. 5).
Bij de variabele Europese identiteit situeert het voornaamste probleem zich ongetwijfeld bij de discrepantie tussen volkse wensen en beleidsacties. In een eerste stadium moet het Europese buikgevoel van de massa worden geëxpliciteerd.
Vervolgens moet het de politieke vertegenwoordigers bereiken. Indien het daarin
slaagt, garandeert dit nog geen effectieve opname in het gevoerde beleid. Europese
integratie, inclusief institutionele oriëntering, is allereerst een project gedreven
door elites waarbij de identiteitsbeschouwing van de massa niet noodzakelijk in
rekening wordt gebracht (Risse, 2005, p. 296; Ray, 2006, pp. 263-264).
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De penibele zijde van de va riabele balancing is de incompatibi liteit va n een proEuropese houding met transatlantische verbondenheid. Dit zo rgt voor een vertekend beeld van de werkelijkheid. De hypothese sluit nam elijk een 'en-en-verhaal '
uit. 26 Zo ka n een land beid e relati es belangrijk achten. Hu idig Frans president Sarko zy haalt op di e ma nier bijvoorbeeld de bekoelde relatie met de VSA uit het
slop , zo nder hiervoor de EU opzij te schuiven (Embassy of France, 2008, http: //
ambafrance-us .org). Anderzijds mogen we niet vergeten dat som mige landen zoals Oostenrijk, Finland en Ierl a nd voor een neutral e houding opteren (Logothetti ,
2005 , www.bmlv.gv.at; Allnoch , 2003, www.monnet-centre.uni-bremen .de). De
rea liteit legt du s een meer gema tigde houding bloot , waarbij gee n van beid e opties
exclusi e f wordt verkozen (Gartzke & Gleditsch, 2002, p . 1) .
Toch distantieert deze variabele zich van de twee voorgaa nd e factoren en wel op
de volgende manier: ze a nalyseert een concrete actie. Hi erdoor moeten la nden zeer
bewust een keuze maken waarvan ze, gezien de gevolgen, best steevas t overtuigd
z ijn . Kortom, hoe expli cieter de variabele, hoe meer waarschijnlijk heersende opva ttingen worden onderschreven (Menon , 2004, pp. 631-640; Hili, 2004, pp. 143 162). Op dit argument komen we hi erond er terug.
Institutionele cultuur is tot slot de variabe le m et de grootste verklaringskracht. Ook
de redeneringen die deze verklarende factor onderbouwen z ijn moeilijk te problema ti se ren. Daarom focussen we op de positieve punten va n deze vari abele.
Zo kunnen we niet om de gelijkenis met d e afhankelijke variabele heen. Beide
behandelen immers dezelfd e ma terie, hetzij op een andere nivea u .27 Toch kan hier
nog iets aan wo rden toegevoegd. We bespra ken het al kort in een vo rige alinea.
Ma chtscapaciteit en Europese id entiteit wij zen op impliciete of, in het beste geval ,
exp liciete kenmerken. De variabele balancing gaat een stap verder dan dat. Di e
behandelt namelijk geen gewoon kenmerk, maar een explic iete en tevens aartsmoeilijke keuze, waarvoor lidstaten stevig in hun schoenen moeten staan (Menon,
2004, pp. 631-640; Hili, 2004, pp . 143 -162). Met institution ele cultuur trekken we
deze lijn door. Het kenmerk wordt nog uitdrukkelijker 'geformuleerd' door het

V,

te institutiona liseren. Hoe mee r m en karakteristieken expli citeert , hoe voo rnamer
het is om heersende normen en waarden te onderschrijven (Keukeleire & Mac-
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Na ughtan, 2008, p. 58; Hili, 2004 , pp. 147-148) . De opric hting va n instellingen
creëe rt namelijk enerzijds path dependency, waardoor een genomen beslissing toekomstige ke u zes beïnvloedt. Daarenboven is het niet gemakkelij k om institutionele
besli ss ingen ongedaan te maken (Rosam ond, 2000, p. 174) .
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s.

Conclusie

De con trovers e over een supranationaal EVDB geeft aan dat de droom va n de Europese founding fathers (nog) ni et klaar is voor lancering. Sommige lidstaten trede n
soortgelijke verdiep ing wel bij. Andere moeten deze ideeën nog laten rijpen. Dit
werk legt niet alleen de integratiewensen van twaalf lid staten bloot. Het verklaart
ook waarom de landen dergelijke organisatorische preferenties koesteren. De nationale institution ele cultuur en de tendens tot balancing blijken hieromtrent de
voornaamste oorzaken.
In de inleiding verwezen we naar het artikel van Koenig-Archibugi. Hoewel de variabelen, en vooral de gebruikte analysetechnieken, niet helemaal overeenkomstig
zij n , kunnen we toch stellen dat de resultaten bij elkaar aansluiten. Ook KoenigArchibugi benadrukt het effect van federale instituties op de integratiepreferenties. Eveneens schrijft hij Europese identiteit en machtscapaciteit een verklarend e
kracht toe die kleiner is dan deze van institutionele cultuur. Daarboven bestempelt
ook hij geen van de vier onafhankelijke variabelen als noodzakelijke voorwaarde
(Koenig-Archibugi , 2004 , pp. 158-164).
Naast de gelijkenis van onze resultaten met eerder onderzoek mogen we niet verge ten dat twee th eoret ische visies uit de litera tuur der internationale betrekkingen ,
het neorealisme en het co nstructivisme, de basis van de opgebouwde redeneringen
vormen. Welke opvatting heeft bovenstaande toetsing het best doorstaan?
Aangezien defensiebevoegdheden overhevelen naar de Uni e een staat berooft van
de middelen die, vo lgens velen, broodnodig zijn om te overleven, zou de instrumentele of neorea listi sche benadering doorslaggevend moeten z ijn (Mearsheim er,
1995, p . 10). Toch wordt dit hier niet bevestigd omwille van de grote verklaringskracht van institutionele cultuur. Ook zet het constructivisme voet aan wal binnen
de balancing-traditie. De geprefereerde, controversiële optie stemt namelijk best
overeen met heersende opvattingen.
Toch mag het belang va n het neorealisme niet worden ontkend. De combinatie van
regional governance en balancing wordt, vooral omwille van deze laatste factor,
eveneens gebaseerd op deze traditie. QCA draagt dus bij tot de complementariteit
van beide traditi es (R isse, 2005, p. 300).
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Op zich zijn de resultaten van dit onderzoek niet generaliseerbaar. Zou deze variabele echter ook op andere Europese beleidsdomeinen over en ige rel evant ie besc hikken ? Institution ele cultuur is namelijk niet bevoegdheidsgebonden (Hooghe &
Marks, 2001, pp. 195-197) . De verleiding is dus groot om de vraag van een positief
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antwoord te voorzien. Toch mag de invloed van deze variabele niet worden overschat. Anders zou een land voor elk beleidsdomein dezelfde integratiepreferenties
koesteren . Dit is zeker ni et het geval (Laursen, 2002, pp. 1-22).
Kan deze oorzakeli jke variabele tot slot integratiepreferenties van andere, eventueel zelfs niet EU-leden verklaren? Mag men bijvoorbeeld stellen dat fed erale landen
positiever staan ten opzichte van overkoepelende supranationale integratiestructuren? De empirie dreigt dit althans te ontkrachten. Zo combineert Zwitserland,
een uitermate pluricentrisch georganiseerd land , een sterke nationale oriëntatie
met een isolatiepolitiek voor veiligheid. Toch wordt het belang van institutionele cultuur hierdoor niet volledig uitgesloten. Zoals dit werk aantoont, zorgt vaak
een combinatie van factoren voor de échte doorbraak (Koenig-Archibugi, 2004, p.
166).

Bijlagen
Bijlage I.
A.

Berekening machtscapaciteit

Indicatoren voor machtscapaciteit.

Land (2001)

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland

IJzer- en
staal productie
(Il)

Militaire
uitgaven

Grootte
leger

Energieconsumptie

Totale
populatie

Stedelijke
populatie

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

10762

3017000

39

75350

10161

1499

2035

365000

77

26827

8225

2181

0

315000

10

2519

786

359

751

2409000

21

23840

5293

1131

44803

26902000

308

461815

82220

25390

92000

4

7103

1396

494

Estland
Finland

3938

1432000

32

37220

5176

1413

Frankrijk

19343

32909000

274

338281

59082

10523

V,
...J
UJ

Griekenland

1281

5517000

159

37778

10645

2378

f'.=

Hongarije

1954

909000

34

35656

10036

2966

<(

Ierland

150

623000

10

18372

3730

653

26690

20966000

230

239113

57297

15975

500

85000

6

4720

2357

897

211000

12

12781

3670

1474

4616

431

0

:,,:

er::
UJ

:,,:

:::;
UJ
Q.
Q.

<(

J:
V

V,

zUJ

Italië
Letland
Litouwen
Lu xemburg

f-

UJ

~
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Land (2001)

IJzer- en
staalproductie
(11)

Ma lta

Militaire
uitgaven

Grootte
leger

Energieconsumptie

Totale
populatie

Stedelijke
populatie

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

24000

2

803

389

0

Nederland

6037

6257000

50

118765

15787

4925

Oostenrijk

5869

1417000

35

35815

8211

2484

Polen

8814

3408000

206

131231

38765

11553

728

2226000

44

25362

9875

1368

4930

969000

103

50749

22326

6990

462

277000

8

8679

1986

263

Portugal
Roemenië
Slovenië

3989

386000

45

23423

5387

699

16504

6938000

144

140589

39631

16580

Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk

6313

1167000

54

55486

10244

2171

13543

34714000

211

332580

58832

52930

5518

3898000

34

59023

8910

2488

187641

157578000

2153

2308496

480848

169784

Zweden
Totaal EU-27

11 = Indicator 1 (per 1000 ton); 12 = Indicator 2 (per 1000 VS dollar); 13 = Indicator (per 1000 mankrachten) 3; 14 = Indicator 4 (per 1000 ton kolen + equivalenten); 15 = Indicator 5 (per 1000); 16 = lndicator 6 (populatie per 1000 in steden met meer dan 100 000 inwoners)
BRON:

B.

COW (2008, http ://www.co rrelatesofwar.org/COW2%20Data/Capabi1ities/nmc3-02.htm)

Omzetting indicatoren in relatieve termen.

Land (2001)

11 t.o.v.
EU27

12 t.o.v.
EU27

13 t.o.v.
EU27

België

0,057354

0,019146

0,018114

Denemarken

0,004002

0,015288

0,009754

0,010327

0,011008

0,006661

Duitsland

0,23877

0, 170722

0,143056

0,20005

0,17099

0,149543

Finland

0,020987

0,009088

0,014863

0,016123

0,010764

0,008322

Frankrijk

0, 103085

0,208843

0, 127264

0, 146537

0, 12287

0,061979

Griekenland

0,006827

0,035011

0,07385

0,016365

0,022138

0,014006

Ierland

0,000799

0,003954

0,004645

0,007958

0,007757

0,003846

Italië

0, 14224

0, 133052

0, 106828

0,10358

0, 119158

0,09409

Luxemburg

0,014522

0,00092

0,000464

0,002

0,000896

0

Nederland

0,032173

0,039707

0,023223

0,051447

0,032832

0,029007

Oostenrijk

0,031278

0,008992

0,016256

0,015514

0,017076

0,01463

Verenigd
Koninkrijk

14t.o.v.
EU27
0,03264

15 t.o.v.
EU27

16 t.o.v.
EU27

0,021131

0,008829

~

m
--l
m

z

VI
("\

:c
v►
v

m

0,072175

0,220297

0,098003

0, 144068

0, 122351

0,311749

f;

;:,;
m

►

;,:J

::l
;:,;

,...m

VI
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C.

Zes indicatoren ondergebracht in drie categorieën + eindpercentages.

Land

België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxem burg
Nederland
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk

Cl

C2

C3

Eindpercentage

0,044997
0,007165
0,21941
0,018555
0, 124811
0,011596
0,004379
0,12291
0,008261
0,0418 1
0,023396
0,1081 21

0,01863
0,012521
0,156889
0,011975
0,168053
0,054431
0,004299
0,11994
0,000692
0,031465
0,012624
0,15915

0,01498
0,008835
0, 160266
0,009543
0,092425
0,018072
0,005802
0, 106624
0,000448
0,03092
0,015853
0,21705

2,60%
0,90%
17,90%
1,30%
12,80%
2,80%
0,50%
11,60%
0,30%
3,50%
1,70%
16, 10%

Cl = categorie 1 =(%staalproductie+ % energi eco nsumptie) / 2; C2 = categorie 2 = (% militaire uitgaven +%g rootte leger)/ 2; C3 = categorie 3 =(%totale populatie+% stedelijke populatie) / 2; eindper-

centage = (Cl + C2 + C3) / 3

Bijlage Il.

Berekening Europese identiteit

Europese identiteit.
Land

V'>

.....
UJ

:,,:
j:::
er::
<(
UJ

::,::

::::;

Nationale
en Europese
identiteit

Europese en
nationale
identiteit

Enkel
Europese
identiteit

(1)

(2)

(3)

0,45
0,41
0,4
0,59
0,34
0,58
0,55
0,31
0,22
0,45
0,46

0,4
0,54
0,43
0,36
0,5
0,35
0,38
0,57
0,45
0,45
0,43

0,08
0,04
0,09
0,03
0,09
0,04
0,03
0,06
0,14
0,06
0,06

0,05
0,02
0,04
0,01
0,05
0,02
0,02
0,03
0,16
0,03
0,03

0,03
0
0,03
0,01
0,03
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,02

53%
60%
56%
40%
64%
41%
43%
66%
75%
54%
52%

0,71

0,22

0,04

0,02

0,02

28%

0,44

0,44

0,06

0,03

0,03

53%

Enkel
nationale
identiteit

België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Lu xemburg
Nederland
Oostenrijk
Verenigd
Koninkrijk
EU-15
(gemiddelde)

Weet het
niet

Europese
identiteit

(1 + 2 + 3)

UJ

c,_
Q.

<(

J:

u

V'>

zUJ

Vraag: 'Zie je jezelf in de nabije toekomst als (1) enkel (nationaliteit), (2) (nationaliteit) en Europees,
(3) Europees en (nationaliteit) (4) enkel Europees en (5) weet het ni et'
BRON: EC (2002, http://ec.eu ropa. eu/public_opinion/ archives/ eb/ eb56/ eb5 6_en. htm)
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Bijlage III.
TRUTH TABLE 1.

QCA

Overzicht.

Eile

.!:!elp
A

***********************

'TRUTH TABLE LISTHIG

'

***********************

File: F: / MasterIP / Masterproef / QCA/ comma sep.csv
ROlJS:

Cases :

8
12

Minimum Frequency 0 :
Minimum Frequency l :
Minimum Frequency

l
l
l

---------------------------hlMC BL ei ic
0utcome : C Cases :

3

25.0 %

(0

2

l

l

0)

hlMC bl EI ic
0utcome : 0

Cases :

2

16.7%

(0

2

l

0

0)

lJHC BL EI IC
0utcome : l

Cases:

2

16.7%

(0

0

l

2

0)

bl ei ic
0uccome : 0

Cases:

l

8 . 3%

(0

l

l

0

0)

hlMC BLEI ic
0utcome: l

Cases:

l

8 . 3%

(0

0

l

l

0)

bl EI IC
0utcome: l

Cases:

l

8.3%

(0

0

l

l

0)

BLEI IC
0uccome: l

Cas es :

l

8.3 %

(0

0

l

l

0)

BLEI ic
0utcome : 0

Cases :

l

8 . 3%

(0

l

l

0

0)

lJmC

lJmC

lJmC

1,llllC

V
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TRU TH TAB LE 11 .

Institutionele cultuur (spaarzame formule) .

• TRUTH TABLE LISTIMG •

Fil e: F: /Master!P/Masterproef / QCA/ colllllla sep. csv
Rows:
2
Cases:
12

Minimum Frequency 0:
Minimum Frequency 1:
Minimum Frequency -:

l
l
l

ic
0utcome: C

Cases:

8

66.7 %

(0

6

2

0)

0utcome : l

Cases:

4

33.3%

(0

0

4

0)

IC

V)

....J
LU

:.::
j::

ex

<(
LU

:.::
:::;
LU

0.
0.
<(

J:

u

V)

z
LU

1LU

3i:
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TRUTH TAB LE 111.

Balancing en institutionele cultuur (spaarzame formule).

[;]@)~

fs/QCA
f ile
~

Window

e,nalyze

TRUTI:I TABLE LI STING

tlelp

~

File: F: / HasterIP / l·laste rproef /QCA/comma sep. csv
ROTJS:

Cases:

4

12

MinimU!Jl Frequency 0:
MinimU!Jl Frequency 1:
MinilllU!Jl Frequency

l
l
l

---------------------------BL i c
0utcome: C Cases :

5

41.7 '<

(0

3

l

2

0)

Cases :

3

25 .0%

(0

3

l

0

0)

Cases:

3

25.0'<

(0

0

l

3

0)

Cases:

l

8 . 3'<

(0

0

l

l

0)

bl i c

0utcome : 0
BL IC

0utcome: l
bl IC

0utcome : l

V

Noten
1.

Dit artikel is een herwerkte ve rsie van mijn mas terproef geschreven aan de Univer-

siteit Antwerpen, departement Politieke Wetenschappen . Graag zou ik Prof. dr. Peter
Bursens danken voor zijn nuttige opmerkingen en zij n blij vende steun doorheen het
hel e schrijfproces. Eventuele fouten blijven echter geheel mijnerzijds.
2.

Deze variabele wordt gebaseerd op de volgende hypothese: regeringen die verwachten

een buitenbeentje te zijn met betrekking tot de beleidspreferenties voor het EBVB zu ll en

::E
~

m

supranationale integratie op dit domein minder steunen dan regeringen die verwach ten

zVI

dat het EBVB hun beleidsvoorkeuren zal weerspiegelen (Koenig-Archibugi, 2004, p. 144).

:c
)>

(""\

"'C
"'C

m

Landen kunnen geen preferenties koesteren. Wanneer we in dit werk spreken over

f;

la nden (lidstaten, staten, enzovoort) worden natuurlijk telkens hun desbetreffend e re-

;:,::
m

3.

)>
;,;J

gerin gen bedoeld .
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m
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- - -- - - - - - ~ VI

2009 - 2 • RES PUBLICA

194
ÉÉN KLOPPEND HART VOOR DE EU?
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16. Koenig-Archibugi , 2004, p. 145; Hasenclever et al., 2004, pp. 1-7; Brummer, 2007,
p. 5; Martin, 1992, pp . 777-780; Hili, 2004, pp. 148-161.
17. Brummer, 2007, p. 5; Meyer, 2004, http ://www.ceps.be; Keukeleire & MacNaughtan, 2008, p. 58.
18. Everts & Keohane, 2003 , p. 173; Hili, 2004, pp. 147-148; BBC, 2008, http: // news .
bbc.co. uk; NATO Review, 2003, http: // www.nato.int.
19. Hili, 2004 , pp. 147-148; BBC, 2008, http :// news.bbc .co.uk; NATO review, http://
www.nato.int.
20. Risse, 2005 , p. 292; Koenig-Archibugi, 2004, pp. 146-147; Hasenclever et al., 2004,
pp. 1-7; Ray, 2006, pp. 265-266.
21. Omwille van dataconsistentie doen we geen beroep op recen tere gegevens. We willen de operationaliseringsfase van de onafhankelijke variabelen namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij het tijdstip waarop de Conventie aanvangt (2001). De teksten ,
die we gebruikten om de onafhankelijke variabele te meten, werden veelal ook dan
opgesteld. Dit argument geldt eveneens voor de gekozen operationaliseringsperioden
van de andere onafhankelijke varia belen.
22. Bijlage II toont de berekeningsprocedure.
23. Regional verwijst hier naar het meest gezaghebbende intermediaire niveau op een
bepaald ogenblik (Hooghe en Marks, 2000, p. 191).
24. Bijlage lil toont de truth tables waarop we deze paragraaf baseren. Een truth table geeft
een overzicht van verschi llende combinaties op de onafhankelijke variabele (input). Aan
elk van deze combinaties wordt een verwachte outputwaarde gekoppeld die men toetst
aan de werkelijkheid ( = score op de afhankelijke variabele) (Ragin et al., 2006, pp. 41-56).
Voor meer duidelijkheid kunnen de truth tables uit de bijlage worden geraadpleegd.
25. Nugent, 2006, p. 558; Keukeleire & MacNaughtan , 2008 , p . 67 , Hooghe & Marks,
2001, pp. 195-197; Koenig-Archibugi, 2004.
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Het Verdrag van Lissabon
in het nieuws
Een crossnationale analyse van nieuwsframes in de
kwaliteitspers
Anna Van Cauwenberge, Dave Gelders en Willem Joris

ABSTRACT

This article investigates the cross-national prevalence of five news frames in quality
papers' coverage of the Treaty of Lisbon (EU Constitution). Three frames were identified in earlier studies: economie consequences, conflict, and human interest. Two
additional frames were identified and composed: power and nationalization. During
the seven-month period leading up to the signing of the Treaty of Lisbon (December
2007), we analyzed 341 articles from four quality papers: Le Monde (France), De Volkskrant (The Netherlands), De Standaard (Dutch speaking community of Belgium), and
Le Soir (French speaking community of Belgium) . Our results show that although sig-

nificant differences between newspapers were found in the amount of framing, overall
they reflected a similar pattern in the adoption of the news frames. The economie consequences frame, followed by the power frame, appeared most prominently in all of
the newspapers' coverage. However, the conflict and nationalization frames recurred
in a significantly lesser degree. These findings indicate that the meaning behind the
Treaty of Lisbon as a symbol of supra-national unity could have led to a shift from a
domesticated, conflict oriented coverage as found in previous stud ies to a more unified portrayal of the EU within and between the quality papers under study.
KEYWORDS: Framing, Treaty of Lisbon, newspapers, EU news, media analysis
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Dit artikel analyseert he t gebruik van nieuwsframes in de berichtgeving over het
Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet). Met dit overkoepelend verdrag, dat
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den aan de toenemende uitbreiding en verdieping van deze complexe supranationale politieke instelling. Daarnaast had een Europese Grondwet de bedoeling uit
te groeien tot hét symbool van een ééngemaakt Europa, een 'Grondwet voor de
Europese burger' (European Council, 2001: 23 -24). De verwerping van Het Verdrag
tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa (de voorloper van het Verdrag van
Lissabon) door de Franse en Nederlandse referenda, maakte echter duidelijk dat
dit Verdrag niet gezien werd als een 'Constitution for European citizens'. In dit
explorerend onderzoek bekijken we vier kwaliteitskranten uit landen di e centraal
stonden in het debat over het Verdrag van Lissabon: Frankrijk en Nederland, de
eerste landen die het ratificatie proces een halt toeriepen, en België met Brussel als
' hoofdstad' van de EU.
In de nasleep van de Ierse verwerping van het Verdrag van Lissabon in juni 2008,
werd er in een survey 1 bij de Ierse bevolking onder meer gepeild naar de redenen
om niet te stemmen, hoe de campagne ontvangen werd, en redenen voor ja/ neestemmen (Eurobarometer, 2008) . Een van de meest opvallende bevindingen bleek
het gebrek aan informatie als de belangrijkste reden om tegen te stemmen. Een
kwart van de nee-stemmers haalde deze reden aan. Meer dan de helft van de Ieren
die niet ging stemmen in het referendum weet dit aan een gebrek aan kennis. Deze
bevindingen bevestigen de tendens, reeds door verscheidene surveys aangegeven,
dat hoewel een minderheid van de Europese bevolking steun aan de EU als negatief beschouwt (14% in 2008), slechts de helft vertrouwen heeft in de EU en zich
erbij betrokken voelt (European Commission, 2008, 2007) .
Diverse auteurs verwijzen naar dit gebrek aan interesse en actieve publi eke steun
in termen van een democratisch deficit (Meyer, 1999; Schlesinger, 1999; Ward ,
2001, 2004), legitimiteitsdeficit (Meyer, 1999; Baetens & Bursens, 2005) en communicatiedeficit (Brüggemann, 2005) van de EU. Het komt erop neer dat Europese burgers hun rechten en burgerschap niet situeren op Europees niveau, maar
binnen de grenzen van de eigen natie. Ondanks een toenemende overheveling
van economische en politieke bevoegdheden van het nationale naar het Europese
niveau , lijkt er geen 'Europese publieke sfeer' te bestaan (bijvoorbeeld Kleinstüber, 2001; Wimmer, 2005; Trenz, 2001). In dit discours wordt een publieke sfeer
noodzakelijk geacht voor het gezond functioneren van een democratie. Curran
(1991) omschrijft een publieke sfeer als "the space between government and society in which private individu als exercise forma! and informal contra! over the
state: forma! control through the election of governments and informal contra!
through the pressure of public opinion" (p. 29). Belangrijk in dit proces is de rol
die de media spelen in de constructie en voorstelling van een publieke sfeer door
de verspreiding van informatie en het voorzien in een onafhankelijk forum voor
publiek debat (bijvoorbeeld Meyer, 1999; Risse & Van de Steeg, 2003). Minimumcriteria voor het uitbouwen van een Europese publieke sfeer zijn gedefinieerd
en omvatten communicatie in de verschillende Europese land en, over identieke
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onderwerpen, op hetzelfde moment, en met gebruik van deze lfde frames (Brüggeman, 2005) .
Deze bevindingen doen de vraag rijzen hoe het Verdrag van Lissabon in het nieuws
word t weergegeven. Eerder nationaal en crossnationaal onderzoek over EU-berichtgeving focust voornamelijk op het meten van een relatief beperkt aantal kenmerke n. De schaarse hoeveelheid berichtgeving over de EU, de concentratie van
de berichtgeving rond belangrijke Europese events (zoals Europese tops, invoering
euro), en de domesticatie van EU-berichtgeving zijn daarbij de meest terug kerende
geïdentificeerde karakteristieken (bijvoorbeeld Peter et al., 2003, 2004; de Vreese
et al., 2006; Meyer, 2005 ; Drieske ns & Fiers, 2005). De manier waarop de EU geportretteerd wordt en de frames di e daarbij gehanteerd worden komen echter in
beperktere mate in onderzoek aan bod (bijvoorbeeld Semetko & Valkenburg, 2000;
de Vreese et al., 2001; d'Haenens, 2005) . Nochta ns, hoe EU-berichten geframed
worden in de nieuwsmedia speelt een belangrijke rol in de manier waarop nieuwsgebruikers over deze onderwerpen denken (bijvoorbeeld Valkenburg et al., 1999).
Naast een belangrijke invloedsfactor bij opinievo rming over de EU blijkt een grotere zichtbaarheid van EU-topi cs in het nieuws ook gepaard te gaa n met verhoogde
kenni s over de EU en een toename van politi eke participatie (de Vreese & Boomgaarden, 2006a, 2006b). Gezien politieke elites en journalisten betekenis geven aa n
de realiteit door patron en aan te reiken om over politiek te denken (Kinder, 2007),
zijn onderzoekers ni et enkel geïnteresseerd in waarover beri cht wordt maar ook
hoe di e berichtgeving over de EU wordt voorgesteld.

2.

Framing EU-nieuws

Entman (1993) formuleerde een veelgebruikte definitie die framing omschrijft a ls
"to select some as pects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular definition of a problem,
causa! interpretation, mora! evaluation and/or treatm ent recommendation for the
item described" (p. 52) . Om vat te krijgen op complexe hoeveelh eden informatie
gebruiken journali sten mediaframes, waarbij bepaa lde aspecten uitgeli cht worden
ten koste van andere. Op deze manier worden burgers gestimuleerd om gebeurtenissen en topics op een bepa alde manier te begrijpen.
Nieuws kan op verschillende manieren geframed worden. Er wordt algemeen een
onderscheid gemaakt tu ssen issuespecifieke en generische nieuwsframes. Waar issuespecifieke fram es voorko men in relatie tot specifieke onderwerpen of gebeurtenisse n, kennen generische frames een ruimere hantering, variërend qua onderwerp,
tijdskader en culturele co ntext (de Vreese, 2003). Dit artikel onderzoekt het gebruik
van generische ni euwsframes in de berichtgev ing over het Verdrag van Lissabo n.
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Het gebruik van een gemeenschappelijke gebeurtenis om frames crossnationaa l te
onderzoeken levert niet alleen betere metingen voor crossnationale vergelijkingen;
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het versterkt ook het frame als een generisch frame (de Vreese et al., 2001).
De literatuur identificeert een aantal generische mediaframes die gehanteerd
worden in EU-berichtgeving. Semetko en Va lkenburg (2000) onderscheiden het
conflictframe, het economische gevolgenframe, het verantwoordelijkheidsframe,
het human interest frame en het moraliteitsframe. Het conflictframe benadrukt
conflicten tussen individuen, groepen en instellingen. Hoewel dit frame vooral gehanteerd wordt in berichtgeving over verkiez ingen, waarbij kandidaten en
campagnes voorgesteld worden als winnaars of verliezers, is het ook een van
de meest gehanteerde frames in EU-berichtgeving. Dit frame wordt voornamelijk
teruggevonden in berichtgeving van ernstige nieuwsbronnen, gezien deze frequenter berichten over economisch en politiek nieuws. Het economische gevolgenframe wordt eveneens vaak gehanteerd in EU-berichtgeving. Het benadert een
onderwerp door aandacht te vestigen op de gevolgen die het economisch heeft
op een individu, groep, instelling of geografische entiteit. Het verantwoordelij kheidsframe bericht over een gebeurtenis door verantwoordelijkheid voor een oorzaak of oplossing toe te schrijven aan een persoon, groep of instelling, zoals een
regering. Een frame dat veelal geassocieerd wordt met sensationeel nieuws is het
human interest frame. Dit frame kenmerkt zich door de persoonlijke en emotionele benadering van een onderwerp of gebeurtenis. Om de aandacht van het
publiek te trekken, worden emotionele, dramatische en persoonlijke invalshoeken
in de verhaallijn van een nieuwsbericht geïmplementeerd. Het moraliteitsframe
tot slot, geeft een religieu ze of morele inslag aan een nieuwsbericht. Gezien de
professionele code van journalistieke objectiviteit, maken media meestal enkel
indi rect gebru ik van het moraliteitsframe, bijvoorbeeld door anderen die morele
oordelen vellen te citeren.
In deze studie worden twee frames onderzocht die reeds in voorgaand onderzoek
veel gehanteerd bleken in relatie tot berichtgeving over de Europese Unie, namelijk: het economische gevolgenframe en het conflictframe (bijvoorbeeld de Vreese
et al., 2001; Semetko & Valkenburg, 2000). We voegen hieraan het human interest
frame toe, om na te gaan in welke mate de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon toegankelijker en beter begrijpbaar wordt gemaakt via het gebruik van een
meer emotionele en/ of persoonlijke invalshoek. Dit frame wordt echter wel meer
geassocieerd met sensationele pers dan met kwaliteitskranten.
Daarnaast identificeren en creëren we twee bijkomende frames: het machtsframe
en het nationaliseringsframe. Discoursanalyse heeft aangetoond dat het machtsdiscours dominant gebruikt wordt in de berichtgeving over de Europese Conventie
(d'Haenens, 2005). We verwachten bijgevolg dat het machtsframe ook vaak zal
voorkomen in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon. Het machtsframe
kan gedefinieerd worden als een frame dat voora l de relaties tussen partijen/per-
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sonen/staten en de onderlinge machtsverdeling beklemtoont. Voorgaand onderzoek wees ook op een duidelijke aanwezigheid van een nationaal perspectief in de
berichtgeving over de EU. Uit diepte-interviews d ie Gleissner en de Vreese (2005)
afnamen bij journalisten ui t het EU-perskorps bleek echter da t de tendens van 'nationaliseren ' van EU-berichtgeving omgekeerd was in het geval van berich tgeving
over het Verdrag van Lissabon. Om deze indica tie te toetsen construeerden we het
nationaliseringsframe. Dit frame kenmerkt zich door de klemtoon in de beri chtgeving op de eigen nat ie en/ of nationale politici, partijen.
Deze explorerende studie ana lyseert bovenvermelde vijf frames in vier vooraanstaande kwa liteitskranten uit drie verschill ende landen: Le Monde (Frankrijk), De
Volkskrant (Nederland), Le Soir en De Standaard (respectievelijk Franstalig en Nederlandstalig land sdeel België). De keuze voor kwa liteitskranten ligt in het minder vluchtig karakter, in vergelijking met aud iovisuele media, en beter pa ssend
platform om dieper op politiek nie uws in te gaan. Hoewel de invloed van televisienieuws niet mag onderscha t worden, blijven kranten een belangrijke prim aire
informatiebron en referentiepunt, in het bijzonder voor ander media. Frankrijk,
Nederland, en België als 'EU hoofdstad ' waren na de verwerping van Het Verdrag
tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa door de Franse en Nederlandse referenda, centrale actoren in het debat over het Verdrag van Lissabon. We verwachten
dan ook een aanzien lij ke hoevee lheid berichtgev ing in de geselecteerde vier kwaliteitskranten. Hoewel de drie landen, geografisch gesitueerd in het centrum van de
EU, tot de eerste EU-lid staten behoren, verschillen ze in hun houding ten opzichte
van de Unie. Frankrijk neemt een eerder negatief, kritisch en intergouvernementeel
standpunt in ten aanzien van de Europese Unie, terwijl België een eerder positieve
en supranationa le houding heeft. Nederland si tu eert z ich ergens tussen in (European Commission, 2006).

3.

Onderzoeksdoel en -methode

Het doel van deze studie is tweeledig.
Ten eerste wi ll en we nagaan in welke mate de vijf generisch e nieuwsframes in de
berichtgeving over het Verdrag van Lissabon aan bod komen in de vier kwali teitskranten. We onderzochten de frames gedurende de zeve n maanden in de aanloop
naar de ondertekening van het Verdrag van Lissabon (juni - december 2007) . Tijdens deze periode werd er ee n akkoord gevormd over de inhoud die het verworpen
Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa vervangen moes t. Op 21 en
22 juni 2007 beslisten de Europese leiders een Intergouvernementele Conferent ie
(IG C) op te starten om het ' Hervormingsverdrag· verder uit te werken. Begin oktober was een eerste versie van het nieuwe verdrag voltooid, en midden oktober
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vonden staatshoofden en regeringsleiders een akkoord na een laatste ronde van onderhandelingen. In de drie landen uit onze studie was een grote meerderheid van
de politieke partijen voorstander van het Verdrag van Lissabon. We verwachten
dat, baserend op resultaten van voorgaand onderzoek over frames in EU-berichtgeving, het economische gevolgenframe, conflictframe en machtsframe meer aanwezig z ullen zijn in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon dan het human
interest frame en nationaliseringsframe. Onze hypothese luidt dus als volgt.
H: Het economische gevolgenframe, conflictframe en machtsframe worden meer
gehanteerd in de berichtgeving van kwaliteitskranten over het Verdrag van Lissabon dan het human interest frame en het nationaliseringsframe.
Ten tweede willen we nagaan of het gebruik van deze nieuwsframes in de aanloop naar de ondertekening van het Verdrag van Lissabon significant varieert tussen de geselecteerde kwaliteitskranten uit Frankrijk (Le Monde), Nederland (De
Volkskrant), en België (Le Soir en De Standaard) .2 Gezien de posities die de drie
landen traditioneel innemen ten opzichte van de Europese Unie, zouden we kunnen verwachten dat het machtsframe, het conflictframe en het nationaliseringsfram e meer gehanteerd zullen worden door de Franse krant Le Monde dan door
de Nederlandse De Volkskrant en de Belgische kwaliteitskranten Le Soir en De
Standaard. Deze drie frames nemen als uitgangspunt relaties, machtsverdeling en
conflicten tussen lidstaten onderling en de eigen natie. De klemtoon ligt eerder op
een intergouvernementele benadering dan op een meer supranationale invalshoek
die de Europese Unie en het Verdrag van Lissabon bekijkt los van de afzonderlijke lidstaten, hun belangen en onderlinge relaties. Een Europees overzicht van de
nieuwsberichtgeving van de Europese parlementsverkiezingen in 2004 (de Vreese
et al., 2006) toonde echter dat in de Franse dagbladen 45 % van de protagonisten
EU-actoren waren, in tegenstelling tot 30 % in België en 10 % in Nederland. Verder
was de berichtgeving in België en Frankrijk eerder neutraal, terwijl een meer negatieve toon gevonden werd in de Nederlandse pers. Deze tegenstrijdige bevindingen
maken het moeilijk eenduidige verwachtingen te formuleren over verschillen in het
gebruik van frames tussen de drie landen. We opteren dan ook voor het formuleren
van een onderzoeksvraag.
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We selecteerden de artikele n via de online archieven van de dagblad en . Een zoektocht op basis van de trefwoorden 'Hervormingsverdrag', 'Verdrag va n Lissabon' ,
'EU-Grondwet', 'Verdrag van Lissabon', ' Grondwet Europa ', 'EU-Verdrag' en 'Europees Verdrag' leverde 341 a rtikels op, gepubliceerd binnen de geanalyseerde 7
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maanden. In de kwantitatieve inhoudsanalyse werden alle 341 artikelen onderworpen aan een meetinstrument dat bestaat uit 27 gesloten vragen, waarvan 17 peilen
naar de gehanteerde frames. Zowel algemene kenmerken, zichtbaarheid, toon als
de gehanteerde frames werden geanalyseerd. Intercodeurbetrouwbaarheidstesten
(Krippendorff's a) werden uitgevoerd op een steekproef van 10% van de artike len.
De intercodeurbetrouwbaarheden situeren zich tussen .80 en 1.00.

Meten van nieuwsframes
Om het gebruik van nieuwsframes te meten, gebruikten we een vijfdelige vragenlijst (17 vragen in totaal). Elke set vragen is bedoeld om één van de vijf nieuwsframes te meten: human interest, conflict, economische gevolgen, macht en nationalisering (zie Tabel 1) . De operationalisering van het conflictframe, economische
gevolgen frame, en human interest frame, is gebaseerd op een meetinstrument ontwikkeld door Semetko en Valkenburg (2000). Voor de meting van het machtsframe
gebruikten we een set vragen gebaseerd op het machtsdiscours, zoals gehanteerd
door d' Haenens (2005) en getest door Van der Schoot (2002). Het machtsdiscours
vertrekt vanuit het principe dat "every community wants to achieve power and
therefore needs to serve certain politica! interests" (d'Haenens, 2005 : 425). Om
het nationaliseringsframe te meten, stelden we een schaal bestaande uit twee vragen samen: (1) Vermeldt het artikel een link tussen de EU en de eigen natie? (2)
Worden er in het artikel nationale politici of personen die voornamelijk op nationaal gebied actief zijn, geciteerd of aan het woord gelaten? Elke vraag moest
beantwoord worden met 'helemaal akkoord' (1), ' enigszins akkoord ' (2) of 'niet
akkoord' (3).
Om te onderzoeken in welke mate de vragen de onderliggende frames vertegenwoordigen, voerden we een principale componentenanalyse met varimax rotatie uit op de 17 vragen . De componentenanalyse toont ons duidelijk vijf aparte
nieuwsframes: human interest, conflict, economische gevolgen, macht en nationalisering. Zoals weergegeven in Tabel 1 verklaart de componentenanalyse van de
frames 66% van de totale variantie in de bestudeerde artikels (N = 341). Enkel
componentenladingen hoger dan .50 zijn geselecteerd voor toevoeging in de schalen .
Om de interne consistentie van de vijf schalen na te gaan , gebruikten we Cronbach 's
alphas. De alphawaarden zijn voldoende: human interest frame, a = .69 (3 items) ; conflictframe, a = .68 (3 items) ; economische gevolgenframe, a = .81 (3 items) ; machtsframe, a = .81 (3 items) ; en nationaliseringsframe, a = .82 (2 items). Inter-item correlaties tussen de vijf frames variëren van r = -.047 tussen nationaliseringsframe en
machtsframe en r = .475 tu ssen het machtsfram e en conflictframe. De gem iddelde
inter-i temcorrelatie bedraagt .258 .

~

m
m

--1

z

V,

("\

::c
)>

""m

f;

;,::
m
)>

~

;,::

m
,- - - - - - - - ~ VI

2009 - 2 • RES PUBLICA

206
HET V ERDRAG VAN LI SS ABON IN HET NIEUWS

Vijf multi-itemschalen werde n sa mengesteld door gemiddelden te ne men van de
sco res op de individuele item s in elke component, en ze te tran sform eren naar een
schaal gaande van .00 (frame niet aanwezig) tot 1.00 (frame aanwezig).

TABEL 1.

Varimax Geroteerde Componentenanalyse van Krantenartikels (N = 341) .

Framing items
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Human interest
1. Verschaft het bericht een menselijk voorbeeld of 'menselijk
gezicht' over het onderwerp?
2. Hanteert het bericht adjectieven of persoonlijke karakterschetsen die gevoelens van verontwaardiging, empathie/
zorgzaamheid, sympathie of medeleven weergeven?
3. Benadrukt het bericht hoe individuen en groepen worden
geraakt door het probleem/onderwerp?
4. Gaat het bericht in op het privé of persoonlijk leven van de
actoren?
5. Bevat het bericht visuele informatie die gevoelens van
verontwaardiging, empathie/zorgzaamheid, sympathie of
medeleven kunnen doen oproepen?

.817

-.057

.061

.142

.055

.771

.180

.057

-. 027

-.032

.664

.411

.090

.107

.035

.415

-.329

.028

.211

.194

.215

-.025

.086

.423

-.039

.098
.150

.606
.807

.391
.145

.285
.068

.263
.073

.031
.098

.590
.370

.161
.670

.243
.183

-.116
.183

.044
.073

.165
.133

.845
.745

.125
.235

.084
.239

.061

.034

.847

.112

.007

.009

.131

.202

.761

-.369

.025
.080

.234
.358

.201
.189

.869
.687

-.020
.346

-.013

-. 013

.225

-.023

.852

.107

.060

.116

-.116

.881

Conflict
1. Geeft het bericht onenigheid weer tussen partijen/ individuen/
groepen/ landen?
2. Benaderen een partij/ individu/groep/land elkaar?
3. Verwijst het bericht naar twee zijden of meer dan twee zijden
van een probleem of onderwerp?
4. Verwijst het bericht naar winnaars en verliezers?
Economische gevolgen
1. Wordt er gerefereerd aan financieel verlies of winst nu of in
de toekomst?
2. Wordt er melding gemaakt van kosten/ uitgaven?
3. Wordt er verwezen naar de economische gevolgen van het al
dan niet voortzetten van een richting of actie?
Macht
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1. Vermeldt het artikel de relatie van één of meer EU-lidstaten
met één of meer staten (EU of andere)?
2. Vermeldt het artikel de macht van een staat binnen de EU
met betrekking tot het besluitvormingsproces?
3. Vermeldt het artikel onderlinge macht?
Nationalisering
1. Vermeldt het artikel een link tussen de EU en de eigen natie?
2. Worden er in het artikel nationale politici of personen die
voornamelijk op nationaal gebied actief zijn geciteerd of aan
het woord gelaten?
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4.

4.1 .

Resultaten

Kenmerken van vorm en inhoud

Tussen 1 juni en 31 december 2007 verschenen in de vier kwaliteitskranten 341
a rtikels. Le Monde publiceerde de meeste artikelen (n = 107), gevolgd door De
Volkskrant (n = 93), De Standaard (n = 71} en Le Soi r (n = 70). De berichtgeving
co ncentreerde z ich rond drie belangrijke momenten in het debat over het Verdrag
van Lissabon. Op 21 en 22 juni steeg het aantal artikelen een eerste maal significant
toen de Europese leid ers op de Europese top beslisten om een Intergouvernementele Conferentie samen te roepen voor de heronderhandeling van Het Verdrag tot
Vaststelling van een Grondwet voor Europa. Dit resulteerde in 117 artikels (34 %)
gepubliceerd tussen 15 en 27 juni 2007. De Europese top van 18 en 19 oktober
zorgde voor een tweede piek met 36 artikels (11 % ) binnen een periode van drie
dagen (18, 19 en 20 oktober). De berichtgeving over de ondertekening van het
Verdrag van Lissabon op 13 december ten slotte, resulteerde in 23 artikels (7 % )
tussen 13 en 19 december. Deze resultaten bevestigen eerder onderzoek over de
concentratie van EU-berich tgeving rond topevenementen.
Van de 341 artike len z ijn er 215 artikelen (63%) lang (meer dan 400 woorden)
en 75 % van de artikelen werden geschreven door de eigen redactie. Slechts een
vierde van de artikelen maakt gebruik van een illustratie, waarvan tweederde kleurenfoto's. Wanneer we naar de plaatsing van de artikels kijken, verschenen er 212
(62 % ) in de buitenlandsecties van de kranten en 89 (26 % ) in de opinie- en analysekaternen. Een meerderheid van de artikels (57%} bestaat uit nieuwsberichten
met achtergrondinformatie. Een analyse van de v ier kwaliteitskranten afzonderlijk
toont echter dat De Volkskrant verschilt van de andere dagbladen door het publiceren van meer artikels onder de opinie/ analyse katernen (n = 34; 36,6%} dan
artikels in de buitenlandsectie (n = 31; 33,3 % ) . Dit kan grotendeels verklaard worden door het specifieke karakter va n dit dagblad, dat proportioneel meer ruimte
voorbehoudt voor opinie dan de andere kranten in on ze studie. Wanneer we de
toon van de berichtgeving bekijken , merken we op dat de meeste artikels (n =
286; 84%) neutraal z ijn .

4.2.
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Gebruik van nieuwsframes
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Om na te gaan of het economische gevolgen frame, conflictframe en machtsframe algemeen meer geha nteerd worden in de berichtgeving over het Verdag van Lissabon
dan het human interest frame en nationaliseringsfram e, voerden we !-toetsen uit op
de algemene gemiddelde scores va n de vijf frames. Zoals kan afgeleid worden uit de
onderste rij van Tabel 2, verschillen alle frames signifi cant van elkaar (p < .000). 3
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Om vervolgens variatie te onderzoeken in het gebruik van de frames door de geselecteerde kwaliteitskranten van Frankrijk, Nederland en België, voerden we een
multivariate variantieanalyse (MANOVA) uit met de framing conditie als withinstory factor en de kwaliteitskrant als between-story factor, zoals weergegeven in
Tabel 2. De Wilks Lambda multivariate test toont aan dat het gebruik van frames
significant varieert over de verschillende kwaliteitskranten [F(l5, 920) = 10.383;
p < .000; YJ 2 = .65). Voorts onthullen de univariate between subjects tests dat het
gebruik van elk nieuwsframe, uitgezonderd het machtsframe, significant verschilt
tussen de verschillende kwaliteitskranten. 4 Om de verschillen in het gebruik van
de frames tussen de kwaliteitskranten op te sporen, voerden we post hoc gepaarde
tests met Games-Howell uit.
TABEL 2. Gemiddelde Scores van het Crossnationaal voorkomen van Vijf Frames in
Vier Kwaliteitskranten.
Human
interest

Krant

Le Monde
(n = 107)

M

De Volkskrant
(n =93)

M

De Standaard
(n =71)

M

Le Soir
(n =70)

M

Totaal
(N= 341)

M

NOOT.

50
50
50
50
50

Conflict

Economische
gevolgen

Macht

Nationaal

.16,
.21

.49,
.25

.89,
.18

.68
.31

.47,
.36

.29b
.26

.55
.24

.91 ,
.15

.67
.31

.66b
.39

.31 b
.24

.64b
.28

.86
.23

.70
.36

.26,
.30

.16,
.24

.46,
.27

.79b
.27

.67
.31

.17,
.27

.23v
.25

.53w
.26

.87,
.21

.68y
.32

.42,
.39

Aanpassing voor meervoudige vergelijkingen Games-H owell

* Kolomwaarden met verschillende bijschriften (a, b, c) waren significant ve rschillend van elkaar ten
minste op het niveau p < .05
** Rijwaa rden met verschillende bijschriften (v, w, x, y, z) waren significant ve rschillend van elkaar ten
minste op het niveau p < .000
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We verwachtten (H) dat het economische gevolgenframe, het conflictframe en
machtsframe meer gehanteerd zullen worden dan het human interest frame en het
nationaliseringsframe. Wanneer we de gemiddelde scores van het voorkomen van de
frames in de onderste rij van Tabel 2 bekijken, zien we dat het economische gevolgenframe significant meer gehanteerd werd door de vijf kranten (M = .87; p < .000)
dan de andere frames . Artikels over het Verdrag van Lissabon werden dus opvallend
veel geframed door financiële en economische winst of verlies toe te schrijven aan
de invoering van het Verdrag van Lissabon. Het machtsframe (M = .68; p < .000),
gevolgd door het conflictframe (M = .53; p < .000), zijn het tweede en derde meest
gebruikte frame in de berichtgeving over het Verdrag va n Lissabon . Dit toont aan
dat er in de artikels over het Verdrag van Lissabon regelmatig verwezen werd naar
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de verschillende posities die de EU-lidstaten innamen tijdens de onderhandelingsperiode in de aanloop naar de ondertekening van het Verdrag van Lissabon, en de
onenigheid en oppositie die daarmee gepaard ging. Zoals verwacht kwamen het
nationaliseringsframe (M = .42; p < .000) en human interest frame (M = .23; p
< .000) in mindere mate aan bod in de artikels. Als het human interest frame toch
naar voren kwam, was het meestal door foto's van lachende en handschuddende
politici bij het krantenartikel. Onze hypothese, namelijk dat het economische gevolgenframe, conflictframe en machtsframe meer gehanteerd zouden worden in de
berichtgeving van kwaliteitskranten over het Verdrag van Lissabon dan het human
interest frame en het nationaliseringsframe wordt dus bevestigd . Enige nuancering
toont wel dat er een opvallende discrepantie is tussen het gebruik van het economische gevolgenframe enerzijds, en het conflictframe en machtsframe anderzijds. We
komen hierop terug in de conclusie- en discussiesectie.
Onze onderzoeksvraag peilde naar verschillen tussen de Franse, Nederlandse en
Belgische kwaliteitskranten in het gebruik van frames in de berichtgeving over het
Verdrag van Lissabon. Om dit na te gaan kijken we in Tabel 2 naar de kolomwaarden van de vier kwaliteitskranten. De post hoc testen tonen aan dat het economische gevolgenframe, het frame dat algemeen genomen het meest werd gehanteerd
in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon , ook bij elk van de vier kranten
afzonderlijk het hoogst scoort. De Volkskrant (M = .91; p < .OS) en Le Monde (M
= .89; p < .05) gebruikten dit frame significant meer dan Le Soir (M = .79; p <
.OS). Opvallend: het machtsframe werd door alle kranten in gelijke mate gehanteerd
in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende kranten . Na het eco nomisch e gevolgenframe is dit het door alle kranten meest gehanteerde frame. Het conflictframe werd
significant meer gebruikt door De Standaard (M = .64; p < .OS) dan door Le Monde
(M = .49; p < .OS) en Le Soir (M = .46; p <.OS), en is het derde meest gebruikte
frame door de vier kranten afzonderlijk. Kijken we naar het nationaliseringsframe,
dan bemerken we dat er grote significante verschillen zijn tussen de kwaliteitskranten. De Volkskrant gebruikte dit fram e het frequentst (M = .66; p < .OS), Le Soir
het minst (M = .17; p < .05). Significante verschillen werden gevonden tussen alle
kranten, behalve tussen De Standaard (M = .26) en Le Soir (M = .17) . Het human
interest frame, tot slot, verscheen in alle kranten het minst. De Standaard (M = .31;
p < .OS) en De Volkskrant (M = .29; p < .OS) maakten er significant meer gebruik
van dan Le Monde (M = .16; p < .05) en Le Soir (M = .16; p < .OS).
Le Monde komt in deze resultaten naar voren als een krant die in haar berichtgeving
over het Verdrag van Lissabon vooral het economische gevolgenframe gebruikt, en
dus nadruk legt op financiële en economische gevolgen die het Verdrag van Lissabon met zich meebrengt. Daarnaast is ook het machtsframe in grote mate terug
te vinden in de berichtgeving, zoals eveneens het geval bij de drie andere kranten.
Onderlinge relaties tussen lidstaten, machtsverdeling (bijvoorbeeld zetelverdeling
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in de Commissie) waren nadrukkelijk aanwezig in de rapportering van Le Monde.
Het nationaliseringsframe en conflictframe komen in gelijke, beperkte mate aan
bod, en h et human interest frame is vrijwel afwezig in de berichtgeving van Le
Monde. De Nederlandse kwaliteitskrant De Volkskrant verschilt van Le Monde door
het frequent gebruik va n het nationaliseringsframe, dat bijna evenveel gebruikt
werd als het machtsframe. Ook het conflictframe komt nadrukkelijker naar voren
in de berichtgeving dan het geval bij Le Monde. De Volkskrant legt in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon dus vooral de klemtoon op de eigen natie
en relaties en machtsverdelingen van lidstaten, in plaats van een supranationale
invalshoek te hanteren , zoals meer het geval is bij Le Monde. De twee Belgische
kranten, Le Soir en De Standaard, vertonen een gelijk gebruik van nationaliseringsframe dat significant minder is dan bij Le Monde en De Volkskrant. De Standaard
verschilt echter wel significant van Le Soir en Le Monde in het gebruik van het
conflictframe en human interest frame, twee frames die ofwel door het schetsen
van conflicten, ofwel het gebruiken van een emotionele/persoonlijke invalshoek
vaak gebruikt word en om de aandacht van de lezer te trekken . Voor beide frames
heeft De Standaard de hoogste waarde in vergelijking met de andere drie kranten.
De twee Belgische kranten vertonen dus duidelijke verschillen in de frames die ze
hanteren in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon. De Standaard vertoont
hierin meer gelijkenissen met De Volkskrant, Le Soir neigt meer naar Le Monde.
Implicaties van en verklaringen voor bovenstaande resultaten worden besproken
in de conclusie- en discussiesectie.
Ondanks de gevonden significante verschillen tussen de vier kwaliteitskranten ,
vertonen ze algemeen een min of meer gelijkaardig patroon in het gebruik va n de
vijf nieuwsframes. Het economische gevolgenframe was in alle onderzochte kwaliteitskranten het meest gehanteerde nieuwsframe, gevolgd door het machtsframe,
het conflictframe, het nationaliseringsframe en het human interest fra me. Enkel De
Volkskrant wijkt licht van dit patroon af, doordat het nationaliseringsframe bijna
even frequent gehanteerd werd als het machtsframe in de berichtgeving over het
Verdrag van Lissabon.

s. Conclusie en discussie
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In deze studie wilden we enerzijds nagaan in welke mate de vijf nieuwsframes terugkom en in de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon, anderzijds wilden we
crossnationale verschillen in de adoptie van nieuwsframes door vier verschillende
kwaliteitskranten uit drie Europese lidstaten analyseren: Le Monde (Frankrijk), De
Volkskrant (Nederland), De Standaard (Vlaanderen) en Le Soir (Wa llonië). Hiertoe formu leerden we een hypothese en onderzoeksvraag. Ten eerste verwachtten
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we, naar analogie met voorgaand onderzoek, dat het economische gevolgenframe,
conflictframe en machtsframe meer zouden voorkomen in de berichtgeving van
kwaliteitskranten over het Verdrag van Lissabon dan het human interest frame
en het nationaliseringsframe. Ten tweede vroegen we ons af in welke mate er verschillen in framing terug zo uden te vinden z ijn in de berichtgeving van de Franse,
Nederlandse en Belgische kwaliteitskranten zonder hi ervoor specifieke hypothesen te kunnen formuleren, gelet op het explorerend karakter van deze studie. De
componentenanalyse van de geselecteerde vijf frames, die voor het eerst in deze
co mbinatie samen onderzocht worden in nieuwsberi chtgeving, had een hoge verklarende variantie van 66% (N = 341) .
Voorafgaande analyse van vorm- en inhoudskenmerken verduidelijkte dat Le Monde beduidend meer aandacht besteedde aan de Grondwet dan de Nederlandse en
Belgische kwaliteitskranten. Dit resultaat ligt in de lijn van de substantieel hogere
zichtbaarheid van de Europese Parlementsverkiez ingen van 2004 in de Franse m edia dan in andere Europese media (de Vreese et al., 2006). Een mogelijke verklaring zou gevonden kunnen worden in het handelsmerk van Le Monde als ee n
kwaliteitskrant m et een focus op wereldnieuws. Een kwart van de totale nieuwsberichtgeving van deze krant bestaat uit buitenlandni euws. De Volkskrant verschilde
van de andere krante n door een groter aantal opini e- en a nalysestukken over het
Verdrag van Lissabon in plaats van nieuwsberichten met achtergrondinformatie,
zoals het geval was bij de andere kranten .
Onze hypothese werd bevestigd: het economische gevolgenframe, conflictframe en
machtsframe werden significant meer gehanteerd in artikels over het Verdrag va n
Lissabon , dan het hum an interest frame en het nationaliserings frame, die slechts in
beperktere mate aan bod kwamen in de berichtgeving. Deze resultaten bevest ige n
de indica tie, op basis van diepte-interviews met EU -journalisten (Gleissn er & de
Vreese, 2005}, van een omgekeerde tendens in het nationaliseren van EU-nieuws
wanneer bericht wordt over het Verdrag van Lissabon, en bijgevolg ook de mogelijke impact di e de symbolische betekenis van eenheid, die achter het Verdrag
van Lissabon schuilgaat, zo u kunnen hebben op de manier waarop hierover bericht wordt. In tegenstelling tot bevindingen uit voorgaand onderzoek, kwam het
conflictframe minder vaak naar voren in de berichtgev ing over het Verdrag. Dit
is verrassend, gezien het ee n van de meest voorkomende frames is in politiek en
economisch nieuws , voorna melijk in serieuze media outlets, en een van de mees t
dominante nieuwssel ecti ecriteria (Galtung & Ruge, 1965). De symbolische betekenis van het Verdrag van Lissabon zo u ook hier een verklaring kunnen zijn voor de
matige hantering van het conflictframe. Het econo mi sche gevolgenframe, dat vooral naar vo ren komt in relatie tot financiële en eco nomische onderwerpen (zoals bij voorbeeld de in voering van de euro}, was in de berichtgeving over het Verdrag va n
Lissabon met voorsprong het meest gehanteerde frame. Deze bevinding versterkt
enerzijds het generisch karakter van het frame, doordat het ook prominent gebruikt
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wordt in niet-financi eel en niet -economisch ni euws. Anderzijds geeft het aan dat
de berichtgeving over het Verdrag van Lissabon meer focuste op inhoudelijke elementen van het Verdrag zelf dan het geval is bij meer aandachttrekkende fram es
zoals het human interest frame, conflictframe en nationaliseringsframe.
Het tweede luik van het onderzoek, dat verkennend verschillen in framing analyseerde tussen de kranten van de onderscheiden landen , leidde tot enkele opvallende resultaten. Zo vertoonden Le Monde en Le Soir enerzijds, en De Standaard en De
Volkskrant anderzijds op bepaalde punten opvallende gelijkenissen. Le Monde en
Le Soir kenmerkten zich beide door een minieme hantering van het huma n interest
frame en conflictframe, in tegenstelling tot De Standaard en De Volkskrant. Deze
laatste twee kranten maakten dus meer gebruik van aandachttrekkende elementen
zoals emoties in de berichtgeving, personalisering, en het uitlichten van conflicten
tussen lidstaten en politici. Daarnaast vertoonden Le Soir en De Standaard een
beperkt gebruik van het nationaliseringsframe, in tegenstelling tot De Volkskrant
die dit frame opvallend veel toepaste in haar berichtgeving over het Verdrag van
Lissabon. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat de verwerping van
Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de voorloper van het
Verdrag van Lissabon) in het Nederlandse referendum in 2005 , nog steeds voor
discussies zorgde in Nederland tijdens de debatten over de heronderhandeling va n
het Verdrag. Dit was minder het geval in België en Frankrijk.
Onze resultaten tonen dat, hoewel er significante verschillen gevonden werden
in de hoeveelheid framing tussen de kranten onderling, ze algemeen een vrijwel
identi ek patroon volgden in de adoptie van de nieuwsframes . Het economische gevolgenframe werd door alle kranten afzonderlijk het meest gebruikt, gevolgd door
het machtsframe, conflictframe, nationali seringsframe, en tot slot human interest
frame. Dit illustreert dat de betekenis achter het Verdrag van Lissabon als een symbool van supranationale eenheid niet alleen kan geleid hebben tot een verschuiving naar een meer eengemaakte portrettering van de EU in het nieuws binnen één
krant, maar ook tussen de bestud eerde kwaliteitskranten.
Gezien we voor de crossnationale analyse gebruikmaakten van slechts één kwaliteitskrant per land (en twee voor België), is voorzichtigheid geboden in het interpreteren
en generaliseren van de resultaten. Of onze bevindingen zich doortrekken in andere
kwaliteitskranten kan onderwerp uitmaken van verder onderzoek. Vervolgonderzoek
zou zich daarnaast kunnen richten op sensationele media en nagaan in welke mate
de frames in die media aan bod komen. Zoals Semetko en Valkenburg (2000) aantoonde n, is het voorkomen van frames in het nieuws immers grotendeels afhankelijk
van de sensationele of serieuze aard van een medium. Het feit dat ons onderzoek
zich uitsluitend toespitste op vooraanstaande kwaliteitskranten za l dus wellicht in
belangrijke mate een invloed uitgeoefend hebben op het meer of minder voorkomen
van bepaalde frames. De politiek-ideologische strekking van een krant kan ook een
klemtoon leggen op de fram es die gehanteerd worden; een verklarend e factor die in
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onze studie onderbelicht is gebleven. Tot slot is het nationaliseringsframe dat we in
dit onderzoek hebben belicht een eerste stap in de constructie van een meetschaal.
Verdere verfijning en toetsing van dit meetinstrument is dan ook aangewezen.
De resultaten van deze crossnationale studie leveren bewijs voor de mogelijke ontwikkeling van een Europese publieke sfeer. Gedurende eenzelfde periode vonden
wij in de geselecteerde kwaliteitskranten Le Monde, De Volkskrant, Le Soir en De
Standaard een gelijkaardig gebruik van frames terug in de berichtgeving over een-

zelfde onderwerp: het Verdrag van Lissabon. Berichtgeving over eenzelfde onderwerp, binnen een gelijkaardig tijdskader en gebruikmakend van dezelfde frames
wordt als basisvoorwaarde beschouwd voor de ontwikkeling van een Europese
publieke sfeer (Brüggeman, 2005). Het belang van deze bevindingen ligt in de betekenis die een Europese publieke sfeer kan hebben in het functioneren en verder
evolueren van de Europese Unie. De massamedia die als pijlers van de publieke
sfeer de link vormen tussen burger en EU blijken immers een invloedrijke rol te
spelen in de kennisverwerving en opinievorming over de EU enerzijds, en de politieke participatie in de EU anderzijds. Het crossnationaal terugkeren van dezelfde
frames in onze studie illustreert dat het mogelijk is een aanzet te geven tot een
supranationale publieke sfeer die, door het divers gebruik van frames, ook kan
voorzien in een pluriforme berichtgeving noodzakelijk voor het vormen van een
gebalanceerde en pluriforme opinie over EU-topics.

Noten
1.

De Flash Eurobarometer survey werd gevoerd van 13 tot 15 juni 2008 , op vraag

van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ierland. 2000 respondenten,
random geselecteerd, van 18 jaar en ouder, werden telefonisch geïnterviewd.
2. Selectie van de kwaliteitskranten gebeurde op basis van hun prominentie als kwaliteitskrant, een hoge verspreidingsgraad, en frequente berichtgeving over EU-topics.
Van de vier kranten is Le Monde algemeen het meest gekend. Met een gemiddelde
verspreiding van 340.131, is het één van Frankrijks belangrijkste kranten (OJD , 2009).
Deze liberale, centrumlinkse kwaliteitskrant staat gekend om haar internationale kijk
en diepgaande politieke en economische analyses. Met de focus op wereldnieuws wordt
25 % van de totale nieuwsberichtgeving besteed aan buitenlands nieuws. De Volkskrant
is met een oplage van 263.845 exemplaren de grootste Nederlandse kwaliteitskrant (Cebuco, 2009). Deze progressieve, linkse krant wordt gewaardeerd voor de eigenzinnige
nieuwskeuze en originele invalshoeken. De twee Belgische kwaliteitskranten hebben
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een gelijkaardige verspreiding: 90.535 (Le Soir) en 95.940 (De Standaard) exemplaren
(CIM, 2009). Beide kranten hebben geen uitgesproken politieke voorkeur. Le Soir en De
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Standaard zijn de belangrijks te kwaliteitskranten in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.
3.

Conflictframe - human interest frame (t

fram e - machtsframe (t

=

9.145 , df

=

=

18.677, df

=

340, p < .000), conflict -

340, p < .000), conflictframe - eco nomi sch e

gevo lgenframe (t = 24 .502, df = 340, p < .000), conflictframe - nationali seringsfram e
(t = -4 .656, df = 340, p < .000), human interest frame - ma cht sframe (t = 23 .789,
df

=

340, p < .000), human interest frame - economische gevolgenframe (t

=

41.019,

df = 340, p < .000), human interest frame - nationaliseringsframe (t = 8.145, df =
340, p < .000), machtsframe - economische gevo lgen frame (t = 11.668, df = 340,
p < .000), machtsframe - nationaliseringsframe (t = -9.362, df = 340, p < .000), economische gevolgen frame - na tionaliseringsframe (t
4.

Machtsframe (F

=

.134; df

=

=

-21.582, df

=

340, p < .000).

3, 337; p < .940), economische gevolgenframe

(F = 5.710, df = 3, 337; p < .001), conflictframe (F = 7.213, df = 3, 337; p < .000) ,
nationaliseringsframe (F = 34.747, df = 3, 337; p < .000) , human interest frame
(F = 10.281, df = 3,337; p < .000).
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De proliferatie van regionale
integratie en het unieke
karakter van de EU
als wetenschappelijk
probleem
Luk Van langenhove

ABSTRACT
This article presents an analytica! framework to advance the comparative study of
regional integration processes and to give a proper place to the EU within the field of
regional integration studies. lt is argued that a single theory of regional integration is
not possible and that in order to compare different integration processes a distinction
needs to be made between three generations of regionalism: i) integration by removing
(economie) barriers; ii) integration by building a supranational structure and (iii) integration by building a geopolitical identity. This framework allows to better situate the
EU towards other integration schemes in the world : as an exponent of first generation
regionalism, the EU can be studied as one of many hundreds integration schemes; as a
form of second generation integration the EU can only be compared toa limited number
of case s and with regard to third generation regionalism the EU is a N

= 1 ca se.

KEYWORDS: Comparative regional integration, integration theory, political unification, European Union
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Sinds het midd en van de jaren '80 is er sprake van een 'exp losie' aan regionali stische
projecten. Regional e integratie is echter geen ni euw fenomeen. Van bij het begin
va n het ontstaa n va n de Westfaa lse wereldorde hebben soevereine staten regionale
samenwerkingsverbanden nages treefd (Mattli , 1999, p. 1) . Regional e integrati e is
evenwel voorna melijk ee n fenomeen van na de Tweede Wereldoorlog. Onla ngs
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heeft de Warwick Commissie gewag gemaakt van zo'n 380 bestaande projecten en
voorziet tegen 2010 meer dan 400 regionale samenwerkingsverbanden (Warwick
Commission, 2007, p. 45) . 1 Tegelijkertijd kan men vas tstell en dat bestaande projecten van regionale integratie stap voor stap intenser of 'd ieper' worden én dat ze
geografisch uitbreiden. De verbreding en verdieping van de EU - moeizaam als die
soms verloopt - is daar een toonvoorbeeld van . Maar regionale integratie kent ook
een dynamiek in de rest van de wereld zoals de ontwikkeling van onder andere
Association of Southeast Asian Nat ions (ASEAN), Economie Community of West
African States (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC) en
Mercado Comun del Cono Sur (MERCOSUR) aantoont. Niettemin is het overduidelijk dat het Europese integratieverhaal niet gelijk loopt met regionale integratieprocessen in de rest van de wereld. Vandaar dat sinds lang de vraag gesteld
wordt of de studie rond (Europese) regionale integratie verhinderd wordt door een
N = 1 obstakel. 2 Gaat het met andere woorden om een uniek geval en zo ja, dient
er dan een specifieke theorie voor ontwikkeld te worden? Of nog anders gesteld : is
het mogelijk om tot algemene 'nomothetische' kennis omtrent regionale integratie
te komen waarbij de Europese integrat ie als een bijzonder geval dient aangezien
te worden of kan de EU all een op een idiografische manier bestudeerd worden? 3
Dit artike l poogt een bijdrage te leveren tot het beantwoorden van deze vraag door
een analytisch en conceptueel kader te schetsen dat toelaat de EU een specifieke
plaats te geven in het domein van de vergelijkende regionale integratiestudies. Het
voorgestelde kader introduceert een onderscheid tussen drie vormen van regionale
integratie op basis waarvan de problematiek van de vergelijkbaarheid van de EU
op een meer precieze manier behandeld kan worden.

2.

Vergelijkende regionale integratie studies

Regionale integratie wordt algemeen erkend als een globaal maatschappelijk fenomeen: "a major trend with new genuinly worldwide economie and politica! phenomena having a significant impact on various issue areas" (Hettne, 2005, p. 269).
Als dusdanig vormt regionale integratie dan ook in toenemende mate het onder...1
uJ

werp van aandacht uit diverse wetenschappelijke disciplines (voor enkele recente
overzichten van de literatuur, zie: Farrell, Hettne & Van Langenhove, 2005; Fawcett
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& Hurrell, 1995; Gamble & Payne, 1996; J0rgensen, Pollack & Rosamond, 2007;
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Pollack, 2005; Rosamond, 2000; Wiener & Diez, 2004). Een belangrijk deel van de
wetenschappelijke aandacht gaat daarbij uit naar Europa. Het gebied van de EU -
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studies heeft een eigen institutionalisering gekend. 4 Daarnaast wordt het fenomeen
van de regionale integratie ook door economen bestudeerd met een klemtoon op de
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mechanismen voor het eenmaken van 'markten' (Baldwin & Wyplosz, 2006). Ver-
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der is er ook aandacht aan zogenaamde veiligheidsregio 's (S uzan & Weaver, 2003;
Graham & Felfcio, 2006) en aa n de relatie tussen globali sering en regionalisering
(Cooper, Hughes & De Lombaerde, 2008). Binnen het vakge bied politieke wetenschappen is het vooral in de context van de studie va n internationale betrekkinge n
en vergelijkende politiek dat regionale integratie aan bod komt. Verschill end e kl assieke theoret ische in va lsho eken zijn daa rbij geb ruikt: federalisme, funct ionali sme,
neofunction ali sme, int ergouvernementali sm e, sociaal constructivism e (Rosa mond ,
2000) . Meer recent is het 'new regionalism' naar voor geschoven als een ni euw
ana lysekader (Hettn e, 2003; 2005). New regionalism legt z ich hoofdzakelijk neer
op de studie van niet-Europese voorbeelden van regionale integratie (Bres lin & Hi ggott, 2000; Breslin , et al., 2002; Farrell, Hettne & Van Langenhove, 2005; Fawcet t
& Hurrell , 1995 ; Gamble & Payne, 1996; Hettne, In ota i & Sunkel, 1999-2001; Sö-

derbaum & Shaw, 2003). Ondertussen hebben geografen oo k steeds hun eigen onderzoekslijnen omtrent regio 's en regionalisering gehad, waarbij een onderscheid
wordt gemaa kt tu ssen macro regio 's (ook som s wereldregio's genaamd) en mi croregio's (bestuurlijke ent iteiten binnen landen). Recent is er ook aandacht besteed
aa n de interactie tu ssen processen van regionale integrat ie (o p macronivea u) en de
ontwikkeling va n microregio's (Breslin & Hook, 2002; Söderbaum, 2005}.
De wetenschappelijke studie van regionale integratie gebeurt dus door verschillende epistemische groepen en kenmerkt zich a ldus door een versnippering en een
gebrek aan coheren ti e. Dit probleem werd reeds door ee n van de pioniers van de
studie va n regionale integrati e gesignaleerd in 1975 (Haas, 1975} . Meer dan dertig
jaar later kan Kühnhardt (2007 , p. 229) nog steeds opmerken dat: "there is no
universally applicable theory of integration ". Ook Hurrell wijst in di e richting wa nneer hij stelt dat "t here is (... ) no specifically ' regional dimension' to international
relations theory" (Hurrell , 2007, p. 133}. Dit lijkt vooral samen te hangen met een
eurocentrisme, waarbij de Europese ervaringen met regionale integrati e te centraa l
worden gezet: "the European experience (is used) as a basis for the production of
generalisation about th e prospects for regional integration elsewhere" (B res lin et
al., 2002, p. 2) . Of nog: "so-called theories of regionalism ( ...) turn out to be little
more than the translation of a particular set of European experiences into a more
abstract theoretica! language" (Hurrell, 2007, p. 133}. Het resultaat is dat er geen
echt vergelijkende regionale studies bestaan (voor uitzonderingen z ie Farrell, Hett-
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ne & Van Langenhove, 2005; Laursen , 2003; Telo, 2007). Meer zelfs, "there is virtually no systema ti c debate regardi ng the funda mentals of comparison , such as w hat
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to compare, how to compare or why to compare" (Söderbaum, in druk).
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Het lijkt dan ook noodza kelijk om tot meer concep tu ele kl aarheid te komen om
regionale integrati e va nuit een globaal perspecti ef te begrijpen. Een eerste stap
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dimensies van regionale integratie van elkaar te onderscheiden. Dit veronderstelt
dat er ook enige duidelijkheid bestaat omtrent wat nu juist een ' regio' is. Maar daar
wringt het schoentje : het lijkt nauwelijks mogelijk om tot een eenduidige definitie
van het concept 'regio ' te komen (zie Cantori & Spiegel , 1970). Als er al een consensus bestaat, dan is het over het feit dat regio's in al hun verschijningsvormen
één ding met elkaar gemeen hebben: het zijn geen staten, maar ze hebben - in
min of meerdere mate - een aantal eigenschappen van staten (zie Van Langenhove,
2007a, pp. 271-281; Hettne & Söderbaum, 2000). Die eigenschappen kunnen betrekking hebben op volgende drie domeinen:
(i) het economische weefsel (elke staat is een ' unieke' markt met een eigen economisch beleid);
(ii) het institutionele kader inzake governance met betrekking tot publieke goederen (elke staat heeft een uitvoerende, wetgevende en judiciële macht); en
(iii) de externe soevereiniteit die toelaat als actor in internationale gremia op te treden.
Elk van deze drie domeinen van het functioneren van een staat kan onderhevig
zijn aan processen van regionale integratie. Telkens kan gesteld worden dat daarbij
een toestand van totale integratie mogelijk is die in principe erop neerkomt dat wat
eens functioneerde op het niveau van elke staat afzonderlijk, dan zou functioneren
op het niveau van alle staten samen. Voor elk van de drie beleidsdomeinen bestaat
dus een andere télos inzake integratie. Stel dat een totale integratie zich simultaan
zou voordoen op de drie domeinen, dan zou dit in principe leiden tot de vorming
van een nieuwe staat, bestaande uit de geïntegreerde oorspronkelijke staten ...
Maar een dergelijke algehele integratie komt in praktijk (alsnog?) niet voor. Wat
wel bestaat is partiële integratie in elk van de drie domeinen die leidt tot vormen
van supranationale regio's met bepaalde staateigenschappen. Gecombineerd met
de globale multilaterale instituten en met subnationale regio 's die ook staateigenschappen kunnen hebben, levert dit een comp lex geheel van bestuurlijke lagen op
(zie Van Langenhove, 2007c).
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Bij dit alles mag bovendien niet vergeten worden dat de omvang (uitgedrukt in
km 2 , GDP of populatie) van de staten betrokken bij een integratieontwikkeling, een
rol speelt. Men kan immers aannemen dat er voor elk beleidsdomein een optimaal
bestuurlijk niveau bestaat dat samenhangt met de omvang van de bestuurlijke entiteit. Zo kan bijvoorbeeld innovatiebeleid in het ene geval beter op het niveau van
een land gebeuren (als het om een klein land gaat) en in een ander geval (een groot
land) beter op het niveau van een subnationale entiteit. Het is merkwaardig dat, bij
de meeste studies omtrent regionale integratie, deze variabele nauwelijks in rekening wordt gebracht. 5 De uitdaging is dan ook om wat zich momenteel afspeelt op
Europese schaal te vergelijken met bijvoorbeeld de ontwikkelingen in China en de
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toenemende roep aldaar naar disintegratie. Het is best mogelijk dat beide processen
dienen begrepen te worden als uitingen van eenzelfde problematiek: hoe de Westfaalse soevereine staten zich pogen te handhaven in een geglobaliseerde wereld.
In wat volgt wordt een overzicht gepresenteerd van deze verschillende vormen van
regionale integratie aan de hand van de drie genoemde beleidsdomeinen. Dit laat
toe om drie 'ge neraties' van regionale integratie te onderscheiden (zie Söderbaum
& Van Langenhove, 2006; Van Langenhove & Costea, 2007; Costea & Van Langenhove, 2007; Van Langenhove & Marchesi , 2008) elk met een specifieke télos . Het
zijn 'genera ties' omda t ze alle drie op een versch ill end moment ontstaan zijn en
eigen - weliswaar nauw verworven en overlappende - ontwikkelingstrajecten kennen . Het gaat met andere woorden om een combinatie van een chronologische en
een kwalitatieve dimensie.6

3.

Integratie door het wegnemen van
economische barrières

Bij de eerste generatie regionale integrat ie is de télos een volled ig eengemaakte
econom ische ruimte die zich in niets onderscheidt va n een nationale markt. Een
dergelijke integratie wordt aangestuurd door economische motieven. Staten hebben
doorheen de geschieden is altijd al te kampen gehad met twee tegengestelde krachten: enerzijds pro tection isme (het afschermen tegen goederen uit het buitenland) en
anderzijds vrijhandel (het zelf zoveel mogelijk kunnen exporteren naar andere la nden). Economisch e integratie is da n ook het mogelij k maken van vrije handel tu ssen een aan tal landen met de bedoeling dat de kosten lager zijn dan de baten. Een
van de allereerste geïnstitutionaliseerde vormen va n een dergelijke integra tie is de
Zollverein tussen een aantal Duitse staten. Dit proces sta rtte in 1834 en maakte de
weg voor een algemene vereniging vrij. In 1842 omvatte de Zollverein 28 sta ten. Met
de stic hting van het Duitse Keizerrij k in 1871 hield de Zollverein op te besta an.
1834 kan dan ook beschouwd worden als hét geboortejaar van de eerste generatie
van regionale integratieprocessen. Kenmerkend voor deze eerste generatie is de li neaire sequentie van toenemende economische integra tie door het verwijderen van
handelsbelemmeringen. Dit proces is door Balassa (1961) als vo lgt omschreven:
het proces begint met het vormen van een vrijhandelszone waarin de deeln emende
staten besluiten hun interne douanetarieven en handelsquota 's te verwijderen.
Maar di e staten behouden ondertussen wel het recht om elk voor zich afzonderlij k
douanetarieven in te stellen voor goederen van buiten de vrijhandelszone. In een
vo lgend stadium wordt in een douane-unie ook een gemeenschappelij ke tarifering
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voorzien naar de buitenwereld. Op die manier kan er een gemeenschappelijke
commerciële politiek gevoerd worden. Vervolgens is er de interne markt met de
opheffing van niet-tarifaire obstakels voor de vrije circulatie van goederen en productiefactoren toegevoegd aan de reeds bestaande vrije handel. Ten slotte is er de
economische unie waar de gemeenschappelijke interne markt uitgebreid wordt met
een monetair en fiscaa l beleid. Dat kan eventueel ook leiden tot een monetaire
unie. Het eindpunt van deze integratiebeweging is dus dat de gemeenschappelijke
markt opereert "exactly as if it were one single national market'' (Glöckler, 1998, p.
90). Daarbij dient opgemerkt te worden dat net zoals er binnen één staat nog altijd
aandacht kan zijn voor subnationale regionale economische politiek, er binnen een
eengemaakte markt nog altijd sprake kan zijn van afzonderlijke accenten voor de
deelnemende staten.
Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat de eerste generatie regionale integratie
zich wereldwijd gaat ontwikkelen is. Het startpunt (en model!) is uiteraard het
Verdrag van Rome in 1957. Deze Europese Economische integratie is dan verder
uitgediept in 1968 (douane-unie) en in de jaren '80 door het creëren van een Europese eenh eidsmarkt en nog later door een monetaire unie. Dit proces van integrat ie heeft met de jaren heel wat gelijksoortige bewegingen in diverse delen van
de wereld in gang gezet. Vandaag de dag wordt het aantal regionale handelsakkoorden op meer dan 200 gescha t. Als men daar nog de akkoorden bijrekent die
in de 'pipeline' zitten, komt men tot meer dan 400! Vandaar de beweringen dat
regionale integratie aan het 'boomen' is en dat het resultaat een 'spaghettibow l'
van akkoorden vormt (Bhagwati, 1994).
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Wanneer men echter de bestaande akkoorden op hun inhoud analyseert, dient
men dit plaatje wat te nuanceren. Ten eerste gaat de overgrote meerderheid van
de akkoorden in de ' Balassa seq uentie' niet verder dan vrijhandelszones. Slechts
8% zijn douane-unies en van de geprojecteerde akkoorden slechts 1 % (Fiorentino
et al. , 2007, p. 3). Ten tweede zijn steeds meer akkoorden bilateraal in plaats van
regionaal en bovendien zijn die bilaterale akkoorden niet noodzakelijk tussen nabijgelegen landen. Het gaat met andere woorden om een toenemende mate van
preferentiële akkoorden die ingegeven worden door strategische belangen die niet
noodzakelijk samenhangen met een regionale dynamiek . Volgens Fiorentino et al.
(2007, p. 2) is het zelfs zo dat dergelijke vrijhandelsakkoorden de dynamiek van
regionale integra tie kunnen hinderen. Ten slotte dient ook nog opgemerkt te worden dat recent een nieuw fenomeen ontstaan is: bilaterale akkoorden waarbij een
of beide van de partners zelf een regionaal handelsakkoord is.
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Een belangrijk kenmerk van eerste generatie regionale integratie is dat ze op een
louter inter-gouvernementele basis georganiseerd kan worden. Het volstaat dat er
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een structuur gecreëerd wordt waarbij nationale afgevaardigden beslissingen nemen. Maar er bestaat daarbij een gevaar dat de betrokken staten naar hun collectieve bereidheid om economisch te integreren tegelijkertijd toch nog - onder druk van
nationale drukkingsgroepen - individueel via staats intervent ies de eengemaakte
vrije markt zouden verstoren (Baldwin, 2008, p. 12). Een louter handelsakkoord
kan uiteraard onmoge lij k dergelijke eventuele toekomstige distorties voorzien. Precies daarom stelde in 1956 de Commissie Spaak voor om met de ratificatie van het
Verdrag van Rome ook een onafhankelijke Europese Commissie te installeren om de
interne markt te ' monitoren' samen met een onafhankelijke judidiciële macht om
eventuele confl icten te behandelen . Op die manier leidt de economische integratie
ook tot een politieke integratie waarbij de staatssoevereiniteit beperkt wordt.

Integratie door het bouwen van een
gemeenschappelijk en onafhankelijk institutioneel kader
4.

Regionale integratieprocessen van de eerste generatie worden steeds geconfronteerd met drie fenomenen waarover de betrokken staten tot een akkoord dienen
te komen. Ten eerste is er de kwestie van de geografische limieten van het proces:
welke landen kunnen / mogen wel of niet tot een bestaand akkoord toetreden? Niet
alleen economische maar ook politieke overwegingen zullen daarbij van tel zijn.
Ten tweede is er de zogenaamde 'spi ll-over': waar stopt de economische integratie?
Er zijn immers tal van beleidsdomeinen die op zich niet louter economisch zijn
maar waar een integratie, in de zin van een gemeenschappelijk beleid, kan bijdragen tot een verdere economische eenwording. Als men nadenkt over economische
competitie ten opzichte van landen buiten het integratieschema komt men algauw
uit bij innovatiepolitiek. Een innovatiepolitiek leunt nauw aan bij wetenschapsbeleid en onderzoek en ontwikkeling. Wat dan weer leidt tot universitaire politiek en
een harmonisatie van het hoger onderwijs ... Met andere woorden los van eventuele
extra-economische motieven dringt een economische integratie algauw tot beleidskeuzes op andere gebieden. En ten derde is er de vraag naar de mate waarom men
een gemeenschappelijk beleid louter intergouvernementeel houdt of dat men een
stuk van de nationale soevereiniteit ter,zake overdraagt naar een supranationale
instantie die autonoom kan handelen en waarvan de besluitvormingsstructuur
niet gebaseerd is op nationale afgevaardigden. In de mate dat het maar om een
gedeeltelijke overdracht van soevereiniteit gaat, kan dit als 'halfway integration '
omschreven worden: "halfway integration is defined as giving nations full or nearly
full autonomy in some important matters while providing full or nearly full control
toa supranational authority on other important matters" (Etzioni, 2001, p. xxv).
'Halfway integration' is het belangrijkste kernmerk van de tweede generatie regio-
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nale integratieschema's. De meeste vrijhandelsakkoorden kennen geen supranationale structuren en hebben een institutionele ondersteuning die vrij beperkt blijft.
Bij tweede generatie regionale integratie is de télos een eengemaakte aanpak van
klassieke interne beleidsdomeinen van een staat die betrekking hebben op het
leveren van publieke goederen aan de burgers (zoals onderwijs, sociale zekerheid ,
politieke vertegenwoordiging, enzovoort). Regionale integratie van de tweede generatie wordt dus gekenmerkt door een overdracht van (politieke) soevereiniteit op
supranationaal niveau die een integratie van andere beleidsdomeinen dan economie en handel toelaat. Het toetreden tot een dergelijk integratieschema omvat dan
ook veel meer dan een afstemming van invoerrechten en dergelijke. Het impliceert
ook een vrijwillige afstand van een deel van de staatssoevereiniteit.
De eerste ideeën voor een dergelijke vorm van integratie zijn terug te vinden in
het werk van de zogenaamde Commissie Van Brentano van 1952. Deze Commissie
werd aangesteld door een door EGKS geïnstalleerde ' pre-constituante' (de 'Assemblee ad hoc') die als opdracht had een ontwerpverdrag voor een Europese Politieke
Gemeenschap uit te werken. Geïnspireerd door de Europese federalistische beweging werd gepleit voor een verregaande soevereiniteitsoverdracht, tot en met het
autonoom recht van de Europese Commissie om belastingen te heffen voor haar
federale taken. Ook werd er voorzien in een Europese executieve en gerechtelijk
macht en in een wetgevende kamer samengesteld via rechtstreekse Europese verkiezingen (Van de Meersche, 1970; Usherwood, 1998). Toch werd dit project niet
als dusdanig gerealiseerd en meer afgezwakte voorstellen tot integratie zagen het
daglicht (onder meer het eerder vermelde Spaak-Rapport).
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Het is dan ook moeilijk om een symbolische geboortedatum van de tweede generatie regionale integratieschema's naar voor te schuiven, maar 1965 is een mogelijkheid. In dat jaar werd immers op 8 april het Verdrag van Brussel ondertekend dat in
werking trad op 1 juni 1967. Dit Verdrag kan beschouwd worden als het begin van
de moderne Europese Unie met een duidelijk gemeenschappelijk en deels onafhankelijk institutioneel kader. Het creëerde de Europese Commissie en de Raad van Ministers als gemeenschappelijke instituten voor de vroegere integratieschema's EGKS,
EEC en Euratom. Het Europees Gerechtshof (opgericht in 1951) gaf vanaf nu - uniek
in de wereld - burgers van Europese landen het recht actie te ondernemen tegen hun
vaderland. Bovendien werd het primaat van het Europees recht ten opzichte van
de nationale wetgeving geïnstalleerd en werd het Europese integratieproces vanaf
dan als de 'Europese Gemeenschappen' benoemd. Overigens gebeurde dit alles niet
altijd met de volledige instemming van de staten zelf. Het lijkt erop dat eens de integratieprocessen in gang gezet zijn door de lidstaten , de gecreëerde supranationale
instellingen een eigen dynamiek ontwikkelen, soms tegen de zin van de lidstaten in.
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Natuurlijk waren er eerder ook reeds belangrijke stappen in die richting gezet, onder
meer in december 1964 met de eerste realisaties van het Europees landbouwbeleid.
Het is pas later dat andere beleidsdomeinen aan het integratieproces werden toegevoegd (zoa ls de technologische samenwerking in 1969). Reeds vanaf 1952 bestond
er een Europese Parlementaire Assemblee, samengesteld uit parlementariërs van de
verschillende nationale parlementen, weliswaar zonder wetgevende macht. In 1970
kreeg het Europees parlement zeggenschap over het budget van de Commissie en
in 1979 werden de leden voor het eerst rechtstreeks verkozen. Toch blijft 1965 een
sleuteljaar. Enerzijds omdat het Verdrag van Brussel conform was met de ' filosofie '
van het Verdrag van Rome om de economische integratie in een politieke integratie
te doen uitmonden. Anderzijds omdat precies daarom het Europese integratieproces
eind juni 1965 in een diepe crisis verzeilde (de Franse 'lege stoel'-politiek). Deze crisis hing paradoxaal samen met de positieve resultaten inzake economische integratie. Precies dit succes bracht de Commissie ertoe om "ook voorstellen te ontwerpen
om de verdere politieke uitbouw van de Europese Gemeenschap mogelijk te maken"
(Van de Meerssche, 1970, p. 255) . Maar een dergelijke politieke uitbouw heeft steeds
heel moeilijk gelegen en gedurende jaren is het Europese integratieproces weinig
opgeschoten. In de jaren '70 en begin jaren '80 was er zelfs sprake van een 'eurosclerosis'. Het is pas met het Plan-Delors dat er een verdere doorbraak is gekomen. Een
verdere stap in de uitbouw van deze tweede generatie integratie voor het Verdrag
van Maastricht (1992) dat voorzag in een duidelijke supranationale zuil naast twee
intergouvernementele zuilen (de Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek en de
samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken). Het Verdrag van Maastricht
was het resultaat van intergouvernementele onderhandelingen, maar de supranationale dim ensie was sterk aanwezig (in de eerste zuil waar de meeste beleidsterreinen
in zijn ondergebracht) en met een aan de drie zuilen gemeenschappelijke bovenbouw die de Europese Raad een overkoepelende rol toedicht.
Tot op heden is deze Europese integratie een vrij uniek project. Bovendien is het
een belangrijk voorbeeld voor andere integratieprojecten. De Afrikaanse Unie is
bij voorbeeld voor een groot deel gemodeleerd naar het Europese voorbeeld. Maar
in de praktijk is de Europese integratie natuurlijk veel verd er gevorderd dan het
project van de Afrikaanse Unie.
Er bestaat geen Balassa-chronologie voor wat betreft de tweede generatie int egratie.
Toch kan men vaststellen dat 'halfway integration' in verschillende mate kan gerealiseerd en uitgediept worden . De geschiedenis van de Europese eenmaking met
de 'ever deeper' gedachte toont dat aan. In 2004 werd zelfs gepoogd de 'halfway
integration' verder te zetten tot een quasi volledige integratie. Het ontwerp van een
grondwettelijk Verdrag ging immers om veel meer dan een loutere unificatie van
bestaande verdragsteksten; het was ook een poging om Europa duidelijke kenmer-
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ken van een staat te geven. Zo was er sprake van een eigen officiële vlag en hymne,
van Europese wetten, van een Minister van Buitenlandse Zaken, enzovoort. Na het
verwerpen van dit Verdragsontwerp door de burgers in Nederland en Frankrijk is
er een 'afgeslankte' versie gekomen - het Verdrag van Lissabon - dat toch nog een
aantal belangrijke stappen zet inzake verdieping van de 'halfway ' integratie.
Tot nog toe is de supranationaliteit vaak gemaskeerd door de unanimiteitsregel:
die laat toe dat supranationale verorderingen slechts mogelijk z ijn als alle lid staten
akkoord gaan. Of anders gezegd: omdat unanimiteit noodzakelijk is, hebben lid staten nog steeds het gevoel dat ze autonoom en soeverein kunnen optreden. De
Britse publicist Noel Malcolm (1996, p. 352) verwoordde dat mooi: "so long as the
Counci l of Ministers reached its decision unanimously, we could pretend that the
whole procedure was still contained with the rules for our own exercise of our own
authority". Sinds de Europese Akte (Maastricht - Amsterdam - Nice) worden evenwel steeds meer beslissingen bij gekwalificeerde meerderheid genomen . Met het
Verdrag van Lissabon zal de Europese Ministerraad nu opereren onder het stelsel
van een dubbele meerderheid op basis van twee criteria: 55 procent van de lidstaten en 65 procent van de EU-bevolking. Verder voorziet het Verdrag van Lissabon
ook in een uitbreiding van de macht en invloed van het Europees Parlement.
Dit alles maakt dat de EU - als het Verdrag in 2009 geratificeerd wordt - nog meer
dan vroeger de meest geïntegreerde ruimte ter wereld wordt. Het Verdrag van Lissabon is een duidelijke verdere stap weg van de intergouvernementele aanpak
naar een supranationale integratie. Alleen het Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid zal intergouvernementele procedures behouden.
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Integratie door het uitbouwen
van een geopolitieke identiteit

De hierboven beschreven tweede generatie regionale integratie kan in principe leiden tot een volledig supranationaal kader voor wat betreft de interne bestuurlijke
macht. Maar zelfs de EU als meest geavanceerd in die richting, blijft onvolledig
supranationaal. Bij derde generatie integratie betreft het onderwerp evenwel de buitenlandse politiek en het extern optreden . De télos is hier een volledig eengemaakt
buitenlands beleid en daarmee samengaand de ambitie om te opereren als één
actor op de internationale scène. Ook hier kan de integratie variëren van geheel intergouvernementeel naar volledig supranationaal. Daarmee is ook aangegeven wat
louter theoretisch gezien een derde generatie van regionale integratie zou kunnen
zijn: een supranationaal buitenlands beleid met bijvoorbeeld een eengemaakte di-
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plomatie en een eengemaakte strijdkracht. Weerom kan verwezen worden naar de
processen van Europese integratie. Wat defensie betreft, zijn er van bij de oorsprong
pogingen geweest om tot een Europese Defensiegemeenschap te komen met als resu ltaat de oprichting in 1954 van de West-Europese Unie. Maar de eerste aanzetten
tot een ech te gemeenschappelijke buitenlandse en vei ligheidspolitiek dateren van
veel later. De adoptie van de European Security Strategy in 2003 was daarbij een
belangrijke mijlpaal. Zoals reeds werd gezegd, is met het Verdrag van Maastricht
duidelijk geopteerd voor een intergouvernementele aanpak van de Europese buitenlandse en vei ligh eidspolitiek. Het eerdere ontwerp van het grondwettelijk Verdrag
was eveneens intergouvernementeel inzake het Gemeenschappelijk Bu itenlands en
Veiligheidsbeleid, maar voorzag wel in een supranationaal gek leurde aanpak. Symbool bij uitstek daarbij was de voorziene 'Mi nister van Buitenlandse Za ken '. Met
het verdrag van Lissabon is dat gevoelig afgezwakt (de 'Minister' is nu een Hoge
Vertegenwoordiger geworden) en er is nog nauwelijks sprake van enige supranationale aanpak. Anderzijds voorziet het Verdrag van Lissabon inzake defensie in een
nieuw mechanisme van 'perma nente gestructureerde samenwerking' dat toelaat
dat sommige landen hun defensie-inspanningen samenleggen. Verder voorziet het
Verdrag van Lissabon ook nog in een rechtspersoonlijkheid va n de EU inzake externe acties. Andere regiona le organisaties zijn de EU hierin voorgegaan maar gelet
op de sterke supranationale structuur van de EU is dit een belangrijk gegeven. De
EU kan nu - net als ee n staat - lid worden van internationale organisaties. Tegelij kertijd zullen de lidstaten zelfs geen international e verdragen meer kunnen tekenen
als die niet in overeenstemming zouden zijn met de EU -reglementering.
Van bij het begin van de Europese integratie is de télos van een Europa dat met één
stem spreekt aanwezig geweest. Dit blijkt niet alleen uit Churchills droom va n een
'United States of Europe', maar ook uit het werk van de federalistische beweging
(Dehousse, Madariaga, Spinelli, Brugmans en vele anderen). Zo schreef Jan Tinbergen in 1960: "Europe can not escape thinking abou t and joining action concerning all the great problems facing the world" (Tin bergen, p. 385). Maar de opeenvolgende pogingen om dat te institutionaliseren en van Europa een globale militaire
en politieke actor te maken zijn telkens gestrand in een intergouvernementalisering
(Costea & Van Langenhove, 2007). De idee van een EU met één buitenlands beleid,
een versmel ting van de diplomatieke korpsen en van de strijdkrachten en van een
uniforme vertegenwoordiging in de multilaterale organisa ties (inclusief de Veiligheidsraad) is dan ook nog zeer utopisch. Vanuit de multilaterale organisaties zelf
bestaat er echter een groeiende belangstelling om tot een wereldordening te komen
waar, naast staten en globale instellingen, ook regionale organisaties een plaats
hebben (Thakur & Van Langenhove, 2008). Van alle regionale organisaties is de
EU op dit ogenblik de enige met een duidelijke ambitie en visie om op wereldvlak
een rol te spelen. De instrumenten zijn nog zwak en de spanningen tussen natio-
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nale belangen en intergo u verneme ntele sa menwerking nog sterk . Het Verdrag van
Lissabon voorziet evenwel in een aan tal mogelijkheden om tot een ech te gemeenschappelijke buitenlandse politiek te komen. In die z in kan de gep la nde ratificatie
van het verdrag in 2009 misschien a ls de echte start va n de derd e ge nera tie integratie bekeken worden .. .

6.

Het vermeende sui generis karakter van de EU

Uit het bovenstaande blijkt dat er drie deels onafhankelijke en deels gerelateerde
ontwi kkel ingstrajecten inzake regionale integratie bestaan. Dit betekent dat de bestaande vormen van regional e integratie in drie categorieë n ondergebracht kunnen
wo rden. Wat dan weer imp liceert dat ve rgelijkende studies zowel binnen als tussen
de categorieën dienen te gebe uren . Zo kunnen voor elke generat ie vragen gesteld
worden naar de vooru itgang en stagnatie van de integratie, naar de aard van de
besluitvormingsprocessen , naar de impact op 'global govemance· en naar de interregionale relaties. Op die manier kun nen si mpli stische a na lyses vermede n worden
waarbij regionale integratie gezien wo rdt als een linea ir proces dat evolueert van
' licht' ('sha ll ow ') naar 'zwaar ' ('deep'). Het gaat daarentegen om een dynamisch
proces op verschill ende beleidsdomeinen. Indien ee n aan tal staten de télos van
elk integrat ietraject geheel zo ud e n realiseren, zo u men te maken heb ben met de
geboo rte van een nieuwe sup ranationale staat. Etz ioni heeft de nood zakelijke eigenschappen van een dergelijke 'full-fledged' supranationale structuur als volgt
omschreven: "legitimate contra! of the means of violence, w hi ch must exceed that
of the member units ; alloca tion of resources amo ng th e member units; and command of politica! loyalities that exceed those acco rd ed to member units " (Etzioni,
2001, p. xxii).
Uiteraard zijn er in het proces van het on tstaan van de Westfaalse wereldorde tal
van voo rbeeld en van federatie of integra ti e va n een aan ta l onafha nkelijke staten tot
een groter geheel. De unificatie van Duitsland in 1871 , de vorm ing van Italië, het
on tstaan van de Verenigde Sta ten van Amerika zijn maar enkele voorbeelden. Maar
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in al die gevallen is het resultaat niet een supranationa le staat (met behoud van de
oorspronkelijke staten) maar een nieuwe staat. Toch z ijn er een aanta l voorbeelden
waarbij gepoogd is tot een suprana tionale staat te komen , bijvoorbeeld de poging
om een 'United Arab Republic ' te vame n (1958-1960) of de 'Federation of the West
lnd ies ' (1958-1962) .7 Bovendien dient men vast te ste ll en dat de Europese Unie wel
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degelijk neigt naar een supranationa le staat (Mo rgan, 2005). De vraag is dan ook
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Het 'drie generaties' -verhaal kan gebruikt worden om op een nieuwe manier naar
de Europese N = 1 problematiek te kijken . In plaats van een ja-nee-antwoord
kan nu het volgende geformuleerd worden: de EU is vergelijkbaar met alle andere
integratieschema 's van de eerste generatie, is vergelijkbaar met sommige andere
integratieschema's van de tweede generatie en heeft een aantal unieke kenmerken
die verwijzen naar de télos van de derde generatie regionale integratie. Dit betekent dat inderdaad een algemene theorie van de regionale integratie die de drie
integratietrajecten omhelst wellicht niet mogelijk is, maar dat de mogelijkheden
tot vergelijkende studies wel degelijk aanwezig zijn binnen elk van de genoemde
generaties. En , naarmate de EU simultaan vordert in de drie integratietrajecten,
het ook steeds zinvoller wordt om de EU ook met staten en niet alleen met andere
regio 's te vergelijken.
Zo laat de grootte van de populatie eerste generatie schema's perfect nomothetisch onderzoek toe. Er bestaat dan ook een (groeiende) literatuur rond de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van dergelijke integratieschema's (zie De
Lombaerde, 2006 voor een overzicht). Bovendien impliceert de proliferatie een
toenemende spanning tussen de globale regulering (op niveau van de Wereldhandelsorganisatie) en de regionale regulering (Gavin & Van Langenhove, 2003;
Woolcock, 2006).
Wat betreft de tweede generatie integratieschema's is de problematiek anders. Om
te beginnen zijn er beduidend minder gevallen van ' halfway integration' en bovendien is hun institutionalisering onderling zeer sterk verschillend. Ook is er geen
sprake van een duidelijke cummulatieve opeenvolging zoals in de eerste generatie.
En bovendien is één van de actoren, met name de EU, beduidend sterker geïnstitutionaliseerd dan de andere. Dit vraagt een vergelijkende aanpak die eve nwel een
bijzondere plaats aan de EU geeft. De ontwikkelingen inzake tweede generatie
regionale integratie ge beuren immers niet onafhankelijk van elkaar. Vooral de EU
treedt daarbij op als ' model' voor andere integratieschema's en bovendien poogt
de EU ook in toenemende mate de eerste en tweede generatie integratie in de rest
van de wereld te stimuleren (zie Söderbaum & Van Langenhove (2006), voor een
discussie van de interregionale politiek van de EU).
Ten slotte is er ook nog de derde generatie integratie. Hier kan alleen verwezen
worden naar de ambities van de EU en de ontwikkelingen met het Verdrag van Lissabon. Het unieke van de EU daarbij is dat de drie integratieprocessen nauw met
elkaar verbonden zijn. Dat geeft ruimte voor een andere télos: de totale unificatie.
Als dusdanig komt deze vandaag de dag niet voor, maar ze is altijd al latent aanwezig geweest in de Europese 'droom'. Churchill sprak al van een United Nations of
Europe, Verhofdstadt doet dat nog steeds. De mogelijke transformatie van tweede
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naar derde generatie integratie is dan ook een interessante onderzoekslijn. De enige
vergelijking die hier mogelijk is , is die met vroegere processen van staatsvorming
of met mislukte pogingen tot politieke unificatie. Met andere woorden, op dit punt
dient de EU niet meer met andere regionale integratieschema's maar met staten
vergeleken te worden! Verder rijst ook de vraag hoe de regionale actoren zich verhouden tot de bestaande internationale orde. Want op dit ogenblik is 'global governance' nog uitgesproken intergouvernementeel. Toch moet opgemerkt worden
dat zowel de GATT (nu WHO) als de VN van bij hun conceptie een opening voorzien hebben voor regionale actoren. In het kader van de GATT is dat het fameuze
artikel XXIV. Voor wat de VN betreft, kan verwezen worden naar Hoofdstuk VIII
van het VN-Charter, dat regionale organisaties een potentiële plaats geeft in een
globale VN-geleide veiligheidsstructuur. Recent zijn er binnen de VN initiatieven
genomen om de samenwerking met regionale organisaties te versterken en een
aantal regionale organisaties - niet de EU! - hebben al een 'Hoofdstuk VIIl'-statuut
aangenomen. Deze ontwikkelingen tonen dat het oude idee van 'veiligheidsregio '
na het einde van de Koude Oorlog opnieuw opgang maakt. Op die manier komt
ook langs een geheel andere weg dan de economische integratie de Westfaalse
wereldorde onder druk. Immers, indien regionale actoren van de derde generatie
naast klassieke staten gaan opereren, dan zou bijvoorbeeld de hele problematiek
van de samenstelling en de representativiteit van de Veiligheidsraad in een nieuw
daglicht komen te staan (Van Langenhove, 2004). In geopoliti eke termen is het na tuurlijk ondenkbaar dat we vandaag naar een EU-lidmaatschap van de Veiligheidsraad zouden gaan . Nochtans stelde Javier Solana, Hoge Vertegenwoordiger van het
Europese Gemeenschappelijke Buitenlandse en Veiligheidsbeleid, onlangs nog dat
een Veiligheidsraad met vertegenwoordigers van staten én regionale organisaties
een mogelijk toekomstscenario is (Solana, 2007, p. 118). Op termijn kan dat inderdaad misschien de enige oplossing zijn om de hervorming van de Veiligheidsraad
uit het slop te halen. De sui generis ontwikkeling van de EU heeft met andere
woorden een groot globaal belang.
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Uiteindelijk is, zoals reeds eerder gesteld, het belangrijkste verschil tussen tweede
en derde generatie regionale integratie de verschillende télos. Bij tweede generatie
integratie gaat het om de formatie van een supranationale staat die de interne
beleidsdomeinen van de lidstaten overneemt. De motivatie daartoe kan louter intern zijn (een betere dienstverlening inzake publieke goederen) of extern (bijvoorbeeld een betere concurrentiepositie ten opzichte van andere landen of regio's). Bij
derde generatie integratie gaat het om een doelstelling van een heel andere orde:
de unificatie van de 'buitenlandse zaken' van de lidstaten. Het effect daarvan is
een transformatie van de wereldorde: de integratieprocessen leiden tot een aantal
wereldregio's die opereren als belangrijkste bouwstenen van een multilateraal wereldsysteem (zie Van Langenhove, 2004, 2007b). Naast de normatieve vraag naar

~
u.J

31: ~ - -- - - - RES PUBLICA • 2009 - 2

231
DE PROLIFERATIE VAN REGIONALE INTEGRATIE

de wenselijkheid van een dergelijke neo-Westfaalse wereldorde is er de wetenschappelijke vraag of ontwikkelingen inzake eerste en tweede generatie integratie
moeten/ kunnen leiden tot een dergelijk multi-regionalisme. Feit is dat de EU in
toenemende mate globale ambities heeft (Teló, 2007).

7.

Conclusies

Jacques Delors omschreef de EU ooit als een niet-geïdentificeerd politiek object. Het
is inderdaad een unieke actor, maar met een aantal kenmerken die het deelt met
anderen. Het begrijpen van de EU en haar rol in de wereld moet dan ook vanuit een
dergelijk perspectief bekeken worden. De klassieke academische opsplitsing tussen EU-studies, internationale betrekkingen, ' new regionalism ' en dergelijke lijken
daarbij niet meer houdbaar. Recent heeft Alex Warleigh-Lack (2008, p. 54) gepleit
voor "the development of a conceptual framework for the study of regionalisation ".
Het hier gepresenteerde kader kan een aanzet zijn voor een dergelijk conceptueel
apparaat dat toelaat de EU in een vergelijkend perspectief te onderzoeken.
Bovendien laat het onderscheid tussen de drie generaties - elk met hun specifieke
télos - toe om de idee van 'multi-level governance' wat te nuanceren. De verschillende bestuurlijke lagen zijn immers niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden. In een wereld van globalisering en netwerking kan nu nog moeilijk in lineaire
termen van 'laag' naar 'hoog' gedacht worden. Of zoa ls gewezen EU-voorzitter
Prodi het ooit verwoordde: "We have to stop thinking in terms of hierarchical
layers of competence separated by the subsidiarity principle and start thinking,
instead, of a networking arrangement, with all levels of governance shaping, proposing, implementing and monitoring policy together" (toespraak in het Europees
Parlement op 15 februari 2001). Het gaat inderdaad niet alleen om 'levels of governance', maar ook om normatieve doelen die tijdens hun realisatie een eigen
dynamiek ontwikkelen. Zo zien we dat eerste generatie integratie zich ontwikkeld
heeft tot een patchwork van akkoorden waar het regionale aspect niet noodzakelijk meer het belangrijkste aspect is. Voor wat de tweede generatie betreft, valt de
dominantie va n de EU op, zonder dat dit 'model' evenwel veel navolging kent. En
de derde generatie integratie blijft alsnog vooral een normatief idee zonder dat dit
een bestuurlijke realiteit is. Maar de ideeën daarover, en de posities ingenomen ten
opzichte van derde generatie integratie, zullen ongetwijfeld mee de toekomst va n
de andere vormen van regionale integratie bepalen. Ondertussen vervaagt de grens
tussen wat een staat is en wat een internationale organisatie is steeds meer en
meer. In het geval van de EU kan men stellen dat deze entiteit zowel eigenschappen van een staat als van een internationale organisatie bezit. Dit impliceert dat de
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EU vanuit beide invalshoeken begrepen dient te worden. In de natuurwetenschappen kent met dit fenomeen al lang. Zo dient het fenomeen licht (fotonen) deels
begrepen te worden als een golf en deels als een deeltje. Fotonen gedragen zich
zowel als deeltjes als golven. Dit belet onderzoekers niet om licht als wetenschappelijk probleem te bestuderen. Men kan mutatis mutandis hetzelfde verwachten
voor de studie van de EU en andere vormen van regionale integratie.

Noten
1.

Bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) werden in juli 2007, 380 Preferential Trade

Agreements (PTA's) genoteerd . De Warwick Commissie verwacht tegen 2010 een notificatie van 400 PTA's. Voor verdere informatie rond de wisselwerking tussen economisch
bilateralisme, regionalisme en multilateralisme, cf. De Lombaerde (2007), Woolcock
(2006).
2.

Deze vraag gaat terug op een meer algemeen probleem in de sociale wetenschap-

pen: de (on)-mogelijkheid om kennis op te doen op basis van gevalstudies (N = 1) en
de relatie tussen gevalstudies en algemene wetmatigheden (idiografische versus nomothetische kennis; cf. Smith, Harré & Van Langenhove, 1995). Deze problematiek werd
ondermeer behandeld op een ECSA Review Forum in 1997 en op een ECPR Workshop
in 2006. Maar veel verder dan het melden dat er een methodologisch en theoretisch
probleem is lijkt men daar niet gekomen te zijn .
3.

Het is opvallend dat de huidige theorievorming rond Europese regionale integratie

gedomineerd wordt door vergelijkend onderzoek op statelijk niveau, waar de EU daarentegen hoofdzakelijk een supranationaal project is.
4.

Met EU-studies wordt bedoeld het brede veld aan bijdragen uit verschillende soci-

ale wetenschappen met als studieobject het Europese integratieproces. De institutionalisering van de EU-studies tot een quasi volwaardig vakgebied is overigens meer dan een
louter academische ontwikkeling. Het is namelijk de EU zelf die via allerlei leerstoelen
V,

en toelagen wereldwijd EU-studies promoot.
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6.

Deze manier van voorstellen is in lijn met Söderbaum die stelde dat "the identifi-

cation of new patterns of regionalisation (coexisting with older farms)" (Söderbaum,
2004, p. 156) meer relevant is dan een louter chronologische voorstelling.
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7.

De United Arab Republic (UAR) was een unie tusse n Egypte en Syrië d ie begon in

1958 en kortstondig bestond tot wanneer in 1961 Syrië zich afscheurde. De UAR werd
bij haar oprichting gezien als een eerste stap naar de creatie van een pan-Arabische
staat. Ook in 1958 werd door het Verenigd Koninkrijk de aan zet gegeven om tot een
'Federation of the West lndies' te komen. Het omvatte een politieke suprana tionale

unie tussen een groot aantal Caraïbische eilanden waaronder de Bahama 's, Trinidad
en Tobago. In 1962 werd de federatie a lweer ontbonden als gevolg van een hele
reeks problemen, waaronder een sterk nationalistische stroming op verschill ende eilanden.
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van exceptionalisme tot
convergentie?
Peter Demant

Inleiding

Tweedimensionaal model

In dit essay wil ik ingaa n op de vraag welke versch illen er bestaan tussen het islamdebat in Nederland en dat bij de Europese
buren . Wijkt de man ier waarop in Nederla nd wordt aangekeken tegen moslims, islam, en met islam itisch fundamentalisme
en terrorisme sa menhangende thema's,
significant af van die in het buitenland?
Zo ja, waaru it bestaat het Nederlandse
exceptionali sme? Of is er sprake va n convergentie naar een 'a lgemeen Europees
patroon' van verminderde toleranti e? Nederland lijkt in enkele jaren te zijn veranderd van een tol eran te multiculturalisti sch
ingestelde maatschappij naar één waarin
de polit ieke rol en betekenis va n de recente
moslimminderheid uiterst co ntroversieel is
en waarin de toleran tie voor mind erheden
is afgenomen. Ik za l proberen uit te leggen dat deze tendens slechts gedeeltelijk
overeenkomt met ontwikkelingen in andere West-Europese sa menlev inge n. Om
de ideologische evoluti e in Nederland te
plaatsen is begrip nodig zowel van de oorzaken van het exceptionalisme als van de
fac toren die dit exceptionalisme gedeeltelijk onderm ijnen.

Tot hal verwege de twintigste eeuw telde
de Nederlandse bevo lki ng, net als de
mees te andere Europese landen, slechts
wein ig moslims . Dit veranderde met de
komst va n islamiti sche werknemers, die
voo ral uit het mediterrane gebied werden
aangetrokken. Toen dit later werd gevo lgd
door de overkom st va n hun gezinnen,
stab ili seerde zich de ee rst als tijdelijk beschouwde aa nwezigheid der 'gastarbei ders' in een permanente aanwezigheid
va n een nieuwe bevo lkingsgroep di e cul tureel sterk afweek va n de autochtoon Nederlandse. In de jaren zestig tot negentig
groeide de Nederlands all ochtone moslimbevolking uit tot bijna een miljoen , ofwel
zes procent va n het totaal. In deze lfde
periode begon een proces waarin geïsoleerde en apo litieke vreemdelingen zich
ontwikkelden tot meer samenhangende
gemeenschappen, waarvan de tweede en
derd e ge neratie assertiever werden. De
toename en geleidelijk groter wordende
zichtbaa rheid van een cultureel afwijkende immigrantenbevolking, later gevo lgd
door de gewelddad ige extremisering van
een minderheid ervan , maakte ' het is lam-
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debat ' onvermijdelijk. Zoa ls in het buiten-

lutionisme'). Als we de opinies in een dia-

land , kristalliseerden zich in Nederland

gram met deze twee assen neerzetten, dan

onder een groot aanta l deelnemers uit alle

zien we de volgende vier clusters ontstaan:

hoeken van de samen lev ing (aanvankelijk

1. Essentialistische monisten wijzen

nog het minst in islamitische kring ze lO

aanwezigheid van islam en/of mos-

soms heftig botsende opinies. De dis-

lims in de westerse samenleving af

cussie concentreert zic h steeds op twee

en geloven niet in hun vera nderbaar-

hoofdvragen: (1) met hoeveel verschil kun

heid , en eisen dus hun vertrek. Dit

je samenleven, en (2) wat mag je van de

z ijn rejectionisten, die hun afwij z ing

outsider- en de insidergroep verwachten

van coëx istentie desnoods door fy-

aan inspanningen om het verschi l te over-

sieke verwijdering willen realiseren.

bruggen?

2. Evolutionistische

monisten

gaan

eveneens uit van superioriteit van
We kunnen de veelheid aan posities in het

het westen , of s taan ten minste op

debat terugbrengen tot een vierta l clusters,

voorrechten voor de westerse cul-

wanneer we ons een tweedimensionaal

tuur in Europa zelf. Ne t zoals de

model voorstellen . De eerste as heeft be-

rejectionisten staan ook zij afkerig

trekking op attitudes over samenleven van

tegen isl am en/of moslims, maar ze

cu ltureel verschillende groepen binnen een

z ijn wel optimistischer over hun mo-

maatschappij. Deze lopen uiteen van een

gelijke transformatie in 'gewone', de

preferentie voor het toestaan van slechts

landstaal spreke nde, in dit geval niet

één cu ltuur, namelijk de eigene, vaak als

(post)christelijke maar postislamiti -

superieur geziene (we noemen dit hier

sche Europeanen of Nederlanders,

' monisme') , tot tolerantie voor een ver-

via een proces van aanpassing. Zij

scheidenheid aan culturen binnen eenzelf-

zijn assimilationisten die niet zo-

de gemeenschappel ijk politiek kader ('plu-

zeer de fys ieke uitschakeling van de

ralisme'). De andere as betreft opvattingen

moslim s maar culturele verdwijning

over de wenselijkheid en mogelijkheid of
onmogelijkheid van mensen om hun cul-

~

V,
V,

uJ

van de islam propageren.
3. Essentialistische pluralisten . Onder

turele identiteit te wijzigen, een variant dus

de noemer van het communalisme is

van de vraag naar de ' maakbaarheid' der

elke structuur te scharen die een aan-

samen leving. Op het ene uiterste staat de

tal cultureel onderscheiden en intern

overtuiging dat culturele identiteiten , bijna

autonome bevolkingen onder één ge-

biologisch , even onveranderlijk zijn als ras

meenschappelijk politiek dak bindt,

of geslacht, omdat elke cul tuur haar deelne-

gewoonlijk gerangsch ikt onder de he-

mers bindt aan een stabiele 'eeuwige' kern

gemonie van één groep. Dit kenmerk-

('essentialisme'). Aan de andere pool tref-

te een aantal historische rijken, onder

fen we de overtuiging aan dat de identiteit

meer het Ottomaanse, en Brits-Indië,

van individuen verande rlijk is en zich door

maar ook Nederland . Verzuiling (con-

•
zuJ

omstandigheden, politiek beleid of eigen

sociationalisme) is immers een zacht-

uJ

wil in iets anders kan ontwikkelen ('eva-

aardiger, minder hiërarchische vari-
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ant van een dergelijk communalisme.

een vrijwillige terugkeer naar het land

We komen hierop hieronder terug.

van herkomst, naar multiculturalisme,

Communalisme is echter geen louter

met subsidie voor islamitische scholen ,

historisch relict. Het postkoloniale

verenigingen en zelfs moskeeën. In deze

multiculturalisme, recept voor niet-

verschuiving liep een aantal intellectuelen
vooru it op wat vervolgens beleid wordt.

h iërarchisch naast elkaar leve n va n
allerlei groepen, ligt in zijn verlengde.
Multiculturalisten wijzen westerse su-

Hoewel het minder spraakmakende deel
van de bevolking, dat later als 'zwijgende

perioriteitspretenties af en accepteren
islam en/ of moslims in Europa, zon-

meerderheid ' door rechts-populistische leiders zou worden opgehemeld, aanzienlijk

der dat dit met een vergaande aa npas-

minder geestdrift voor de nieuwkomers

sing va n de identi teit van de een of
de ander gepaard moet gaan. Verwe-

aan de dag legde, werden immigranten of
islam nog niet als prangende maatschap-

zenlijking van het ideaal zoekt men in

pelij ke kwestie beleefd. Economie, kern-

een cultureel autonomiemodel.

energie en kruisraketten bepaalden de

4. Evolutionistische pluralisten ten
slotte zijn integrationisten die wel
islam en/of moslims in Europa accepteren, maar een identitair naar
elkaar toegroeien va n autochtonen
en allochtonen voorstaan. Coëxistentie door middel van democratische vervlechting van collectieve
identiteiten zo u uiteindelijk moeten
leiden tot een nieuwe overkoepelende coll ectieve identiteit.

politiek veel sterker. In dezelfde periode
waren in Frankrijk, Oostenrijk, Vlaanderen en elders in Europa al anti-immigrantenbewegingen actief. Deze kregen in Nederland amper navolging . Pas in de eerste
jaren van het nieuwe millennium zien we
in Nederland een vergelijkbare verhitting
rond wat van lokaal ongenoegen over Marokkanen of Turken sa menklonterde tot
'het moslimvraagstuk' (Buijs et al., 2006) .
In deze eerste periode lag in Nederland

Essentialisme
Evolutionisme

Monisme

Pluralisme

1. rejectionisme

3. communal isme/
multiculturalisme

2. assimilationisme

4. integrationisme

het zwaartepunt van het islamdebat dus
overduidelijk in het communalistische
kwadrant (rechtsboven). Nederland was
met de verzuili ng niet all een de oorspronkelijke historische uitvinder van deze specifieke vorm van communalisme; ook de
postmoderne metamorfose van het co m-

Posities in het islamdebat:
Nederlandse autochtonen
In de periode van circa 1960 tot 1990 verschoof het officiële Nederlandse beleid
van de oorspronkelij ke verwachting va n

munali sme, het multiculturalisme, was
hier in een latere fase dominant. Verder
va llen in deze eerste periode twee ande re
zaken op. Ten eerste was het linkerbove nkwadrant (rejectionististen) in Nederland
in tegenstelling tot andere Europese landen ' leeg', op enkele minieme clubjes als
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Nederlandse Volksunie en Centrumpartij

Ier discussie over nationale identiteit. Ook

na - hierin manifesteert zich het exceptio-

in de Nederlandse politiek wordt de trend

nalisme. Hetzelfde geldt voor het nog on-

naar rechts onm iskenbaar - nagenoeg alle

derontwikkelde integrationistische kwa-

partijen nemen wel iets van Fortuyns isla-

drant rechtsonder. Ten tweede, het debat

mofobe platform over. Op het hoogtepunt

was naar de nog weinig gestructureerde

van de polariseringgolf was de zo vaak

moslimgemeenschappen toe een mono-

bejuichte Nederland se tolerantie gedaald

loog.

onder het Europese gemiddelde en had
het zwaartepunt zich ve rp laatst naar de
assimilationistsiche linker benedenhoek
van ons schema (Pew Global Attitudes

Recente verschuivingen

poll, geciteerd in Valenta, 2006; Buijs et
al. , 2006, p. 206).

Vanaf de jaren negentig kroop ook in Nederland eenzelfde soort polarisering voort

Het lijkt er dus op dat Nederland geduren-

als in het buitenland al langer aan de

de een aanta l jaren 'achterliep ' op een wij-

gang was. Artikelen va n Scheffer (2000)

dere Europese tendens tot polarisering en

en anderen, die rond 2000 aan de a larm-

verminderde tolerantie in de verhoud ing

bel trokken, wezen op een groeiende ma-

tussen (post)christelijke meerderheid en

laise. Deze kunnen worden beschouwd

islamitische minderheid , een achterstand

als eerste voortekenen va n de omslag. De

die in de afgelopen paar jaar met een in-

moord op Pim Fortuyn in 2002, en dan de

haalbeweging wordt ingelopen. Klopt dit

schanda len naar aan leiding van de film

beeld of is de convergentie naar een Euro-

Submission van Ayaan Hirsi Ali en Theo

pese 'norm ' vooral schi jn? Het valt onmid -

van Gogh, gevolgd door de moord op deze

dellijk op dat de spanningen in Frankrijk

laatste in 2004 door een radicale islamist,

en Groot-Brittannië groter en ouder zijn

gaven hier geluid aan de 'stem van de

dan in Nederland . Een vergelijking met de

zwijgende minderheid' en maakten een

belangrijkste Europese naties, die tevens

voor buitenlandse waarn emers merkwaar-

de grootste moslimminderheden herber-

dige publieke hyste rie los. Deze gebeurte-

ge n, to ont een eigenaardige schaarbewe-

nissen leidden eveneens tot een diepgra-

ging tussen de culturele en sociaalecono-

vend intellectueel zelfonderzoek naar de

mische dimensies . Zo lijkt in Frankrijk

wortels van het 'klaarblijkelijk' fa lende in-

het officiële assim ilatiebeleid tot relatief

tegratiebeleid. De uitkomst kwam neer op

beperkter ideologische spanning te lei-

verscherpte eisen voor 'vernederlands ing'

den tussen de hoofd za kelijk Maghrebijnse

der moslimminderheid; vandaar taal - en

moslims en ' oorspronkelijke'

inburgeringstoetsen, ' nieuwe strengheid'

maar intussen rijzen sociaa leconomische

ten opz ichte va n immigranten , en defi -

problemen rond geïsoleerde en verpau-

Fransen,

niëring van een nationale canon. Net als

perde hoofdzakelijk islamitisch bevolkte

z
LIJ

elders in Europa zien we het islamdebat

probleemwijken de pan uit. In Groot-Brit-

LIJ

overlopen in een bredere en fundamente-

tannië is de sociaa leconom isc he integratie
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der (meest Pakistaanse en Indi ase) mos-

ze zelfs tot regeringsverantwoordelijkheid

lims aanzienlij k beter geslaagd, maar de

doorgedrongen. De gelijkenissen met For-

culturele vervreemding tussen westerse

tuyns LPF, Wilders' PVV en Verdonks Irots

meerderheid en antiwesterse moslims is

op Nederland lijken voor de hand te liggen.

er juist sterker dan eld ers. Dit roept de

Maar zijn de overeenkomsten nu schij n , of

vraag op of het van overheidswege ge-

is werkelijk sprake van convergenti e?

steunde multiculturalisme in plaats van
maatschappelijke harmonie te schragen,

Wanneer we terugkeren naar het eerder

niet juist aparte, deels on verzoenlijke,

opgevoerde diagram dat de concurrerende

identiteiten heeft verdiept. In Frankrijk,

paden naar een 'oplossing van het Mos-

Engeland en Duitsland , en verscheidene

limvraagstuk' (als we ons deze omineuze,

andere Europese staten , opereren al sinds

maar niet van betekenis ontblote term ver-

lang veel virulenter nationalistische, xe-

oorloven) naast elkaar zet, dan kan een

nofobe en islamofobe bewegingen (Inter-

zekere aans luiting bij het patroon in deze

national Crisis Group, 2006, pp. 22-24,

staten moeilijk ontkend worden . We nemen

en 2007; Hervieu-Léger, 2005; Pew, 2006;

drie grote veranderingen waar. Ten eerste

The Guardian 23 juni 2006). We kunnen

zijn in Nederland nu, zoa ls elders in Eu -

dus enerzijds inderdaad spreken van een

ropa, alle hokj es 'opgevuld'. Tegenwoordig

zeker Nederlands exceptionalisme, terwijl

kennen alle posities hun representanten of

anderzijds de vraag naar 'convergentie'

equivalenten in Nederland, en deze zijn

nog onbeantwoord blijft.

niet langer illegitiem. Politieke fenomenen

Na een periode waarin steun voor het multi-

den onbestaanbaar zouden zij n geweest,

als Fortuyn en Wilders, die tien jaar geleculturele model in Nederland hegemonisch

hebben zich in korte tijd een prominente

was, bleek het dus vrij plotseling 'disfuncti-

plek in het openbare debat verworven.

oneel', en is de roep om een ' krachtiger be-

Ten tweede komt de verschuiving in het

leid' populairder geworden. Afwij zing van

zwaartepunt, van pluralistisch essentia-

onassimileerbaar of incompatibel geachte

lisme naar monistisch evolutionisme, dui-

elementen uit de islamitische cu ltuur, eisen

delijker naar voren. Dit impliceert haast

dat allochtonen zich aan de nationale cul-

automatisch een verminderde tolerantie.

tuur dienden aan te passen, en een alarm

Het relatieve politieke gewicht van de po-

dat het land 'vol' was en de deur voor ver-

sities, ook die van de traditioneler politie-

dere immigranten dicht moest, klinken na-

ke actoren zoa ls de meeste linkse partijen,

tuurlijk als echo's van immigrantvijandige

is verschoven in anti-multicultura listische

rechtspopulistische partijen die in landen

en pro-assimilationistische richting. Dit

zoals Denemarken, Duitsland, Zwitserland ,

gebeurde onder druk van een voor Neder-

Oostenrijk, Vlaanderen en Frankrijk al veel

landse begrippen tot voor kort haast onbe-

langer opereren. Ondanks afwijzing door

kend xenofoob cu ltuurprotectionisme, ook

de EU, lokale cordons sanitaires, 'volks-

al moeten de oorzaken daarvan natuurlijk

fron ten' enzovoort, genieten deze steeds

niet uitsluitend in culturalistische hoek ge-

m
m

grotere legitimiteit. In een enkel geval zijn

zocht: ook een economisch verklaarbaar
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onbehagen onder de 'verliezers der globa-

en anti-immigranten be leidspunten in de

lisering' speelt een rol (Sleegers, 2007, pp.

plaats gekomen: verbod op moskeebouw

41-48; zie Storm & Naas tepad , 2003). Het

en op de Koran, op verdere immigratie

commu nalisme heeft zijn oude hegemonie

en dubbele nationaliteit, afschaffing van

verloren. Het assimilationisme heeft ech-

ontwikkelingshulp, tegen een sterke EU,

ter - anders dan expliciet in Frankrijk, en

tegen toetreding van Turkije en dergelijke.

implicieter in Duitsland, Italië en elders -

Lang beyond the pale in Nederland , zij n

nog geen nieuwe hegemonie veroverd. Het

deze standpunten nu ruimschoots verte-

debat is nog in volle gang. Ten slotte heeft

genwoordigd bij Wilders' PVV. De recente

het schema zich verdubbeld met één dat

juridische aantijging van belediging va n

de equivalente opvattingen vanuit mos-

de islam toont echter dat Wilders ' campagne om zijn standpunten publiekelijk

limhoek zelf specificeert.

gelegitimeerd te krijgen nog lang niet is
voltooid.

Posities in het islamdebat:
Nederlandse autochtonen
nu

Assimilationisten stellen dat migranten
hun identiteit moeten aanpassen aan die
van hun nieuwe omgeving - en dat zul-

Beknopt ziet het islamdebat er van au-

ke transformatie in beginsel mogelijk is.

tochtoon Nede rlandse kant nu als volgt

Twee varianten kunnen vandaag worden

uit (voorbeelden):

onderscheiden.

Hard

assimilationisme

eist volledige omsmelting van de alloch-

Essentialisme

Monisme

Pluralisme

Rejectionisme
(Geert Wilders)

Communalisme/
Multiculturalisme
(Geert Mak, lan
Buruma)

Evolutionisme Assimilationisme
'Verlichtingsfundamentalisme'
(Frits Bolkestein,
Pim Fortuyn, Rita
Verdonk, Hans
Jansen)

lntegrationisme
(Paul Scheffer)

tone identiteit in di e van de nationale
cultuur; dat wil zegge n ee n totale de- en
re-culturalisering, uitgezonderd de strikt
privé geloofsbeleving. Een voorbeeld is
de eis moskeepreken in het Nederlands
te houden. Dit staat dicht bij het essentialism e va n Huntingtons botsing van
beschavingen, en wordt nogal eens omhelsd door ex-moslim 'afva lligen' die het
verschil tussen islam en islamisme op de
korrel nemen. Voorbeelden z ijn Ayaan

z

L4J

:.::
L4J
ëi:

Het rejectionisme hamert op de veron-

Hirsi Ali en Afshin Ellian, hoewel zij

derstelde totale incompatibiliteit tussen

beleidsmatig di chter bij integrationisme

auto- en allochtonen ('eigen vo lk eerst'),

kunnen staan. Zachte assimilationisten

op racistische dan wel culturalistische

eisen aanvaarding van een Leitkultur in

gronden. Tot voor kort werd al of niet

het openbare leven, maar staan wel bele-

vrijwillige remigratie beschouwd als beste

ving van de eigen cultuur in het privéle-

oplossing. Recenter z ijn hi ervoor in de

ven toe. Het aantal politici, columnisten

partijprogramma's proactieve anti-islam

en andere opiniemakers dat aandringt op
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vers terking van de nationale identiteit op

ac htergestelde groepen, maar wel binnen

school, in de media enzovoort is zo lang-

het kader van de (westerse) grondwet.

zamerhand legio. Assimilationistische ge-

Een islamiti sche zu il (' afzonderlijk maar

luiden hebben die der multiculturalisten

gelijkwaardig ') wordt niet afgewezen als

ondergesneeuwd . Dit standpunt komt min

potentiële onderhandelingspartner met de

of meer met het officiële Franse overeen,

overheid), bijvoorbeeld door de Amster-

en lijkt in Nederland aanhang te winnen

damse burgemeester Job Cohen. Hoewel

- wellicht als een soort grootste gemene

het multiculturalisme nu dus meer onder

deler op een spectrum dat gaat van For-

druk staat dan voorheen , tonen de hier-

tuyn rechts tot Scheffer links (Sleegers,

boven geciteerde voorbeelden wel aa n dat

2007, p. 51).

deze nog steeds springlevend is (Buruma,
2006, pp . 244-245; Benzakour, 2004).

Ook communalisten, antipoden van de
assimilationi ste n op beide schalen, laten

Het integrationisme ten slotte staat een

zich indelen in rekkelijken en preciesen.

samenv loeien van het beste van elkaar

De scherpslijpers van het harde commu-

ontmoetende en dialogerende cul turen

nalisme zijn, hoewel in Nederland niet

voor. Optimistisch hoopt men op een

onbekend, veel talrijker in de Angelsak-

vervlechten van nu nog tegenstrijdige

sische wereld. Dit zijn veelal cultuurre-

herinneringen en verhalen. Zu lk een toe-

lativisten, die niet alleen minderheids-

komstgericht, soms ietwat utopisch en

rechten bepleiten, maar rechten van de

analytisch niet altijd even scherp door-

minderheid a ls collectief ook als va n een

dacht project, heeft in Nederland altijd

hogere orde beschouwen dan de rechten

op een diffuse maar ruime sympathie

van de individuen die deze minderheids-

kunnen rekenen . Scheffer (2007, pp. 419,

groep samenstellen. Deze opvatting leidt

433 e.v.) denkt in deze lijn ("de grond-

tot aanvaringe n met het westerse beginsel

regel van alle integratie: wederkerigheid

van gelijkheid voor de wet en scheid ing

op basis van gelijke behandeling"). Te-

van kerk en staat, zoals bijvoorbeeld in

recht wordt het kunstmatige, recente, en

de strijd om de invoering van de sharia

gemakkelijk in exclusivisme ontaardende

in Canada en Groot-Brittannië. Een ander voorbeeld is de recente commotie

concept 'joods-christelijke beschaving'
als té simplisti sche en exclusieve defini-

rond ontbintenis van het huwelijk van

tie van de westerse identiteit aan de kaak

een niet maagdelijke moslima bruid in

gesteld. Probleem blijft echter dat het

Frankrijk. So~e communitarians zijn in

moeilijk is een geïntegreerde toekomst te

Nederland talrijk en verre van verslagen.

verbeelden waarin verworvenheden van

Hun gaat het, gewoonlijk minder ideo-

zowel de 'joods-christelijke' achtergrond

logisch, om het zoeken naar praktische

als van bijvoorbeeld de islam harmonieus
samenkomen zonder dat zulk een syn-

oplossingen die zouden moeten stoelen

;:Q

C

0:,

these a priori stoelt op als typisch wes-

::!

dividuele rechten. Dat kan eventueel met

ters beschouwde waarden als vrijheid van

"z

speciale

denken, rationalisme en tolerantie.

op een compromis tussen groeps- en inbevoordelingsregelingen
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Posities in het islamdebat:
islamitische allochtonen

in de openbaarheid worden uitgedragen .
Het andere antwoord is islamistisch . Hier
is de tegenhanger van assimilatie 'usur-

Sinds de jaren negentig is 'het islamdebat'

patie ' , namelijk strijd om de islam overal

niet langer een eenrichtingsstraat. Hoewel

ter wereld te doen zegevieren. De eigen

er vaker sprake is van langs elkaar heen

religie wordt als superieur gezien, en de

praten dan van dialoog, kunnen tegen-

opdracht luidt alle ongelovigen te as-

woordig islamitische antwoorden onder-

simileren. Deze ideologie was uiteraard

kend worden op alle vragen die het dia-

de grondslag voor het jihadisme van de
moordenaar van Theo van Gogh (Peters,

gram stelt.

2005), en krijgt de meeste publiciteit , hoewel ze slechts een minderheid onder de
Essentialisme

Monisme

Pluralisme

Hijra (Mawdudi)
salafisme

Euro-Islam Il
(Tariq Ramadan, Mohammed Benzakour,
Dyab Abou )ahjah)

Evolutionisme Apostasie
)ihadisme
(AI-Qaeda;
Hofstadgroep)

Islam reformisme
Euro-Islam 1
(Bassam Tibi, Salman
Rushdie, lrshad
Manji, Ayaan Hirsi Ali,
Nasr Abu Zayd)

moslims mobiliseert.
Het islamitische equivalent va n de pl uralistisch-essentialistische positie is het
bekendst gepopulariseerd door Tariq Ramadan, die ook in Nederland aanhang
begint te verwerven met zijn voorstel van
"Europeaan op straat, (streng orthodoxe)
moslim thuis". Ondanks haar radicaler
taal paste de Arabisch-Europese Liga van

Zo is het islamitische antwoord op het rejectionisme de hijra, dat wil zeggen het

Nederland en België) in eenzelfde logica.

terugtrekken naar islamitisch geregeerde

Een islamitisch integrationisme ten slotte,

gebieden (Si va n, 1985, pp. 86-90). Prak-

zoals dat in Duitsland al langer wordt

tischer uit voerbaar is de orthodox salafis-

uitgedragen door Bassam Tibi, heeft in

tische strategie om 'zuivere' enclaves op

Nederland nog geen intellectuele verte-

te bouwen die zo min mogelijk contact

genwoordigers (wel praktisanten onder

met de omringende ongelovige wereld

de talrijke politici en bestuurders van is-

onderhouden . Op de monistisch-evolutio-

lamitische hui ze zoals Ahmed Marcouch

nistische eis van assimilatie kunnen twee

en Ahmed Aboutaleb). Zowel Ramadan

antwoorden worden gegeven. Langs de

(2003) als Tibi (2007) noemen hun - ra-

ene kant is dat acceptatie van deze eis,

dicaal verschillende - modellen 'Eu ro-

hetgeen kan leiden tot geloofsafval en een

islam'. Tibi heeft vermoedelijk eerdere

poging zich een nieuwe westerse identiteit

claims op de term, reden waarom wij zijn

aan te meten, hetzij door bekering tot het

plan Euro-lslam I betitelen en dat van Ra-

christendom hetzij tot het 'Verlichtings-

madan Euro-Is lam ll.

fundamentalisme'. Dit zijn posities die

z

LIJ
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Dyab Abu Jahjah (vóór diens vertrek uit

door enkele ex-moslims getheoretiseerd
werden, maar wegens de risico's zelden
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Oorzaken van het
exceptionalisme

geval van de joden traumatisch vers to ord

De oorzaken va n het Nederla ndse excepti-

aa nwe zigheid in een complexe e n mees t

ona li sme moeten niet in de eerste plaats in

negatieve wisselwerking ve rstrikt raakte

werd. Deze fac tor kreeg zijn beslag vóór
de massa le aankoms t va n moslims, wier

de aard va n de islamitische aanwezigheid

met de uniek Nede rla ndse reactie op de

in Nederland gezoch t worden. Moslims in

Tweede Wereldoorlog en de Holoca ust.

Nederland ve rschillen nauweli jks van hun

Elk va n deze twee factoren zorgde ervoor

geloofsgenoten elders in Europa. Wel zijn

dat de opname van de moslimminderheid

ze naa r etnische afko mst iets gemengder

eerst vrij ge rui sloos en onproblematisch

dan in de buurlanden, maar toch hoofd-

verliep, maar later with a uengeance tot

zakelijk een mix van Maghrebijnen (zoals

levensgroo t prob leem werd .

in Frankrijk) en Turken (zoals Duitsland).
Moslims zijn hier ongeveer tezelfd ertijd gearriveerd als in andere Europese landen en
sociaaleconomisch wijkt hun profiel ook

Zwak nationalisme, late en
snelle modernisering

weinig af va n dat bij de buren. Hun percentage, tweede hoogs te va n Europa, zo u cete-

De eerste fac tor is welbekend. De Neder-

ris paribus eerd er span ningverhoge nd dan

landse sa menleving berust histori sch op

-verlage nd werken (Roy, 2005) . Als deze

een ander soort nationaliteit dan het geva l

cetera echter niet in de kenmerken va n de
minderheid zijn te vind en, dan moeten we
de oorza ken va n het exceptionalisme zoe-

een voorgesch iedenis va n particularismen,

ken in die van de meerderh eid .

en verzuiling kwam een zwa k nationalis-

is in landen a ls Frankrijk en Engeland. Uit
afwezig abso luti sme en late eenword ing
me voo rt. Buitenlandse waarnemers ver-

Ik wij s speculati ef op twee in de Neder-

baasden zich over een nationale iden titeit

landse gesc hieden is gewo rtelde mogelij ke

die soms leek te bestaan uit wijdverbreide

waarin

ontkenning va n en gebre k aan trots op

Nederland afwijkt van de rest va n met

een eige n nationa le identiteit - z ie Maks

na me West-Europa. De ee rste fac tor is

(2005, p. 66) sa rcas tische karakterizering

een ander proces va n natie- en collectieve

van Nederland als "verlich te theocrati e"

ident iteit svorming: de extreem snelle se-

(zie ook Buruma, 2006 , p. 11; Grever &

verkla ringsgro nd en

-

factoren

cularisering en moderni serin g van een

Ribb ens, 2007, pp . 43-44, 47-48, 54; Sasse,

nationaal zwak geïntegreerde samen le-

2005; Skovgaard , 2007). Dit patroon werd

v ing, waarin verz uiling afn a m net op het

pas na de Tweede Wereldoorlog doorb ro-

moment dat de moslims er een zichtbare

ken door de sociaa leco nomische modern i-

en permanent aa nwezigheid werden. De

sering, in de jaren zes tig gevolgd door een

tweede factor is een voo rgesc hi edenis

ra ze ndsnell e en nog radi ca ler culturele

::0

van aa nwezigheid va n ta lrijke minder-

revolutie. Ontzuiling leidde voo r het eers t

heden en een traditioneel tolerante ver-

tot een homogene en egalitaire nationale

houd ing ten opzichte van he n, die in het

identiteit, en al vlug tot de extreem gemo-
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derniseerde 'postmaterialistische' Neder-

plaats was voor afwerende reacties op "de

landse samenleving van vandaag. Deze is

vreemdeling in Uw midden". In een vol-

op het gebied van individualisme, seksu-

gend stadium, met de in de jaren zeventig

aliteit, en secu larisering moderner dan de

en tachtig opkomende 'n ieuwe socia le be-

rest van Europa (Valenta, 2006; Kearney,

wegingen', ging het overheersend linkse

2004; zie Inglehart, 1977).

universalisme over in multiculturalisme.
Maar met de legi tim ering van velerlei par-

Deze set-up had consequenties voor het

ticularismen, werd indirect ook de weg

islamdebat. In een eerste stadium leidde

vrijgemaakt voor een herbenadrukken van

de factor van zwak nationalisme, snelle

het eigene tegenover de nieuwkomers, en

secularisering en overgang naar een post-

daarmee voor een herwaardering van de

materialistisch waardenstelsel in Neder-

natie. Zoals elders in de westerse wereld,

land tot een relatief hoge tolerantie ten

groeide ook in Nederland wat haast een

aanzien van toen nog recente en minder

obsessie met de eigen coll ectieve identiteit

talrijke groepen buitenlandse arbeiders,

mag genoemd worden .

die nog niet als in de eerste plaats islamiti sch werden beschouwd. Maar de moslim s verschenen wel precies ten tonele
op het moment dat deze moderniserende
inhaa lbeweging volop aan de gang was.

Het trauma van de
Ilveede Wereldoorlog en de
verloren minderheid

Een onvoorbereide premoderne niet-westerse bevolking werd haast zonder enige

Ook op het gebied van de relatie tot eer-

institutionele buffer geconfron teerd met

dere minderheden onderscheidt Neder-

een maatschappij die op een aanta l voor

land zich nogal sterk van Frankrijk en

de islam cruciale terreinen (met name de

Groot-Brittannië.

relatie van staat en religie, en man-vrouw-

modernisering van politieke en industrië-

verhoudingen) sterker van haar uit het

le revolutie op het eind van de 18e eeuw

Midden-Oosten

meegebrachte

waarden

Wanneer de dubbele

doorbreekt in Frankrijk en Engeland,

verschilde dan het geval was in de meeste

zijn deze staten a l tamelijk geünificeerd

andere Europese landen. Dit moest wel

en herbergen zij nog slechts kleine min-

leiden tot de etnisch-culturele spanningen

derheden van religieuze buitenstaanders.

waarmee Nederland nu kampt.

Ook de regionale, etni sche en taalkundige

Aan een autochtone islamofobe ant ire-

was, zou er door het proces van moderni-

actie ging echter een hele generatie over-

sering sterk aangewakkerd worden.

unificering, die al enigszins aa n de gang

heen. De genera ti e van de jaren zestig

~
V')

die het subject was van radicale culturele

Dit alles week sterk af van Nederland, dat

modernisering, bleef zich lang oriënteren

historisch een veel intensievere ervaring in

V')

u.l
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op progressieve universalistische idealen

samen leven met minderheden opbouwde

waarin , in naam van ant iracisme en an ti-

dan andere West-Europese naties. Hoewel

kolonialisme, aanvankelijk geen legi tieme

dit punt amper in de literatuu r naar voren
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komt, zou het toch wel heel merkwaardig

2007, p. 75; voor een contrast met Duits-

zijn als dit verschil in achtergrond geen

land , zie Langenbacher, 2003).

sporen zou hebben nalaten in de huidige
constellatie. Hoewel de meeste ingeweken

De verdwijning van het grootste deel van

groepen

de joodse minderheid 65 jaar geleden

geluidloos

wegassimileerden,

hield Nederland één numeriek belangrijke

heeft meer met het islamdebat van nu te

etnisch en religieus afwijkende gemeen-

maken dan men op het eerste gezicht zou

schap over: de grote en groeiende joodse

vermoeden. Vanaf de jaren zestig - gelijk-

minderheid. Deze zou eerst in de loop van

tijdig met de zich in Nederland voltrek-

de l 9e en de eerste decennia van de 20e

kende culturele revolutie en met het begin

eeuw exceptioneel snel en grondig geïnte-

van de moslim-migrantenstroom - wordt

greerd raken.

het oorlogsverleden 'herontdekt ' en groeit

Juist hun integratie zou de joden in '40-

debat. De omgang met, afzetten tegen, en

'45 zo kwetsbaar maken voor de Holo-

herinnering aan het verled en spelen een

het uit tot centrale issue in het nationaal

caust. Zoals overbekend werd de Duitse

rol zowel in de opkomst van een idealis-

bezetting hét nationale trauma bij uitstek

tische linkse jeugdbeweging als in de ont-

der herinnerde Nederland se geschiedenis.

wikkeling van wat een vigerende cu ltuur

Daarbinnen vormt de jodenvervolging een

zou worden van tolereren en gedogen

van de hoofdmoten . Deze centraliteit heeft

van culturele verschi llen. Werden schu ld -

zijn wortels in drie gegevens : (1) het rela-

gevoelens verplaatst van de verdwenen

tieve aantal en de (schijnbaar) uitsteken-

joodse slachtoffers op de nog levende

de integratie van de joden; (2) de relatieve

slachtoffers van de kolonisatie van de Der-

omvang van de tragedie, met een relatief

de Wereld? De Nederlandse samen leving

veel hoger aan tal joodse slachtoffers dan

ging een sindsdien nooit meer gestaakte

in welk ander West-Europees land ook;

soort van virtuele dialoog aan met en over

(3) de overwegend passieve opstelling

het fantoom van deze verdwenen joodse

van de Nederlandse bevolking onder de

gemeenschap. Antisemitisme en racisme

bezetting. Onverschilligheid was well icht

wo rden dan pas publieke taboes. In intel-

de onvermijdelijke keerzijde van de tole-

lectuele kringen vertaalt de identificatie

rantie, maar liet zich lastig verenigen met

met de Derde Wereld zich in een verwelko-

het na 1945 dominante imago van "klei-

mende 'politiek correcte' bejegening van

ne maar dappere en edelmoedige natie".

de nieuwe Derde Wereld vertegenwoordi-

Kernpunt van het trauma wordt dus het

gers ' bij ons thuis ': de allochtonen, onder

schuldgevoel van de niet-joodse Neder-

wie moslims. Deze sentimenten werden

landse meerderheid a ls bystander. De rol

uiteraard niet universeel gedeeld, maar

van 'toeschouwer' is een weinig heroïsche

hadden wel disproportionele invloed op

rol, die scherp afstak bij het co llectieve

media en beleidsmakers. Scheffer (2007,

C:
ex,

:!:

zelfbeeld dat net begon te kantelen toen

p. 272) herinnert aan de destijds heersen-

de naoorlogse generatie volwassen werd

de houding onder de bien-pensant intel-

(Buruma, 2006, p. 235; Grever & Ribbens,

ligentsia van "We gaan Turkse kinderen
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toch niet lastigvallen met het hele verhaal

ropees verleden. Algemener kenmerkt het

over de Duitse bezetting?".

islamisme zich door een openlijk antise-

Wanneer echter in de jaren tachtig en ne-

homofobie), posities die in het openbare

gentig het onbehagen groeit jegens wat

leven in Nederland niet meer legitiem

mitisme (evenals door antifeminisme en

als uitwassen van de tolerantie wordt er-

zijn. Dit leidt soms zelfs tot pressies om

varen, zal de Tweede Wereldoorlog en zijn

de jodenvervolging te taboeïseren, en di t

niet aflatende Midden-Oosterse nasleep

laatste vergroot natuurlijk verder het on-

een pijnlijk verschilpunt worden tussen

behagen en de afstand ten opzichte van de

autochtonen en allochtonen. Zoals onder

moslims. Holocaust-negationisme past in

meer Mak en Buruma terecht opmerken,

de ideologie van de islamistische minder-

is de Tweede Wereldoorlog nog alomte-

heid binnen de Moslim minderheid, een

genwoordig in Nederland, en vooral in

numeriek verwaarloosbare fringe (Jansen

Amsterdam. Buruma suggereert dat de

2006). Wat demografisch marginaal was,

Tweede Wereldoorlog nog steeds een filter

kon politiek echter centraal worden, door-

is waardoorheen veel autochtone Nederlanders het 'islamitische gevaar' waarne-

dat een extremistische minderheid erin
slaagde disproportionele media-aandacht

men (Holocaust-referenties doorspekten

naar zich toe te trekken . Een belangrijk

trouwens ook Van Goghs borderline anti-

stuk vaderlands verleden kwam zo dus

semitisme, vóór hij zich op de moslims als

tussen Nederland en zijn nieuwe 'mede-

nieuw haatobject wierp) (Buruma, 2006,

landers' te staan.

pp. 84-86, 248, 261-262; zie Gans, 1994,

z

1.1.1

::,.:
1.1.1

p . 75, en Kuper, 2000). De moslims die

De driehoeksverhouding Nederlanders-

nu 'de plaats van de joden' lijken in te

joden-moslims heeft een paradoxale uit-

nemen, kijken echter heel anders tegen

werking gekregen. Reflectie op de Holo-

hun verdwenen 'voorganger' aan dan de

caust, die in Nederland zo buitensporig

omringende gemeenschap. Het centrale

hard had toegeslagen , had namelijk een

item van oorlog en Holocaust heeft voor

aantal tegenovergestelde wijsgerig-politie-

moslims namelijk niet slechts een andere,

ke consequenties. De eerste was militante

maar vaak een omgekeerde betekenis dan

afwijzing van alle vormen van racisme,

voor autochtonen. Dit is gemakkelijk te

antisemitisme en andere vormen van dis-

begrijpen. De periodiek hoog oplopende

criminatie. Een steeds verder doorgevoerd

discussies rond het Israëlisch-Palestijnse

universalisme ontleende bij uitstek aan

conflict zijn immers ondenkbaar zonder

de Holocaust als absolute tegenvoorbeeld

de Holocaust. Juist vanwege deze achter-

zijn geldigheid . Uitbreiding van het gelijk-

grond bestaat hiervoor zeer grote belang-

heidsbeginsel tot vrouwen, homo 's, etni-

stelling zowel onder de autochtone als

sche en religieuze minderheden omvatte

allochtone Nederlanders, maar dan wel

logisch ook rechten voor allochtonen on-

vanuit

identificaties.

der wie moslims. Voor overlevende joden

Een verafgelegen contemporain conflict

werd de massamoord anderzijds een ar-

blijkt terug te slaan op een niet zo ver Eu-

gument voor particularisme, en versterkte

tegenovergestelde
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die de zionistische claim op separate na-

den va n vele moslims; en (2) het door de

tio nale rechten (en werd daarmee indirect

polarisering aangezwengelde proces van

prikkel voor Palestijns nationalisme). En

herdefiniëring van Nederlands collectieve

ten slotte was de Holocaust ook vertrek-

identiteit, dat tegengestelde visies op het

punt voor een kritiek op westerse moder-

oorlogsverleden steeds weer pijnlijk naar

niteit en het vooruitgangsgeloof van het

voren kwamen.

seculiere rationalistisch universalisme an

Voor zove r de autochtoon-islamitische

sich, een kritiek die ammunitie levert aan

verhoudingen in het Nederland van nu

de particularismen van de Nieuwe Soci-

worden overgedetermineerd door de voor-

ale Bewegingen der jaren zeve ntig tot

geschiedenis van '40-'45, speelt deze rela-

negentig. Deze laatste kritiek kan leiden

tie zich natuurlijk af op enkele generaties

tot cultuurrelativisme, hetgeen op zichzelf

afstand va n de ramp za lige gebeurtenissen.

onder meer weer islamisme kan legitime-

Het verleden ve rglijdt echter niet automa-

ren . Praktisch stimuleerde in Nederland

tisch met het verstrijken der jaren, maar

de herinnering aan oorlog en Holocaust

blijft impliciet aanwezig, gemedieerd door

dus eerst multiculturalistische tolerantie.

voortdurend

Naarmate sectoren binnen de moslimmin-

taties. Als de populariteit van geschiede-

vera nderende herinterpre-

derheid echter radicaliseerden en (vaak

nisboeken en televisieprogramma 's een

via de omweg van het Israëlisch-Palestijn-

graadmeter is, dan is de belangstelling

se co nflict) deze herinnering gingen in-

voor en betrokkenheid bij het (met name

strumentaliseren, is dezelfde factor echter

oorlogs)verleden zelfs hoger dan ooit.

steeds meer tot stoorzender in de relatie

Ook de commotie rond de 'canon van

tussen autochtonen en moslims verwor-

Nederland', en de centrale plaats daarin

den.

van de Tweede Wereldoorlog, sluit hierop
aan. Een blik op in allerlei blogs gevoerde
waarden-

debatten toont dat de thema 's godsdienst,

modernizering plus de schaduw van de

joden, Holocaust, en Midden-Oosten zel-

Leidden

postmaterialistische

Holocaust, de twee factoren, die in Neder-

den ver onder de ondervlakte liggen, en

land aanvankelijk tot relatieve tolerantie

periodiek extreem felle en emotionele dis-

jegens de moslimminderheid leidden , in
het volgende moment, dat va n identitaire

cussies losmaken.

obsessie, tot de plotselinge omslag naar
grotere intolerantie? Het zou nader getoetst moeten worden of beide, eerst voor
tolerantie verantwoordelijke, exceptiona-

Een onvolledige
convergentie

lisme-factoren wellicht 'uitgewerkt' zijn
geraakt, waardoor een convergentie-effect

Later dan elders, maar niet minder radi-

ontstaat . Dit zou dan het gevolg zijn van:

caal, is de laatste jaren ook in Nederland

(l) een steeds scherpere botsing tussen

het officiële multiculturele ideaal on-

diezelfde waarden va n moderniteit van

der steeds hogere druk komen te staan.

de meerderheid, en de premoderne waar-

Waarom gebeurde dit, waar het bij het
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multiculturalisme in wezen toch om een

Geen van deze drie factoren is specifiek

gemodificeerde verzuiling ging, dat wil

voor Nederland. Ze komen voort uit te-

zeggen een model met diepe wortels in

genstellingen die inherent aan het multi-

Nederlands collectieve verleden? Voor het

culturele model zijn. Met variaties vinden

(gedeeltelijk) mislukken van het multicul-

dezelfde processen in alle West-Europese

turalisme zijn drie oorzaken aan te geven .

landen plaats. Misschien hield de maat-

Ten eerste liep het multiculturele ideaal

schappelijke hegemonie van het multicul-

van verwerping van alle hiërarchieën tus-

turele model in Nederland de relaties tus-

sen groepen stuk op de pretentie van su-

sen autochtoon en islamitisch hier langer

perioriteit van sommige groepen. Naast

binnen de perken der politieke correct-

witte racisten (maar deze waren vrij on-

heid dan elders, maar uiteindelijk sloeg

betekenend in de Nederlandse context)

de crisis ook in Nederland toe. In alle drie

is de gedachte van een (ook politiek tot

echter speelde het islamisme een sleutel-

uitdrukking te brengen) suprematie van

rol in het ondermijnen van de illusie dat

de eigen groep vooral ook inherent aan

een harmonieus samenleven van verschil-

het islamisme. Of extremistische islamisten dan wel Nederlandse nationalisten

lende culturen wel min of meer vanzelf
tot stand zou komen, als maar eenmaal de

verantwoordelijk(er) zijn voor de pola-

geïnstitutionaliseerde voorrechten van de

risatie is een weinig constructieve kip-

dominante westerlingen waren afgeschaft.

eidiscussie. Waar het om gaat is dat eisen

Het verrast dus niet dat 'het islamdebat' al

van rechten en voorrechten voor de eigen

gauw hét centrale debat werd. Het leidde

groep (ras, natie, etniciteit, godsdienst ,

noodwendig naar de vraag welke iden ti-

ideologie enzovoort) en openlijk minach-

teit eigenlijk 'beschermd ' moest worden,

ten van de andere, aan beide zijden een

en wat zij inhield. Daar Nederland minder

eerst nog fluïde scheidslijn door steeds

kon terugvallen dan Frankrijk, Engeland

scherpere zelfidentificatie en een steeds

of Duitsland op een duidelijk omschreven ,

zwaardere nadruk op identiteit en alteri-

geünificeerd natiebeeld, werd de speur-

teit, ondoordringbaar maakt. Ten tweede

tocht hier noodzakelijk met grotere inten-

verloor het multiculturele ideaal van

siteit gevoerd. Een deel van de uitingen

vreedzame coëxistentie tussen velerlei

in de discussie ging onvermijdelijk in de

groepen geloofwaardigheid door het ge-

richting van eerder 'onuitspreekbare ' mo-

weld, waarbij in het openbare debat is-

nistische opvattingen. Juist naarmate het

lamistisch geweld het breedst uitgemeten

officiële pluralisme minder geloofwaar-

werd . Ten derde staat het multicultura-

dig werd, konden deze niet langer uit de

lisme een zekere vorm van groepsrechten

openbaarheid geweerd worden. Daaruit

voor, maar islamisten dreven de tegen-

ontstaat de perceptie van convergentie

stelling van groeps- tegen individuele

met allerlei intolerante polariseringen el-

rechten op de spits met hun nadruk op

ders in Europa. Het moment is nu geko-

groepsrechten (bijvoorbeeld de claim van

men om te bekijken hoever deze conver-

zUJ

toepassing van de sharia, doodstraf op af-

gentie echt reikt. Waar staat Nederland in

UJ

valligheid en dergelijke).

deze arena?
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Zo er sprake is van een convergentie met

acculturatie- en inburgeringsbeleid, en re-

andere Europese actoren, dan bestaat deze

flectie daarop maakt Nederland nu inter-

ongetwijfeld uit achteruitgang van een

nationaal tot een pionier in de discussie

tot voor kort dominant multiculturalisme

over hoe een moderne democratie haar

en opkomst van het assimilationisme. En

nationale identiteit kan verstevigen .

hoewel het op zich niets bewijst, wordt
'het Nederlandse geval' de laatste jaren

Toch is de convergentie verre van com-

waarschijnlijk ook niet voor niets uitvoe-

pleet. Zelfs binnen het recente kader van

rig in de internationale media besproken

verminderde tolerantie en hogere eisen van

als paradigmatisch voor een wijdere Euro-

de meerderheid aan de minderheid wordt

pese trend (bijvoorbeeld Buruma 2007, en

Nederland nog altijd gekenmerkt door

de uitvoerige discussies in Perlentaucher,

zijn "gematigd extremisme" (Huizinga,

Prospect, en Open Democracy, cf. Bruckner

1960, pp. 151-155). Dit blijkt wel uit de

2003 en Ash 2007a en 2007b). In dit kader

volgende factoren: (1) zelfs onder de ra-

heeft Fukuyama's analyse bijzondere rele-

dicaalste rejectionisten pleit niemand nog

vantie voor Nederland . Moderne liberale

voor gedwongen remigratie of verdrijving

democratieën zouden lijden onder zwakke

van de als niet-assimileerbaar beschouw-

collectieve identiteiten, een zwakte die door

de groepen; (2) grassroots bewegingen

onder andere fundamentalisten uitgebuit

die integratie of op zijn minst vreedzame

wordt met eisen voor groepsrechten. Eu-

coëxistentie nastreven blijven goed ver-

ropese maatschappijen zouden zelfs dub-

tegenwoordigd in de Nederlandse civiele

bel kwetsbaar zijn, omdat ze hun zwakke

maatschappij; (3) er is nog steeds een niet

zelfdefinitie paren aan een nogal gesloten

onaanzienlijke zacht-multiculturalistische

en op afkomst gebaseerd criterium van

stroming die het dood tij overleeft onder

nationaliteit, hetgeen integratie van immi-

meer door de bakens te verzetten naar een

granten hier moeilijker maakt dan bijvoor-

strategie van "de salafisten doodknuffe-

beeld in de Verenigde Staten (Fukuyama,

len" (Buruma, 2006, pp. 260-261); (4) het

2006, pp. 6-8, 13-15, 16-17; Sleegers, 2007,

soft-assimilationistische discours toont in

pp . 52-54, 67-69; Knippenberg & De Pater,

Nederland meer trekken van het Ameri-

1988, geciteerd in Scheffer, 2007, p. 161).
Als dit waar is voor Europa in het alge-

kaanse neoconservatieve denken dan van
het nationalistisch antimodern paleocon-

meen, dan misschien nog wel meer voor

servatisme dat we in anti-immigrantenbe-

Nederland. Een van huis uit toch al zwak

wegingen elders in Europa tegenkomen.

nationalisme, verder ondermijnd door een
verlate secularisering, brengt één van Eu-

Niet toevallig was de gangmaker van de

ropa's meest kosmopolitische samenlevin-

islamofobie in Nederland een militante

gen voort, en dientengevolge ook scherpe-

homoseksueel, en ligt de nadruk hier op

re tegenstellingen met moslimimmigranten

issues van persoonlijke levensstijl keuzen

met premoderne achtergronden. De daar-

(Henrichs, 2004). De belangrijkste nieuw

uit voortkomende spanningen leiden dan

opgekomen assimilationistische krachten

weer tot een beweging voor agressiever

in het islamdebat stoelen niet, zoals in

m
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Frankrijk, Vlaanderen of Oostenrijk, op

van de publieke polemieken is de eronder

militant antimoderne cultuurprotectionis-

doorgaande, geruisloze en amper zichtbare

ten die de nadruk leggen op family values

stroom van geleidelijke maar succesrijke

en militaristische waarden, en die behalve

integratie van Nederlandse moslims (zoals

islamofoob niet zelden antisemitisch, anti -

'carrièremarokkanen'). Dit is een proces

feministisch en homofoob zijn. De echte

van sociaaleconomische integratie en cul-

Nederlandse tegenhangers van Haider, De-

turele autochtonisering dat gelijkenissen

winter en Le Pen zijn ook in een tijd van

toont met dat van eerdere groepen immi-

verminderde tolerantie marginaal geble-

granten, zoals de Surinamers en Molukkers,

ven. Openbaar racisme blijft taboe. De lak-

en natuurlijk de joden. Mak heeft ongetwij-

moesproef voor het universalisme van anti-

feld gelijk op deze parallellen te wijzen. Hij

multiculturalistisch Nederland is dat zelfs

trekt er de les uit, dat in de strijd om het is-

de hardste assimilationisten individuele

lamdebat tot een voor alle betrokkenen be-

(ex-) moslim "overlopers" zoals Hirsi Ali

vredigende uitkomst te brengen, geduld het

met open armen verwelkomen. Voor echte

belangrijkste wapen is (Buruma, 2006, pp .

racisten zou de assimilerende moslim juist

245-246; zie Mak, 2005, p. 85). Naarmate

de gevaarlijkste zijn, net zoals overtuigde

de culturele afstand tussen islamitische en

Duitse antisemieten vóór de Tweede we-

autochtone Nederlanders vermindert, zou-

reldoorlog de meest Duits-geidentificeerde

den coëxistentie en op den duur integratie

joden als de gevaarlijkste infiltranten en

verbeteren. Met betrekking tot de 'stoor-

rasbezoedelaars beschouwden.

zender' -factor van Nederlands oorlogstrauma en zijn Midden-Oosterse uitlopers,
neemt het bewustzijn toe dat een succesrijke integratie van de moslimminderheid ook

Conclusie

kennis en internalisering inhoudt van Nederlands verleden van vóór hun aankomst.

De conclusie lijkt dan ook gewettigd dat

Voorzichtige initiatieven in die richting zijn

groeiende convergentie tussen Nederland

inderdaad onderweg (Sleegers, 2007, p. 57

en de rest van Europa inzake het islam-

& passim; Buruma, 2006, p. 251). De grote

debat wel reëel is, maar niet moet worden

onbeantwoorde vraag blijft of de internati-

overtrokken. Hoewel tolerantie inderdaad

anale crises Nederland voldoende met rust

onder vuur ligt, getuigt de blijvende kracht

zullen laten om het cruciale maatschappe-

van het multiculturalisme in Nederland

lijke vraagstuk van het islamdebat tot een

van de doorwerking van idealen die hun

goed einde te brengen.

wortels vinden in de wisselwerking tussen twee historische gegevens: Nederlands

~
V,

snelle culturele modernisering en zi jn
slechts ten de le verwerkte oorlogsverle-
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Politicologen en media

Inleiding
Peter Bursens, Universiteit Antwerpen

kanten van de relatie aan een nadere analyse en beschouwing te onderwerpen.

Eelke Heemskerk, Universiteit van Amsterdam

Dave Sinardet is politicoloog aan de UniDe verhouding tussen de beroepsgroep

versiteit van Antwerpen en neemt actief

van politieke wetenschappers aan de ene

deel aan het Belgische maatschappelijke

kant en 'de media' aan de andere kant is

debat rond federalisme, staatshervorming

veelzijdig en kent een lange geschiede-

en communautaire relaties. In zijn bijdra-

nis. De twee basisverhoudingen tussen

ge werkt hij nauwgezet een aantal belang-

beide beroepen zijn die van onderzoeker

rijke aspecten uit va n de rol die politico-

en onderzoeksobject enerzijds, en die van

logen in de media kunnen vervullen. Of

mediamaker en deskundige die inhoud

politicologen iets te zoeken hebben in de

aanlevert anderzijds. Tussen deze twee

media , daar is Sinardet snel uit. De politi-

rollen kan een positieve wisselwerking

coloog is geen politiek journalist, en lang

ontstaan, waardoor de politicoloog zijn

niet alle politicologen hoeven per se regel-

werk en inzichten breed kan verspreiden

matig in de media te verschijnen, maar

en waardoor de diverse media op een ge-

volgens Sinardet is het de taak van sociale

degen basis verslag kunnen doen van de

wetenschappers om deel te nemen aan het

politieke ontwikkelingen in onze samenle-

maatschappelijk debat en zo bij te dragen

ving. Toch ligt een louter positieve wissel-

aan de vorming van de publieke opinie.

werking niet zomaar voor de hand, zoals

De vraag die Sinardet het meeste bezig-

Dave Sinardet en Peter Vandermeersch in
dit symposium betogen. De relatie tussen

houdt, betreft de invulling van deze 'taak '.
Voor hem ligt de meerwaarde van de we-

politicologen en de media is er immers

tenschapper vooral in het overstijgen van

één van precaire aard: aan beide zijden

de waan van de dag en in het duiden van

kan opportunisme een belangrijke rol

gebeurtenissen in een bredere context, bij

gaan spelen. Zowel voor politieke weten-

grote voorkeur buiten de partijpolitieke re-

schappers als voor praktijkpoliticologen is

denaties om. De realiteit is echter dat veel

het daarom verstandig om zich te bezin-

mediavormen zich maar slecht lenen voor

;:i:,
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nen over de rollen die beide groepen wil-

genuanceerde, beschouwende en soms

Jen en kunnen spelen . We nodigden voor

wat abstracte bijdragen. Volgens Sinardet

dit symposium twee deelnemers uit die

moeten politicologen wel bereid zijn zich
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uitstekend gepositioneerd zijn om beide

aan te passen aan de media. Misschien
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Deze in ves terin g kan zic h voo r somm ige

Politicologen en
media: meer dan een
verstandshuwelijk?

politieke wetenschappers vervo lgens mooi

Dave Sin ard et, Un iversiteit An twerpen

ni et wat betreft inhoud , maar toch zeker
wat betreft vo rm, stijl en taalgebrui k.

terugbetalen via de inzichten en de 'thick
know ledge' d ie je kan opdoen wann eer je

De verhoud ing tussen po liti cologen en de

ond erd eel be nt van het mediathea ter op

media is een hot topic. Altha ns, binnen de

belangrijke politieke mo menten .

politicol ogie (iets zegt me dat het in de

Peter Va ndermeersch is a lgemeen hoofd-

vooral in discussies en gesprekken ac hter

redac teur va n De Sta ndaard/ Het Nieuws-

de schermen, veel mi nder op he t publieke

mediawereld mind er leeft) . En doorgaans

blad . Hij geeft zijn bescho uwinge n met

fo rum .

andere woo rde n va naf de andere kant van

Moeten we ons als politicologe n niet ver

het veld . Er blijkt niet vee l licht te z itten

weg houden van de media? Kunnen we

tusse n de a na lyse va n de po liti coloog en

daar ons ve rhaal wel kwijt? Zo ud en we ons

de hoo fd redac teur: media en politicologen

ni et beter enkel concentreren op het échte

hebben elkaar nodig, maar opportunis me

wetenscha ppelijke werk? Zo u deze of ge ne

ligt op de loer. De medi a z ijn een bela ng-

collega niet beter wat meer selectiviteit

rijk kanaal voo r intell ectuelen om hun

aan de dag leggen in zijn media-optredens?

boodscha ppen breed te verko ndinge n, zo

Moeten we alleszins bepaalde fo rmats niet

stelt Vander meersch . Wa t dat betreft ziet

mijden? En ons beperken tot commentaa r

hij zelfs graag dat meer po liticologe n aan

op thema's di e specifiek betrekking heb-

zijn mouw trekken o m hem te wij zen op

ben op onze onderzoeksexperti se?

het bela ng va n hun werk . Een moo ie op-

Dit type regelmati g ge hoo rd e bedenkinge n

roep wellicht. Tegelijk signaleert Vander-

en oprispinge n kan grosso modo herl eid

meersc h dat po liti cologen vaa k word en

worden tot twee gro te vrage n: hebben

ingezet a ls surrogaa tpoliti ci of omda t de

politicologe n iets in de media te zoeken?

bijdrage van een ' professor doctor' net da t

En zoj a, wa t da n precies? Of nog: moeten

extra beetj e cachet verleent. Zo werken de

po liticologen en media een verhouding

media nu eenmaal , en a ls je de regels va n

uitbou we n en hoe moet die er da n precies

het spel kent , kan je je er oo k tegen wape-

uit zien?

nen. In z ijn besluiten ro ep Va nderm eersc h
de beroepsgro ep va n politicologe n op om
beter uit te maken welke plaa ts ze nu p recies will en vervullen in het media la nd-

Hebben politicologen iets in
de media te zoeken?

schap . We hopen dat d it symposium deze

~
V,

oproep wee rkla nk kan geve n en zo de eer-

Op di e eerste vraag is mijn a nt woo rd a lvas t

ste aa nze t ka n vormen tot een vru chtbaar

een volmondig 'j a'. Va nwege éé n centrale,

u.J

debat over deze kwesties, zowel onder po-

principiële rede n die tot de kern gaat va n

z
u.J

litieke wetenscha ppers a ls tu ssen politieke

de taa k va n academi ci (en va n media).

wetenschap pers en journa listen.

Maa r voo raleer daar op in te gaan , wil
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ik even stilstaan bij enke le a ndere, meer

Dat leggen van zinvolle contacten met

uti lita ire redenen die ook een ro l kunnen

politici, journalisten, ... word t niet enkel

spelen. Want laten wij niet schijnheilig of

ve rgemakkelijkt door naamsbekendheid

naïef doen . Utilitaire redenen om politi-

maar ook door bepaalde media-optre-

cologen in te schakelen zijn er soms ook

dens zelf, zoa ls deelname aan debatten.

bij de med ia (bijvoorbeeld om een gat op

En behalve nuttig om medewerkin g aan

te vullen in actualiteitsprogramma's wan-

onderzoek te verkr ij gen, kan het ook

neer politici incomm unicado zijn of hun

helpen om politi cologische inzichten te

komst a nnuleren), dus waarom zou dat

verdi epen en te toetsen aan de politieke

ook omgekeerd ni et het geval mogen zijn?

praktijk , gebeu rtenissen beter te kun-

Althans wanneer dit in de eerste plaats

nen plaatsen, in zicht te verkrij gen in

academische doeleinden dient.

een aa nta l dynamieken, enzovoort. De

Ten eerste kan ee n min of meer regelma-

journa list, die over de tijd en de vo rming

politicol oog is ui teraard geen politiek
tige aanwezigheid in de media helpen bij

beschikt om een uitgebreid netwerk te

het opbouwen van enige naamsbekend-

onderhouden en wiens taak het is om

heid, hoe relatief die ook moge zijn. Dat is

uit te zoeken en te verkondigen wat nu

geen doel op zich maar kan nuttig zijn om

precies die dag op d ie verga dering is ge-

ook het diepgaandere academische werk

zegd dat geleid heeft tot deze gebeurte-

ruimer te verspreid en. Een politicoloog

nis. Toch kan dat type informati e voor

kan misschien zijn meest diepgravende

ee n politicoloog relevant zijn, om rui-

inzichten niet kwijt via media-optredens

mere analyses te maken over ac hterli g-

(op die discussie ga ik hieronder nog in) ,

gende dynamieken, op het spoor gezet

maar giet hij ze bijvoorbeeld eens in ee n

te worden van nieuwe verklaringsgron-

boek , kan naamsbekendheid helpen om

den , ... Dat geldt zeker in het Belgische

daarvoor wat meer aandacht op te wek-

communautaire debat waar de kloof tu s-

ken en er een ruimer publiek mee te be-

sen het publieke discours va n politici en

reiken (hoe relatief ' ruim ' hier opnieuw

hun eigen lijke drijfveren en gedrag vaak

moge zijn). Enige naamsbekendheid kan
ook leiden tot uitnodigingen voor lezin -

niet gering is. Een politicoloog die het
Belgische federa le systeem wil ana lyse-

gen , deba tten en aanve rwa nte n, opnieuw

ren , moet ook de precieze dynami eke n

fora waa r een politicoloog de kans krijgt

binne n en tus sen partijen kennen die tot

om dieper op de zaken in te gaan voo r een

staatshervorm ingen leiden . Deels kan hij

ruim(er) publiek (nu staat deze r dagen

daarvoor terugvallen op het werk van

ook de zin van di t type ac ti vite iten ter dis-

journalisten, maar daar vindt hij niet

cussie, maar ook daarover verder meer).

nood za kelijk precies die speci fi eke infor-

Een naam die een belletje doet rinkelen

matie die voo r hem relevant is. Al loopt

ka n tot slot ook geen kwaad wanneer men

de politicoloog natuurlijk evenzeer als de

voor een onderzoek medewerking wil ver-

journalist h et risico om vooral die infor-

kri jgen, bijvoorbeeld van politici of hun

matie of die vers ie ervan te krijgen die de

medewerkers.

politicus goed uitkom t.
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Een andere manier om inzichten te ver-

gaan doorwegen. Want de belangrijkste

groten is door de opportuniteit die media-

reden waarom politicologen moeten stre-

optredens (evenals partijbijeenkomsten,

ven naar een vruchtbare samenwerking

congressen, ... ) bieden tot 'participerende

met de media, is de rol die ze in de sa-

observatie',

menleving te vervu ll en hebben. Weten-

een

onderschatte

was

schappers in het algemeen, sociale weten-

mijn deelname als commentator aan de

schappers in het bijzonder, hebben naar

wetenschappelijke

methode.

sociaalZo

rechtstreekse uitzending van het VRT-

mijn mening de taak om deel te nemen

programma Villa Politica vanuit de Kamer

aan het maatschappelijke debat . Zeker

in december 2008 , waarin de val van de

wanneer ze expertise hebben in en on-

regering Leterme live te volgen was, een

derzoek doen naar binnenlandse thema 's

interessante inkijk in de wisselwerking

moeten ze hun inzichten en resultaten

tussen politiek en media en in hoe poli-

niet enkel kenbaar maken bij collega's

tieke partijen de perceptie van politieke

maar ook bij de ruimere samenleving. Zo

gebeurtenissen via de media proberen in

realiseren ze een maatschappelijke return

hun voordeel te sturen. Een voorbeeld dat

voor het gemeenschapsgeld waarmee ze
betaald worden. Academici zijn belang-

ik nu perfect kan gebruiken in mijn vak
'Politieke communicatie en marketing'.

rijk voor de res publica , de publieke zaak.
Ze hebben vanuit hun positie de luxe

Bovendien staat een dergelijke partici-

maar ook de verantwoordel ijkheid om

perende observatie de politicoloog ook

onafhankelijk van bepaalde belangen het

toe om te reflecteren over zijn eigen rol ,

maatschappelijke debat mee te sturen, en

over hoe bepaalde formats hem in een be-

bij te dragen tot de vorming van de pu-

paalde rol kunnen duwen , enzovoort. Zo

blieke opinie via hun aanwezigheid in de

is het interessant om zien hoe de commu-

publieke sfeer.

nautaire opsplitsing van media in België
ertoe leidt dat je als Vlaamse politicoloog

Zeker voor buitenstaanders lijkt dat mis-

in Franstalige media soms meer als Vla-

schien de evidentie zelve, maar in de

ming dan als politicoloog wordt gelabeld

huidige academische context is het dat

(zo kreeg ik in een Franstalig tv-journaal

niet altijd. Steeds meer worden publica-

ooit het onderschrift 'politologue flamand'

ties in tijdschriften die gerankt zijn door

'polito logue de

het Amerikaanse commerciële bedrijf ISI-

l'université d'Anvers' toch iets meer voor

Thompson, het en ige criterium om weten-

de hand ligt). En zoals uit deze bijdrage

schappers te beoordelen, ook al bleek on-

blijkt kan 'participerende observatie ' van

der meer uit onderzoek van Diana Hicks

opgeplakt,

~

daar waar

een politicoloog in medialand zelfs leiden

van de School of Public of Policy aan de

0

tot reflecties in politiek-wetenschappelijke

Georgia Institute of Technology dat zo

~

tijdschriften.

maar een beperkt deel van de relevante

z
u.J

Zelfs a l zijn bovenstaande overwegingen

gemeten. Dat systeem is misschien zin-

academisch relevant, ze mogen toch niet

vol voor de exacte wetenschappen, van
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waaruit het werd geïmporteerd, maar kan

Opnieuw, dit betekent niet dat alle politi-

voo r de sociale wetenschappen moeilijk

cologen zoveel mogelijk de media moeten

als alleenzaligmakend beschouwd wor-

halen, of dat iemand er moet op aangeke-

den. Uiteraard is het deelnemen aan het

ken worden omdat het hem niet lukt of

internationale wetenschappelijke debat

niet interesseert. Maar dat geldt evenzeer

een must en zelfs de belangrijkste taak

omgekeerd, een goede reden om dit as

van een wetenschapper. Er is ook niets

such te ontmoedigen kan ik niet meteen

op tegen dat sommige academici opteren

bedenken. Wel zeer integendeel.

om zich louter op dat internationale wetenschappelijke forum te richten. Maar zij
die ervoor kiezen om daarnaast ook een
rol in het binnenlands maatschappelijk

En wat hebben ze dan precies
in de media te zoek.en?

debat op te nemen mogen daar al evenmin voor gestraft worden. Het ve rvullen

Na de vraag 'of' politicologen een relatie

van die maatschappelijke rol wordt stilaan

met de media moeten aanknopen , komt

herleid tot een vrijetijdsactiviteit, aange-

de vraag ' hoe' deze best vorm krijgt. Want

zien het enkel achterstand oplevert tegen-

zijn med ia wel de meest geschikte plaats

over collega 's die hun kostbare tijd daar

om die maatschappelijke rol te vervullen?

niet in steken . Via dit incentive-systeem

Staat de academische logica daarvoor ni et

creëert men een type academici dat steeds

te haaks op de medialogica? Moeten poli-

losser komen te staan va n de sa menleving

ticologe n hun eigenheid niet teveel opge-

waarin ze leven en waarover ze werken .

ven in ruil voor mediatoegang? En staan
die media überhaupt te wachten op aca-

Het debat over de maatschappelijke ro l van

demici?

academici kan niet herleid worden tot dat

Dat er vaak spra ke is van uiteenlopende

over de relatie tussen academici en media.

logica's is evident , maar zoals in elke goe-

Maar het laatste is wel een belangrijk on-

de relati e komt het er op neer een goed

derdeel van het eerste, want media zij n nu

evenwicht te vind en tu ssen de eigenheid

precies één van de fora bij uit stek waarin

van de partners. Waar dat evenwicht pre-

politicologen hun maa tschappelijke rol
kunnen spelen . Daa rnaast zijn er uiteraard

cies ligt, is moeilijk te zeggen en al helemaal niet wetenschappelijk nauwkeurig te

nog talrijke andere belangrijke kana len

bepalen.

waar het vaak mogelijk is om meer diepgang te brengen (publiceren in nationale

Van de kant van de media moet de vraag

laagdrempelige tijdschriften, het geven van

gesteld worden of er dezer dagen niet te

lezingen , deelnemen aan debatten , advise-

weinig ruimte is voor academici om wa t

C

ren van partijen en organisaties, ... ) , maar

langere, genua nceerde en doorwrochte

;:t,

media blijven wel de belangrijkste kanalen

analyses te brengen . Zo worden zelfs in

waarlangs het politiek-maatschappelijke

de kwaliteitskranten - ondanks de sterk

debat vorm krijgt, al was het maar omdat

toegenomen ruimte, bijvoorbeeld in de

ze het grootste publi ek bereiken .

weekended iti es - nog nauwelijks langere
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essays gep ubliceerd. De lengte van het

sche of ruimtelijke context), een nieuwe

ge middelde opiniestuk in de Morgen en

invalshoek of nieuw inz icht op te bieden.

de Standaard is een pak korter dan één à

Daarnaast mag een politicoloog er naar

twee decennia geleden. En op radio of te-

mijn mening ook niet voor terugdein ze n

levisie (deels met uitzonderin g van Radio

om soms du ide lijke standpunten in te ne-

Klara) is nog weinig ruimte voor een la n-

men (zij het niet partijpolitiek) zolang deze

ger, di epgravend interview. De a fwezig-

onderbouwd en beargumenteerd zijn. Ook

heid van dit type ' formats' kan a lge meen

het terechtwij zen va n bepaalde politieke

betreurd worden, maar aangezien ze bij

handelingen moet kunnen , mits rationeel

uitstek voor academi ci interessa nt kun-

onderbouwd . De in België bij zonder ver-

nen z ijn, betekent dit het verli es va n een

spreide gewoonte om bij elk type verki e-

ni et onbelangrijk forum . Media kom en

zingen (federaal, regionaal , lokaal) telkens

po liticologen dus misschien ni et altijd vol-

weer dezelfd e politici op de lij sten te plaat-

doende tegemoet.

sen, di e dan vervolgens hun zetel niet op-

Maar evenzee r moeten politicologen be-

ken, kan (of moet zelfs) door politicologen

nemen of aan hun vo rige mandaat verzareid z ijn zich aan te passen aan de me-

gehekeld wo rd en, bijvoorbeeld va nuit een

dia , bijvoorbeeld op het vla k va n taa lge-

a na lyse van democratische legitimiteit.

bruik en sti jl. Dit ve rgt ten dele andere

De specifieke invalshoek van academici

(maar aa nvullende) talenten dan voor

maakt bovendi en dat ze ook oplossin-

het wetenschappelijke werk . Wie e r ni et

gen kunn en aandragen di e buiten het

in slaag t om een complex punt te maken

b likveld (of d e bela ngen) van politici of

zo nder het te overladen met een overdaad

journalisten va ll en . Om he t met Mil to n

aan vakjargon mag niet klagen dat hij de

Friedman te zegge n: " th e rol e of intellec-

med ia ni et ' haalt '. Dit soort aanpassing is

tual s is to deve lop alt ernati ves to existing

immers voor elke communicatie na ar een

policies , to keep th em a li ve an d ava ilab le

ruim er publiek nood za kelijk, a l komt daar

until the po liti ca ll y im poss ible becomes

bij medi a-optredens nog een aa npass ing

politica ll y inev itab le". Het voo rstel om in

aan s pecifi eke formats bovenop.

België ee n federale kieskring in te voe-

Vraag is natuurlijk hoe ver die aanpassing

ren dat ikzelf en a ndere collega's al jaren

moet gaa n. Allicht best ni et zo ver dat een

met enige regelmaat te berde brenge n en

politicoloog als dusd anig vo lstrekt onher-

dat we de voo rbij e jaren met ee n groep

kenbaar wordt tussen andere (journalis-

van Vlaamse en Franstalige academi ci

tieke) commentatoren en observa toren.

tec hni sch hebben uit gewe rkt en h ebben

Hij moet de ambitie koesteren om toc h een

bepleit is daar ee n goed voorbeeld va n .

::,
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zeke re meerwaarde te bieden en de waan

Het probeert internat iona le we tens chap-

vi
0

van de dag te overstij gen. Bijvoorbeeld

pelijke inzichten over de vraag wat d e

2

door gebeu rt enissen in een verheld erend

beste ins te llingen z ijn voo r meertalige

licht te plaatsen, er na refl ectie een rui-

samenle vinge n op de Belgische context
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mer perspectief op te bieden (bijvoorbeeld

to e te passen en zo het communautaire

door ze te plaatsen binnen een histori-

debat mee vorm te geven.
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Kunnen politicologen dergelijke vormen

gemeesters va n het radicaal-Franstalige

van meerwaarde bieden binnen elk media-

FDF uit Vlaamse randgemeenten alsook

format (want zoals vaak is spreken over 'de

de oud-burgemeester van Voeren José

media' veel te reductionistisch). Het komt

Happart, wiens weigering om Nederlands

er allereerst op aan de verschillen tussen de

te leren de gehele jaren 1980 voor politieke

formats te kennen en erop in te spelen. Een

hoogspanning zorgde. Aan de andere kant

opiniestuk, een column, een radio-inter-

ook communautaire scherpslijpers, maar

view, een interview voor een journaalitem,

dan uit Vlaamse hoek, zoals de rechtse

een interview in een duidingsprogramma,

ultraliberaal

Jean-Marie

Dedecker

en

een deelname aan een politiek debatpro-

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy.

gramma, enzovoort, ze vergen stuk voor

En de politicoloog zat daar mooi tussenin.

stuk een iets andere aanpak.

Tijdens het leeuwendeel van de uitzen-

Een opiniestuk en nog meer een vaste

ding vlogen ve rwijten heen en weer, werd

column zijn wellicht de interessantste

met arresten van de Raad van State of het

formats voor een academicus omdat de

Grondwettelijk Hof gezwaaid, naargelang

vrijheid in onderwerpkeuze en invalshoek

ze in het kraam van de politicus in kwes-

daar doorgaans het grootst is. Men kan

tie pasten en werd vooral naast elkaar ge-

zelf beslissen welk onderwerp men rele-

tierd. Zonder te willen beweren dat mijn

vant vindt om te behandelen (wanneer

korte tussenkomsten het debat een hele

opiniestukken besteld worden is dat vaak

nieuwe wending gaven of getuigden van

wel over een specifiek actueel thema, bij

radicale nieuwe inzichten, kon ik het toch

een vaste column is de onderwerpkeuze

even wegtrekken van het Vlaams-Fransta-

nog vrijer). Toch is het mijn overtuiging

lig welles-nietesspelletje door het in een

dat men zelfs in het meest ondankbaar lij -

ruimer historisch en ruimtelijk kader te

kende format soms een verschil kan ma-

plaatsen, bijvoorbeeld via een verwijzing

ken. Zo zat ik in het najaar van 2007 in

naar de (doelbewuste) dubbelzinnigheid

een uit zending van het debatprogramma

in de taalwetten van 1962-1963 die ten

'Controverse' op de Franstalige commerci-

grondslag liggen aan de huidige discussies

ele televisie-zender RTL-TV1. Rond de ta-

en via een vergelijking met de Canadese

fel wordt telkens een tiental personen ver-

context: dat de Franstalige Québecois daar

za meld, zodat alvast niemand echt lang

het taalterritorialiteitsprincipe verdedigen

aan het woord komt. Heb je bovendien de

dat in België door Vlaamse partijen wordt

pech om maar een politicoloog of andere

bepleit en precies door Franstalige partijen

observator te zijn in een gezelschap van

wordt verketterd (terwijl die laatsten zich

(top)politici, blijft je spreektijd helemaal

wel solidair verklaren met die Québecois),

beperkt. De bew uste aflevering behandel-

plaatste het discours va n sommige radi-

de de taalkwesties in de Brusselse rand (ik

cale Franstaligen over de discriminerende

:!::!

bespaar de Nederlandse lezer de precieze

houding van Vlamingen alvast in een an-

details). Men had daarvoor niet bepaald

"z

der perspectief en kon Franstalige kijkers

de meest gematigde politici uitgenodigd:

waarschijnlijk ook iets meer inzicht bie-

aa n de ene kant drie gecontesteerde bur-

den in het 'Vlaamse' standpunt dan het
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getier van de aanwezige Vlaamse politici.

van de politicoloog te gebruiken om een

Althans, dat vernam ik achteraf toch van

bepaalde boodschap te verspreiden. Als

een aantal kijkers. ·

een politicoloog het zegt klinkt het geloof-

Evenzeer lukt het in sommige formats

waardiger, is de idee. Is de mening die de

niet om enige meerwaarde te bieden of

journalist via die weg in zijn stuk aan bod

überhaupt een punt te maken. Dat is ook

wil laten komen ook effectief die van de

geen drama. Is echter meteen duidelijk

politicoloog, dan is er uiteraard geen pro-

dat wat men wil overbrengen werkelijk

bleem. In het andere geval kan die laat-

geen schijn van kans maakt binnen een

ste best enige voorzichtigheid aan de dag

bepaald format, dan kan men beter wei-

leggen, zodat hem niet bepaalde woorden

geren. De behoefte en noodzaak om aan

worden uitgelokt en in de mond gelegd.

het maatschappelijk debat deel te nemen
mag niet leiden tot de aanvaarding om in

Een daarmee samenhangend spannings-

eender welk scenario mee te draaien. Se-

veld is dat van de verschillende 'frames'

lectief omgaan met media-uitnodigingen

of invalshoeken die door media en poli-

is dus vaak zinvol. Maar als men er zijn ei
in kwijt kan, is er op zich niets mis mee

tieke actuali teit te duiden. Zo wordt in po-

om vaak de media op te zoeken.

ticologen gehanteerd worden om de poliliticologische kringen wel eens geklaagd
dat de media over politiek, en al helemaal

Academici moeten natuurlijk wel accepte-

over verkiezingen, te veel verslag uitbren-

ren dat media volgens eigen wetten wer-

gen vanuit het zogenaamde 'game frame':

ken. Iedereen die regelmatig interviews

de invalshoek van electorale strijd en stra-

geeft maakt wel eens mee dat een bepaal-

tegieën van partijen. In een interessant

de quote uit zijn context is gerukt om in de

artikel uit 2002 in de Harvard Joumal for

invalshoek van het artikel of het nieuws-

Press and Polities kwamen Paul Brewer

item te passen. Iedereen die regelmatig
opiniestukken schrijft, maakt wel eens

en Lee Sigelman echter tot de vaststelli ng
dat dit 'game frame' nu ook precies is wat

mee dat daar plots een titel bovenstaat die

Amerikaanse politicologen meestal ge-

eerder een zo groot mogelijk aantal lezers

bruiken wanneer ze commentaar geven in

moet aantrekken dan een getrouwe weer-

de media (veel minder dan bijvoorbeeld

gave vormen van de inhoud van het stuk.

het 'issue frame', dat vertrekt van de in-

Dat zijn nu eenmaal les risques du métier.

houdelijke standpunten van partijen).

Al moet de politicoloog misschien wel toe-

Nu is de vraag of dit aan de journalisten

geven dat dit stuk mét zijn nuances dan

ligt: stellen zij enkel vragen vanuit die

wel door een pak meer mensen gelezen

specifieke invalshoek, selecteren zij uit de

wordt. Chacun son métier.

uitleg van politicologen enkel die quotes
die in dat kader passen of selecteren ze

•
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Dat soort zaken hoort erbij maar op be-

misschien zelfs de politicologen naarmate

paalde momenten kan men best wel gren-

ze gekend zijn om vanuit die invalshoek

zen trekken. Zo zijn sommige journalis-

te analyseren? Of zijn de politicologen

ten wel eens geneigd het gezagsargument

zelf geneigd d ie invalshoek te gebruiken
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omdat ze denken dat de media dit willen

Besluitend kunnen we stellen dat politica-

horen of omdat ze de politiek nu eenmaal

logen (en academici in het algemeen) een

zelf ook op die manier analyseren (zij het

belangrijke rol hebben te vervullen in het

dan op een iets meer gesofisticeerde wijze,

publieke politiek-maatschappelijke debat

bijvoorbeeld op basis van de 'game theo-

en dat media daarvoor een van de kanalen

ry') . Het lijkt deels op dat laatste want uit

bij uitstek zijn. Daarvoor moet de politi -

het hierboven genoemde onderzoek blijkt

coloog zich aanpassen aan de medialogica

dat het 'game frame' ook het meest ge-

(als onderdeel van het noodzakelijke talent

bruikte is in artikels over verkiezingen in

om ook naar een ruimer publiek te kun-

een aantal academische top-tijdschriften.

nen communiceren), maar moeten media

Weliswaar minder overheersend dan in

ook ruimte bieden om nog een academisch

de media, maar toch. De kloof tussen het

verhaal te vertellen. Politicologen kunnen

'academische' frame en het ' mediaframe '

best niet volledig ingekapseld worden of

bij verkiezingen lijkt dus gerelativeerd

zich laten inkapselen in de mediaformats

te moeten worden (al is de Amerikaanse

en frames, maar proberen vanuit de eigen

context uiteraard niet de onze).

achtergrond een meerwaarde te bieden in

Op zich is er ook niets mis mee dat poli-

het debat. Ze zijn immers goed geplaatst

ticologen een dergelijke invalshoek ge-

om zinnige reflecties te leveren op evo-

bruiken. Iedereen die de Belgische politiek

luties in de politiek en ook in de media .

de voorbije twee jaar heeft gevolgd kan

Maar ze moeten uiteraard ook openstaan

er niet omheen dat electorale calculus en

voor zelfreflectie. Misschien moeten ze ook

strategische spelletjes geen onbelangrijke

maar eens wat meer onderzoek doen naar

verklaringsfactor zijn voor een hele reeks

de relatie tussen media en politicologie.

gebeurtenissen. Al kan de meerwaarde van
de politicoloog er dan net in liggen om te
expliciteren dat het spel zo wordt gespeeld
plaats van het te naturaliseren door volledig

De plaats van politicologen
in de media

in het 'game frame' mee te stappen en het

Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredac-

zo als enige relevante analysekader te legi-

teur De Standaard - Het Nieuwsblad

en dat eventueel ook te problematiseren , in

timeren. Misschien kan de politicoloog net
proberen de zaken vanuit een andere, even-

Is er in de media plaats voor politicolo-

zeer relevante, maar veronachtzaamde in-

gen? Dat is, in essentie, de vraag die ik

valshoek te bekijken. Misschien zijn media

moet beantwoorden. En uit de eerste zin-

dezer dagen wat teveel geneigd om politi-

nen van het stuk van Dave Sinardet leer ik

cologen in hun 'frame' in te passen, zonder

dat de verhouding tussen politicologen en

genoeg open te staan voor invalshoeken die

media een hot topic is, toch binnen de po-

politicologen zelf kunnen aanbrengen. En

liticologie. Want inderdaad , zoals Sinardet

omgekeerd zullen politicologen soms mis-

zelf al vermoedt, is dat eigenlijk niet het

schien ook wat teveel geneigd zijn om zich

geval in de media. Misschien ten onrechte.

-<

op dat vlak aan de media aan te passen .

Want er valt wel wat over te zeggen.
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1. Dat is dan ook mijn eerste vaststelling.

mijn tweede vraag: waarom vragen wij,

Politicologen debatteren blijkbaar over de

de media, aan deze heren (zijn er eigen-

aanwezigheid van hun confraters in de

lijk geen dames politicologen?) om onze

media . De media vinden dat behoorlijk

kolommen te vullen of onze televisiepla-

vanzelfsprekend. Want is er eigenlijk iets

teaus te bevolken?

nieuws onder de zon? Intellectuelen - en
daar reken ik tot nader order ook de poli-

In essentie zie ik drie redenen. Eerst en

ticologen toe - nemen al altijd deel aan

vooral omdat wij, de media, oprecht ge-

het debat via de media. Zola publiceer-

ïnteresseerd zijn in wat de politicologen,

de zijn 'J'accuse' op de voorpagina van

vanuit hun wetenschappelijk perspectief

L'Aurore. De filosoof Max Wildiers richtte

en hun grondige studie en kennis, aan het

diep in de jaren vijftig de gezaghebbende

publiek kunnen bijbrengen. Ik zie het als

bijlage 'De Standaard der Letteren' op in

een van de allerbelangrijkste taken van

mijn eigen krant. Opiniebladen staan al

de media om de kennis die aan univer-

decennialang vol met standpunten en be-

siteiten en in andere onderzoekscentra

schouwingen van intellectuelen. Maar er

wordt opgebouwd, vulgariserend te hel-

is dan misschien niks nieuws onder de

pen verspreiden. Ik stel de kolommen van

zon, het aantal keren dat met name poli-

de Standaard graag open voor politico-

ticologen in media opduiken is de jongste

logen die nieuwe, dwarse, opmerkelijke,

jaren zonder meer geëxplodeerd. Ik heb

grondige inzichten hebben verworven. En

de indruk dat elke politicoloog die iet of

als het moet krijgen ze daar echt wel de

wat vulgariserend kan schrijven of vlot

plaats voor. Ik vind zelfs dat het te weinig

kan spreken dezer dagen ook op televisie

gebeurt. Dat er al te weinig politicologen

komt en/of geregeld in de kranten op-

eens aan mijn mouw trekken om te wij-

duikt, hetzij met een eigen column, hetzij

zen op hun werk.

als commentator in een van de vele dui-

2

:::,

dingprogramma's, hetzij om deze of gene

De tweede reden waarom media van poli -

peiling geloofwaardigheid te geven. Ik ben

ticologen houden, is wat minder hoog ge-

van vorming historicus. Maar ik stel vast

stemd. Met name in de altijd zo hongerige

dat ik uit het blote hoofd meer politico-

audiovisuele media kunnen de politicolo-

logen kan opnoemen dan historici. Juist

gen de leemtes invullen die ontstaan als

omdat die politicologen meer dan anderen

de hoofdrolspelers - de politici of andere

opduiken in de media . Dus eerste vaststel-

beleidsverantwoordelijken - om allerlei

ling: er is wel iets nieuws onder zon: het

redenen niet willen opdraven. "Als die

is veel meer. Sterker nog. Het is misschien

echt niet willen komen, trekken we een

zelfs te veel.

V')

blik politicologen of krantencommentatoren open ", zei mij een eindredacteur van

0

Q.

2
>V')

2. Dat het te veel is, is niet de schuld van

een geëerd Vlaams programma niet zo

de politicologen. Ik krijg zelden vragen

lang geleden. Als je ' talking heads' nodig

z
w

van politicologen om in de media te ko-

hebt zijn er altijd wel enkele politicolo-

w

men. Wij vragen hen. Dat brengt me bij

gen of commentatoren die hun licht wil-

::.::
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len laten schijnen over de realiteit. En ja,

impact gekregen dankzij zijn zorgvuldig

omdat naamsbekendheid (zie Sinardets

uitgekiende mediapolitiek en voorzichtig

stuk) én ego nu eenmaal een rol spelen,

gedoseerde contacten met de media. Vele

gaan ook politicologen maar al te graag op

andere, jongere collega 's, volgen dit voor-

die uitnodiging in. Niets menselijks is ons

beeld. Andere keren twijfel ik heel hard

vreemd. Gelukkig maar.

aan de meerwaarde van de politicologen
in de schrijvende en audiovisuele media.

De derde reden waarom we al eens een

In hun rol als columnist of commentator

politicoloog in de krant zetten of in een of

vallen ze soms ronduit uit hun rol. Dan

ander panel is evenmin van eigenbelang

proberen ze, met zeer wisselend succes,

gespeend. Maar nu gaat het over het ei-

een ad hoc journalist te worden. Vergeten

genbelang van de media. Wij, de media,

ze de noodzakelijke afstand (in ruimte en

gebruiken politicologen maar al te graag

in tijd) die de politicoloog net zijn geloof-

om een saus van wetenschappelijkheid te

waardigheid moet geven. Dreigen ze nog-

gieten over wat we doen . Schaart politi-

al onbesuisd te keer te gaan. Beperkt hun

coloog x of y zich achter deze peiling of

wetenschappelijke benadering zich tot

achter deze stemwijzer? Dat krijgen die

hun academische titel. Worden ze - ik

vanzelf een hogere waarde. Zit politico-

weeg mijn woorden - slechte journalis-

loog z in ons programma? Dat heeft dat

ten. Want zonder het netwerk te hebben

een sérieux die we anders misschien niet

van die journalisten en zonder de kennis

hebben. Als er 'professor doctor' voor een

te hebben van een aantal factoren die zich

naam staat kunnen wij, de media, daar

afspelen proberen ze op korte termijn te

ons voordeel uithalen. Politicologen laten

duiden. En ja, natuurlijk zijn er uitzonde-

zich dat, zo stel ik vast, in vele gevallen

ringen.

welgevallen. Zonder er veel vragen bij te
stellen.

Dat alles brengt me bij mijn besluiten
1. Politicologen hebben wel degelijk hun

3. Zo kom ik bij mijn derde vraag: vormt

plaats in de media.

die grote aanwezigheid van politicologen

2. Politicologen moeten onderling beter

in de media een meerwaarde voor het publiek? Ja en neen. Als het gaat over het

3. Politicologen moeten de wetmatighe-

uitdragen van wetenschappelijke kennis

den van de media beter kennen en

kan er geen twijfel over bestaan natuur-

weten wanneer ze dreigen gebruikt te

lijk. Ik wil mij in dit stuk hoeden voor
het noemen van namen in deze of gene
richting. Maar bij wijze van uitzonde-

uitmaken welke die plaats is .

worden door die media.
4 . Politicologen moeten erover waken dat
ze geen slechte journalisten worden.

ring noem ik hier graag de naam van de

5. Zoals de journalistiek soms te dicht

Leuvense emeritus hoogleraar, de socio-

staat bij de politiek, staan de politico-

;:o
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loog Luc Huyse. Zijn denken over binnen-

logen soms te dicht bij de journalistiek.

en buitenlandse sociologische en politi-

Wat meer afstand in deze driehoek

-<

cologische thema's heeft een veel grotere

zou voor iedereen heilzaam zijn.
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Uitleiding

tot een systeem van prikkels en belonin-

Peter Bursens, Universiteit Antwerpen

gen die de financiële elite allengs verder

Eelke Heemskerk, Universiteit van Amsterdam

van de maatschappij heeft verwijderd. Nu
zal het nog wat voeten in aarde hebben

Niets menselijks is ons vreemd, merkt

willen we aan de universiteiten aanzien-

Vandermeersch op. Media zoeken 'talking

lijke persoonlijke geldbonussen verbinden

heads' die nagenoeg eender wat mogen

aan het publiceren in top ranked journals ,

zeggen, zolang ze professor doctor zijn.

maar heel erg veraf klinkt dit tegenwoor-

En wat is voor een wetenschapper vlei-

dig al niet meer.

ender dan aan te mogen schuiven bij de
meest gerenommeerde debatprogramma's

Op zichzelf kan het niet al te ingewikkeld

op televisie om - zeer geleerd - beschou-

zijn om als vakgroep bijdragen in de media

wingen te delen met het publiek. Aan bei-

te waarderen. Dit veronderstelt dan wel

de zijden kan de spin-off heel positief zijn:

dat de mediabijdrage van de politicoloog

goede inhoud voor de mediamaker, publi-

direct of indirect gebaseerd is op de eigen

citeit en invloed op het publieke debat
voor de wetenschapper. Mooi voor elkaar

wetenschappelijke expertise. Sinardet stelt
dan ook dat niet elke politicoloog een bij-

en helemaal niet erg. Toch blijkt uit beide

drage in de media hoeft te leveren: som-

bijdragen dat zowel de hoofdredacteur als

mige onderzoeksonderwerpen lenen zich

de geëngageerde politicoloog wat worste-

daar (nog) niet voor. Vandermeersch geeft

len met de precieze relatie en de positie

zelfs aan dat de titel 'professor doctor'

van politicologen in de media.

al wel eens voldoende is om aan tafel te
geraken. En inderdaad, als we de opinie-

Sinardet geeft daarbij aan dat lang niet

katernen van de Nederlandse en Vlaamse

alle politicologen een bijdrage aan het

kranten er op na slaan, vinden we vele

debat hoeven te leveren, maar dat zij die

bijdragen van politicologen die zeer actief

dat wel doen daar meer voor gerespec-

zijn in het maatschappelijke debat maar

teerd zouden moeten worden . Want in de

steeds vaker over onderwerpen die slechts

huidige ontwikkelingen van de politieke

zeer indirect en soms slechts met enige

wetenschap in Nederland en België lijken

fantasie terug te voeren zijn op de weten-

haast enkel nog artikelen in '1S1-ranked

schappelijke expertise. In 2003 leidde dit

Journals' te tellen. Zo creëren we zelf een

aan de Universiteit van Amsterdam tot een

systeem van prikkels die onze beroeps-

debat, aangezwengeld door toenmalige

groep steeds losser maakt van de samen-

Rector Magnificus Paul van der Heijden.

leving waarin we leven en waarover we

Volgens Van der Heijden gebeurde het te

2

::)

werken, volgens Sinardet. Onwillekeurig

vaak dat wetenschappers zich laten verlei-

vi
0

dringt zich hier een vergelijking op met de

den tot uitlatingen en stelligheden die zij

0..

2
>Vl

financiële elite, de bestuurders, managers,

niet - wetenschappelijk - kunnen verdedi-

en handelaren van de grotere financiële

gen. Je hebt als wetenschapper een maat-

w

z

instellingen. Daar leidde de fixatie op een

schappelijke rol, maar dat ontslaat je niet

w

eenduidig doel (aandeelhouderswaarde)

van de hoge kwaliteitseisen die ook voor
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wetenschappelijke publicaties gelden. Kun

blijft er echter steeds een belangrijke af-

je daar niet aan voldoen, dan dien je je als

weging: in welke mate kan het eigen ar-

burger te presenteren en niet als hoogle-

gument - eventueel met de benodigde nu-

raar, zo stelde Van der Heijden destijds.

ance - voor het voetlicht worden gebracht.
Een goed begrip van de 'formats' die ge-

Dit debat over de rol van politicologen in

bruikt worden en va n de 'wetten en regels '

de media sluit mooi aan bij een eerder de-

van de verschillende media is daarbij een

bat in het symposium van Res Publica, met

belangrijk hulpmiddel. Politieke weten-

name over Nederlands als wetenschapstaal

schappers moeten ook niet elk scenario

(Res Publica, 2008-2). In beide discussies

accepteren: een selectie in media-uitnodi-

staat immers de maatschappelijke rol van

gingen is nodig, stelt Sinardet. Kortom , po-

wetenschapper centraal: als we betaald

liticologen dienen zichzelf en elkaar steeds

worden door de belastingbetaler, mogen

de vraag te stellen of hun mediabijdrage

we ten minste iets terug doen, door deel-

de toetsteen der kwaliteit goed kan door-

name aan het nationale debat en door de

staan. Als we dat al kunnen volhouden,

opgedane kennis te verspreiden onder de

dan kunnen we met recht dezelfde vereis-

bevolking. Voor de wetenschapper zelf

ten aan de media zelf stellen.
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De Verenigde Naties
als ideeënfabriek1
Het United Nations lntellectual History Project
Francis Baert (UNU-CRIS en Universiteit Gent)

BESPREKING VAN
-

Louis Emmerij, Richard Jolly en Thomas G. Weiss (2001). Ahead of the Curve? UN
Ideas and Global Challenges. Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press.

-

Thomas G. Weiss, Tatiana Carayannis, Louis Emmerij en Richard Jolly (2005). UN
Voices. The Struggle for Development and Social Justice. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

In 1961 hield de daadkrachtige tweede

dan ook belangrijk om in analyses rond de

secretaris-generaal van de Verenigde Na-

werking van de Verenigde Naties steeds in

ties Dag Hammarskjöld een rede aan de

het achterhoofd te houden dat we kunnen

universiteit van Oxford . In de tekst is de

spreken over twee Verenigde Naties (Clau-

opmerkelijke zin terug te vinden: "J am

de, 1956) .2 De eerste Verenigde Naties bren-

not as neutra) as regards to the Charter;

gen alle 192 lidstaten samen. Elk van die

I am not neutra! as regards fac ts" (Ham-

lidstaten dient zijn verantwoordelijkheid

marskjöld, 1961, p. 351). De rede was een

op te nemen. Een tweede Verenigde Na ties,

pleidooi voor de onafhankelijkheid van

zijn deze van de secretariaten, van de amb-

de internationale amb tenarij , een duide-

tenaren die beroepshalve het Handvest in

lijk signaal dat de Verenigde Na ties meer

de praktijk brengen. Aan het hoofd van die

zijn dan de optelling va n de belangen van

administratie staat de secretaris-generaal.
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(enkele) lidstaten. De adm ini strati e heeft

z

een zekere onafhankelijkheid en is meer

In 1999 werd het United Nations lntel-

co

dan de slipperdrager van de lidstaten , de

lectual History Project (hierna UNIHP)

;;,::

permanente leden van de Veiligheidsraad,

opgestart als een onafhankelijk initiatief

V,

Iaat staan van de Verenigde Staten . Het is

door het Ralph Bunche lnstitute for Inter-
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national Studies van de City University in

New York.

3

Initiatiefnemers en codirec-

1990). Of zoals Michael Doyle het stelde:
"In some sense, ideas are the currency" (. ..)

teurs zijn Louis Emmerij, Richard Jolly en

"The UN has no power. It has good ideas.

Thomas G. Weiss. Er konden geen beter

It convenes, it mobilizes, it inspires, it pro-

geplaatste codirecteurs voor dit project

vides legitimacy. It is an idea shop. So at
that level, ideas are very important " (Weiss,

gevonden worden. Alle drie maakten ze
naam binnen de Verenigde Naties en in de

Carayannis, Emmerij & Jolly, 2005: 406).

academische wereld. Louis Emmerij kan
terugblikken op een lange carrière bij de
IAO, OESO, Inter-Amerikaanse Ontwikke-

Het resultaat van dit proj ect is enerzijds
een boekenreeks en anderzijds een col-

lingsbank en het Institute for Social Stu-

lectie van diepte-interviews met sleutelin-

dies in Den Haag. Richard Jolly verrichtte

formanten. Dit laatste resulteerde in een
CD-rom en neerslag van de interviews

baanbrekend werk in opdracht van UNDP
en UNICEF en voor het Institute of Development Stud ies van de universiteit van

(2005) .4 De boekenreeks wordt gepubli-

Essex. Thomas G. Weiss is professor politieke wetenschappen en directeur van het

ceerd door lndiana University Press en
zal in totaal vijftien volumes tellen . In dit
artikel sta ik kort stil bij twee van de tot

Ralph Bunche Institute for International
Studies aan de City University in New York

en voormalig hoofdredacteur van Global
Governance, een academisch tijdschrift

uitgegeven door Lynne Rienner met als belangrijkste sponsors de Universiteit van de
Verenigde Naties en de Academie Council
on the United Nations System (ACUNS).

Binnen deze laatste organisatie speelt hij
een prominente rol. Weiss was ook jaren
werkzaam binnen de Verenigde Naties
(onder meer voor UNCTAD en IAO).
De idee van dit project is niet om een exhaustieve geschiedenis te schetsen van de
Verenigde Naties maar eerder een intellectuL,
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in Weiss, Carayannis , Emmerij & Jolly

nog toe elf gepubliceerde volumes. De Nederlandse regering was een van de donors
voor dit project. Naast de financiël e inbreng is er tevens sprake va n substantiële
' Nederlandse' en in mindere mate 'Belgische' inbreng. De in Rotterdam geboren
Louis Emmerij is als codirecteur een drij vende kracht achter het project. Gewezen
minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens zetelt in de internationale adviesraad. 5 De Leidse hoogleraar
Nico Schrijver treedt op als auteur van één
van de nog te publiceren boeken: The UN
and the Global Commons. Université Ca-

e/e geschiedenis: hoe en welke ideeën kwa-

tholique de Louvain professor Frédéric Lapeyre werkte als onderzoeker voor UNIHP

men tot ontwikkeling binnen de Verenigde
Naties en hoe zorgde de organisatie voor

en is medeauteur van UN Contributions to
Development Thinking and Practice (Jolly,

een verspreiding ervan. Dit lijkt misschien
nogal hoogdravend maar wat de initiatief-

Emmerij, Chai, Lapeyre, 2004).

nemers voor ogen hadden, was - zo nder
dit zelf aan te geven - de soft power van

Vreemd genoeg beschikken de Verenigde
Naties en in het bijzonder het Secretariaat

de Verenigde Naties te belichten (Nye,

niet over een archiefdienst die op regelma-

te
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tige tijdstippen nieuw werk over de orga-

zoek naar de verspreiding en levenscyclus

nisatie publiceert. Dit is in schril contrast

van vijf ontwikkelingsconcepten (infor-

met de Wereldbank en het IMF (de Vries,

mele

1969; 1976; 1985). Brian Urquhart ver-

govemance, sociaal kapitaal en lokale ken-

woordt het als volgt: "One of the troubles

nis) binnen acht geselecteerde internatio-

sector,

duurzame

ontwikkeling,

with the UN ( ... ) is the fact that it never

nale organisaties: de Wereldbank, UNDP,

had a historica! section. I spent years and

IAO, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de

years, from the time when I was the per-

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de

sonal assistant to Trygve Lie, trying to get

Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereld-

them to establish a historica! section, so

handelsorganisatie en het IMF.

that people in all parts of the UN would
actually record at the time what they were

Uitermate boeiend is de kwantitatieve ana-

doing, instead of doing it 50 years later

lyse van McNeill (2006} van drie concep-

with a sort of esprit d'escalier" (Jolly, Em-

ten die via internationale organisaties hun

merij & Weiss, 2005, pp . 1-2) . De laatste

weg naar de academische wereld en het

jaren lijkt dit euvel echter in sneltreinvaart

ruimere publiek vonden: informele eco-

goedgemaakt te worden. Verschillende

nomie, sociaal kapitaal en duurzame ont-

VN-organen hebben gelijkaardige projec-

wikkeling. Informele economie werd een

ten opgezet: onder meer het ILO Century

vrij bekend begrip na het verschijnen van

Project6 en het UNESCO History Project. 7

een IAO-publicatie in 1972 (ILO, 1972}.

Daarnaast kan ook verwezen worden naar

Duurzame ontwikkeling is als concept

een afgesloten Noors en nog lopend Ne-

onlosmakelijk verbonden met het Brundt-

derlands onderzoeksproject. Het CANDID

land-rapport van de World Commission

(acroniem voor Creation, Adoption, Nega-

on Environment and Deuelopment (1987}.

tion and Distortion of Ideas in Deuelop-

Sociaal kapitaal oogstte de nodige bijval

ment) onderzoeksproject aan de Univer-

in kringen van de Wereldbank, maar werd

siteit van Oslo bestudeerde tussen 1999

pas echt een grote hit na een publicatie

en 2003 de relatie tussen ideeën en ont-

van de Amerikaanse sociale wetenschap-

wikkelingshulp, onder leiding van Marten

per Robert Putnam (1993}. Duurzame ont-

B0as en Desmond McNeill. 8 In Nederland

wikkeling werd een algemeen verspreid

loopt momenteel een door het NWO ge-

begrip in de academische en beleidswe-

financierd onderzoeksproject The United

reld. België en Nederland zijn daar geen

Nations and the Euolution of Global Val-

uitzondering op. In de jaren 1990 werden

ues onder leiding van Nico Schrijver. 9 De

diverse overlegorganen (in België op ver-

;:c

resultaten van het CANDJD-project mogen

schillende beleidsniveaus) en onderzoeks-

;:c

C:
0:,

m
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er zijn. Verschillende hoogstaande boeken

centra opgericht. Sociaal kapitaal, en dit

en artikels werden gepubliceerd , gebruik-

conform de bevindingen van McNeill

z

makend van kwalitatieve en kwantitatieve

(2006} , is uitgegroeid tot een belangrijk

0:,

onderzoeksmethodes (B0as & McNeill,

studieonderwerp bij sociale wetenschap-

m
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2004; McNeill, 2006; 2007}. Dit project

pers (Hooghe, 1999}. Het CANDID-project

V,

kijkt voornamelijk via kwalitatief onder-

is sterk beïnvloed door het werk van de
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Ca nadese politieke weten schapper Robert

biedt dan weer ee n di dactische meerwaar-

Cox (Cox & Sinclair, 1996). Robe rt Cox is

de. Als a lternatie f voo r bestaa nde inl ei-

ee n intri gerende persoonlijkheid. Na ee n

dende handb oeken (Baehr & Gord enker,

ca rri ère va n ruim twintig jaa r als VN-a mb-

2006; Schrij ve r, va n Ge nu gten , Homan &

te naa r keerd e hij de Vereni gde Na ti es de

de Waart , 2006; Wouters & Ryngaert, 2005;

rug toe en werd ee n in vloed ri jk pro fessor

Weiss, Forsyth e, Coa te & Pease, 2007) over

in de in te rn ationa le po lit ieke eco nomi e

de werkin g va n de Vereni gde Naties is het

aan versc h illende Amerikaa nse en Cana-

ten zeerste gesc hikt. Zoa ls de titel va n d it

dese uni ve rsiteiten. Publi caties d ie op hun

boek aa ngeeft, wensen de auteurs du ide-

beurt een in spira tieb ro n vor mden voor di t

lijk te maken waar de Verenigde Na ties het

en ge lijkaardi g onderzoe k. 10

ve rschil hebben ge maa kt , welke ideeën en
daden die tot ontwikkeling kwam en in de
schoot van de orga ni satie en welke geleid
hebben tot wezenlijke ve randerin gen in de

De VN, een voorloper?
Ahead of the Curve? UN Ideas and Global

internationale politiek.
Het werk va n Ro bert Cox (1981) leert ons

Challenges uit 2001 van de han d va n Em-

dat er twee soorten ideeën bestaan . Te n

merij, Joll y en Weiss geldt als inleidend

eerste ka n er ges pro ken wo rd en ove r in-

werk to t het UNIHP. Vier werve nde ideeën

tersubj ectiue meanings, gedeelde noties

liggen aa n de basis van de opri chting va n

over sociale relaties di e uiting geve n aa n

de Verenigde Naties en vo nden hun vert a-

gewoontes en ged rag . Cox verwij st naar de

ling in de verschillende hoofd stukken va n

ordening va n de we re ld in staten en diplo-

het Hand ves t. Deze vier ideeë n zijn res pec-

matieke gewoo ntes di e daarmee gepaard

tievelijk: vrede (op de p uinh open va n de

gaan. Dergelijke ideeën zijn hi stori sch

Tweede Wereldoorl og we rd een orga nisat ie

gefun deerd en staa n niet (fund amenteel)

opgeri cht met collectieve ve iligheid als doel

te r discussie. Daa rn aas t spreekt Cox over

voo r ogen), onafhanke lijkheid (het zelfbe -

collectiue images: ideeën , op het vlak va n

sch ikkingsrecht der volkeren), ont w ikkeling

mac htsrelaties, rechtvaa rdi gheid of publ ie-

(all e landen hebben recht op economi sche

ke goederen , die door bepaa lde gro epen

en soc ia le vooruitgang) en mensenrechten

gedeeld worden maar door a ndere niet.

(het bevorderen en stimuleren va n eer-

Het UNIHP lijkt voora l interesse te h ebben

bied voor de rechten va n de m ens en voo r

in de tweede betekenis maar hecht weinig

\)

fund amentele vrij heden voor allen, zo n-

belang aan het inherent con flictu eu ze ka-

:.:::

der ond erscheid naar ras, geslac ht, taa l of

rakter va n collectiue images. In Ahead of

0::

godsd ienst) . In de vo lgende tweeho nd erd

the Curve wordt voorn amelijk stilges taa n

z
w

0..
V,

w

al

bladzijden schetsen de a uteurs een eige n-

bij een insider-o utsid erconflict: de strij d

w

zinn ige ' ideeëngeschiedeni s' va n de Ver-

tussen Key nesia ni sme en neolibera li sme

al

:.:::
0

enigde Na ties. Het werk is uiterm ate vlot

en de mac htsversc hui ving va n de Verenig-

zw

gesc hreven, geeft een boeiend re laas weer

de Naties naar de Bretton Woodsinstel-

w

en het veelvuldig gebruik va n tekstboxen

lingen als aangeve r va n de marsrichting
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inzake ontwikkeling. Het feit dat bepaalde

van de instelling. Haas geeft als voorbeeld

concepten binnen verschillende VN-instel-

onder meer UNESCO aan. UNESCO is

lingen anders ingevuld kunnen worden,

steeds gekenmerkt door interne contro-

dat er vaak naast elkaar gewerkt wordt en

verse rond de missie van de organisatie

minimale communicatie tussen verschil-

en maakte in de jaren 1980 een enorme

lende instellingen vaak ontbreekt, lijkt

crisis door. De Verenigde Staten verliet de

eerder aan de auteurs voorbij te gaan. Het

organisatie in 1984 en keerde pas terug

High-level Panel on UN System-wide Coher-

als volwaardig lid in 2003. Tussen 1984

ence in the Areas of Development, Human-

en 2003 bekleedde het wel het statuut

itarian Assistance, and the Environment

van waarnemer. Learning wordt gezien

stelde in 2006 een rapport voor om tot een

als een eerder dynamisch proces waarbij

beter geharmoniseerd ontwikkelingsbeleid

een organisatie zichzelf in vraag stelt en

te komen va n de verschillende VN-instel-

op basis van een weloverwogen redering

lingen die actief zijn op het terrein.

haar mandaat aanpast. Organisaties kunnen in de loop der tijd verschuiven van

Ernst Haas (1990) verrichtte baanbrekend

het ene naar het andere model.

werk rond de agenda-setting en verandering van het mandaat van internationale

Theoretisch en methodologisch stelt het

Verandering kan volgens

UNIHP teleur. Emmerij et al. (2001) onder-

Haas op twee manieren gebeuren: door

schrijven onder meer constructivisme als

organisaties.

adaptation enerzijds en learning ander-

theoretisch kader maar nergens gebeurt een

zijds. Bij adaptation past een organisatie

terugkoppeling van de empirie naar de the-

zich aan door nieuwe activiteiten in haar

orie. In de inleiding verwijzen de auteurs

mandaat op te nemen of oude te verwer-

onder meer naar het werk van Alexander

pen. Onderliggende 'waarden' worden

Wendt. Aangezien het UNIHP ideeën be-

niet ter discussie gesteld . Een dergelijke

schouwt als verklarende variabele voor

'aanpassing' kan op twee verschillende

wijzigingen in belangen en identiteit van

manieren plaatsvinden. Ten eerste spreekt

de Verenigde Naties, in plaats van ideeën

Haas over incremental growth, het voort-

slechts te zien als een interveniërende va-

durend toevoegen van nieuwe aandachts-

riabele, waarbij belangen en identiteit on-

punten zonder het besluitvormingsproces

aangetast blijven, schrijft het zich in in

te wijzigen . Het moge duidelijk zijn dat

deze traditie (Wendt, 1999). Het is moeilijk

de Verenigde Naties (als systeem) hier een

om een ongedefinieerd concept als 'idee'

voorbeeld van zijn (specifieke instellingen

te gaan operationaliseren. Dit project is

binnen het VN-systeem kunnen in prin-

duidelijk een voorbeeld van empirica/ ad

cipe een andere weg volgen). De tweede

hocism (Checkel, 1998, p. 325). Dit is des

manier wordt benoemd als turbulent non-

te opmerkelijker omdat er wel degelijk een

growth, en wordt gezien als het drastisch

theoretische en methodologische discussie

0:,

0

m

veranderen van het besluitvormingspro-

is gevoerd over de opzet van dit project. In

;,::

ces waarna het eindresultaat incoherent

Global Social Policy werd hieromtrent zelfs

V,

wordt en bijgevolg leidt tot desintegra tie

een 'onderzoeksagenda' voorgesteld (Weiss

m
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& Carayannis, 2001). Het is dan ook aan

onderwerpen. Michael Ward (2004) brengt

te raden om dit artikel te consulteren om

een interessante inkijk in het gebruik en het

een beter inzicht te krijgen in het onder-

belang van dataverzameling en -verwer-

zoeksopzet.

king door de Verenigde Naties. Unity and

Men had bijvoorbeeld kunnen opteren

Diversity in Development ldeas onder redactie van Yves Berthelot (2004) verschaft

voor het rigoureus vergelijken van ver-

een historisch overzicht in de werking van

schillende casussen. Het is mij echter

de vijf regionale economische commissies

niet duidelijk op welke manier de keuze

van de Verenigde Naties. Maar beide boe-

van cases (lees boeken) is gebeurd. Aan-

ken hebben in mijn ogen weinig uitstaans

gezien de projectdirecteurs aangeven dat

met de 'rationele' van dit project.

vier krachtige ideeën aan de grondslag
liggen van de Verenigde Naties, zou men
verwachten dat de verschillende boeken
deze ideeën verder in detail uitwerken.

Prominente stemmen

Dit is echter niet het geval, ontwikkeling,
is met zeven titels het best vertegenwoor-

Een van de originele aspecten van het

digd. Mensenrechten dient het te stellen

UNIHP is het belang dat gehecht wordt

met twee, vrede met drie. Aan onafhanke-

aan de vele kleurrijke figuren die via hun

lijkheid wordt geen enkel volume gewijd.

werk voor de Verenigde Naties het gelaat

Des te opmerkelijker is dat Weiss en Cara-

van de organisatie gewijzigd hebben.

yannis (2001, p. 26) aangeven dat vrede

Mensen die zoals Dag Hammarskjöld me-

en veiligheid reeds voldoende aandacht

diocriteit overstegen en wervende ideeën

kregen in de literatuur en dan ook geen

verkozen boven 'neutraliteit'. Internati-

onderdeel van het project uitmaken, de

onale organisaties worden blootgesteld

focus van het UNIHP zijn sociaalecono-

aan kennis via de inbreng van wat in de

mische thema's. Maar uiteindelijk worden

literatuur epistemic communities wordt

dan wel drie boeken in het domein van

genoemd, een concept door Holzner en

vrede en veiligheid uitgebracht.

Marx (1979, p. 108) gedetineerd als "those
knowledge-oriented work communities in

Het is in mijn ogen dan ook zinloos om de

which cultural standards and social ar-

reeks in zijn geheel te beoordelen. leder

rangements interpenetrate around a pri-

boek dient op zijn afzonderlijke merites

mary commitment to epistemic criteria in

1..)

beoordeeld te worden. Dit is jammer, een

knowledge production and application".

;;1

gemiste kans, maar men hoeft het kind

Voorbeelden in de context van het UNIHP-
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daarom nog niet met het badwater weg te

project zijn onder andere de aanhangers

gooien. De reeks biedt zoals gezegd een in-

van Raul Prebish rond ontwikkelingseco-

teressante meerwaarde voor de bestaande

nomie. Prebish ontwikkelde zijn ideeën

handboeken. Sommige bijdragen zijn bij-

eerst binnen de economische commissie

u.l

voorbeeld uitermate origineel en belichten

voor Latijns-Amerika om daarna een in-

u.l

in de literatuur bijna compleet genegeerde

vloedrijke rol te spelen binnen UNCTAD.
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Een ander voorbeeld zij n de neoliberale

aand acht gekregen van academici (New-

economen die in de jaren 1980 de macht

man, 1998; Chesterman, 2007). In een

overnamen binnen instellingen als de We-

uitermate interessante studie va n Kille en

reldbank en het IMF. Het is gemeengoed

Scully (2003) worden de leiderschapsca-

om te verwijzen naar deze groep als de

paciteiten en daadkracht van zes secreta-

'Ch icago-boys' aangezien de meeste van

rissen-generaal kwantitatief geanalyseerd .

deze economen hun opleid ing kregen aa n

Dergelijke analyses zijn noodzakelijk om

de Universiteit van Chicago bij onder meer

te begrijpen hoe bepalend de rol is van

Milton Friedman.

11

het personeel en specifieke individuen als
katalysa toren van verandering en/of aan-

De

verschillende

pub licaties

van

het

hangers van de status-quo. Studies over de

UNIHP tonen aan dat verschillende ind i-

rol van VN-functionarissen zijn schaars.

viduen in hun capaciteit als ambtenaar,

Dit in groot co ntrast met Europese Studies

raadgever of onafhankelijke expert een

waar zowel onderzoek bestaat rond de rol

invloedrijke rol hebben gespeeld : Lester

van ambtenaren van de Commissie a ls de

Pearson, Maurice Strong, Eleanor Roose-

Raad (Hooghe, 1999; Beyers, 2005) . Dit

velt , Brian Urquhart , Ralph Bunche maar

toont nog maar eens aan dat huidig on-

evenzeer gerenommeerde economisten als

derzoek rond de werking van de Europese

Jan Tinbergen, Gunnar Myrdal, Wassily

instellingen zeer inspirerend kan zijn voor

Leontief, James E. Meade, Arthur Lewis,

onderzoekers binnen de Internationale

Richard Stone, Lawrence Klein , Theodore

Betrekkingen (Warleigh, 2006) .

W. Schultz, Amartya Sen en Hans Singer.

Door aandach t te besteden aan zo veel

Buiten enkele occasionele interv iews in

verschi llende briljante geesten brengt het

het Frans en het Spaans werd de meerder-

project ook indirect hulde aan de talloze

heid van de interviews in het Engels uitge-

anonieme medewerkers die zich even-

voerd. De keuze van geïnterviewden kan

zeer hebben ingespa nnen in de naam van

voer zijn voor discussie. Nergens wo rdt

vrede en vooruitgang. Het meest originele

aangegeven op basis van welke criteria

boek uit de reeks is dan ook UN Voices. In

de lij st werd opgesteld, waarom bepaalde

tot aal werd zo'n 325 uur aan 73 diepte- interviews besteed (vier en een half uur per

en of er weigeringen waren. Voor de me-

interview !) . Voor elk van de intervi ews

thodologische aspecten van het onderne-

mensen wel of niet werden geïnterviewd

werd vooraf door een projectmedewer-

men van de interviews co nsulteerden de

ker de nodige informatie opgezocht. Alle

auteurs specialisten va n het 0ml History

in terviews vonden plaats tussen 1999 en

Office van Columbia University. Het boek

2003 . Onder de geïnterv iewden bevonden

va lt uiteen in drie delen . In het eerste deel

zich alle toen levende secretarissen-gene-

wordt dieper ingegaan op de biografie van
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raal (Kurt Waldheim , Javier Pérez de Cuél-

de verschillende geïnterviewden. In het

lar, Boutros Boutros-Ghali) en zetelend se-

tweede wordt via een historisch overzicht

;,::

cretaris-generaal Kofi Annan. 12 De positie

in het werk van de Verenigde Naties ee n

V,

van de secretaris-generaa l heeft de nodige

persoonlijke toets aan de bestaande litera-
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tuur toegevoegd. Het derde deel geeft een

de Verenigde Naties (Faluso , 1984), de

interessante weergave va n verschillende

hereniging va n Duitsland (Heins, 1994),

materiële aspec ten van ideeën. Er wordt

Cuba-crisis (All yn, Blight & Welch, 1989),

ingegaan op de organisatiecultuur van de

Koude Oorlog (Wohlforth, 2002). Het mag

Verenigde Naties, leiderschap, de rol van

echter duidelijk zijn dat dit geen substi-

de ambtenaar, de veelvuldige consultatie

tuut kan zijn voor gesc hreven bronnen

van externe expertise. Een van de geïnter-

(Lebow, 2001, p. 131), lou ter een verfris-

viewden, Paul Berthoud, maakt een zeer

sende aanv ulling. Een combinatie van

markante opmerking: "UNCTA D [is] a cof-

beide aandachtspunten van het UNIHP

fin full of remarkable ideas" (Weiss et al.,

via 'process tracing' had tot interessante

2005, p. x) . Het is jammer dat hierop niet

resultaten kunnen leiden. Het is bijge-

verder ingegaan wordt in het boek. Der-

volg jammer dat dit niet we rd uitgevoerd.

gelijke oefeninge n kunnen immers altijd

Tansey (2007) toonde op overtuigende

nieuwe inz ichten verschaffen door bestof-

wijze het belang aan van de combinatie

te oude ideeën terug uit de archiefkast te

van een analyse gebaseerd op process

halen. Voor de rest hebben de auteurs een
fantastisch we rk geleverd door alle inter-

tracing en elite-interviews. Process tracing

views naadloos aan elkaa r te breien.

analyse ingebouwd wordt in abstract the-

is de techniek waarbij een historische
oretisch denken. "the process-tracing ap-

Mondelinge geschiedenis en politieke we-

proach attempts to uncover what stimuli

tenschappen is een vr ij ongewone comb i-

the actors attend to; the decision process

natie in de Lage Landen. Een uitzondering

that makes use of th ese stim uli to arrive

hierop is het werk va n de Gentse hoog-

at decision s; the actual behavior that then

leraar Helmut Gaus (Coolsaet & Rynaert,

occurs; the effect of various institutional

2007). In de Verenigde Staten en hoofdza-

arrangements on attention, processing,

kelijk bij wetenschappers geïnteresseerd

and behavior; and the effect of other vari-

in Amerikaanse politiek, buitenlands be-

ables of interest on atten tion, processing,

leid en diplomatie we rd en reeds verschei-

and behavior" (George & McKeown, 1985 ,

dene studies uitgevoerd: het Mil/er Center

p. 35).

{or Public Affairs van de Universiteit van
Virginia heeft als specifi eke onderzoeksfocus het mandaat van de Amerikaanse
presidenten sinds Jimmy Carter via mon\)

z

Conclusie

delinge geschiedenis. 13 Een grote verschei-

:.:

denheid aan thema's uit de Amerikaanse

Ondanks theoretische en methodologische

0:

geschiedenis is voorzien van een a na lyse

pijnpunten is het UNIHP een uitermate
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gestaafd door mondelinge geschieden is.

interessante aa nvulling op de bestaande

Onderzoekers hebben vaak interesse in

literatuur rond de werking en rol van de

het buitenlands beleid met specifieke

Verenigde Naties. Doordat de projectdirec-

z
u.J

studies rond: de Na tiona le Veiligheids-

teurs geopteerd heb ben voor vlot leesbare

u.J

raad (Rothkopf, 2005) , VS-diplomaten en

(en mooi uitgegeven) boeken kan deze

u.J
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reeks ook een groot publiek aanspreken.

Veren igde Na ti es aa n toe, ee n groep van

Goed gedocumenteerde werken over de

actoren die in principe formee l geen dee l

Verenigde Nati es, di e analytisch sterk en

uitmaken va n de were ldorganisati e maar er

historisch gefunde erd zijn, diene n to ege-

wel sterke banden mee heeft. Zo word t on-

juicht te worden. Of z oa ls Paul Morren

der mee r verwezen na ar: ngo's, academ ici,

(2005, p. 174) , ere-voorzitter va n d e Ver-

experten,

eniging van de Verenigde Na ties het stelde:

groepen indi viduen . De Vlaamse en Neder-

"Is ze ni et goed genoeg, verb eter ze dan.

landse Vereniging voo r de Verenigde Na ti es

Is ze te weinig bekend en wordt ze onvol-

(VVN en NV VN) maken hi er deel van uit.

doend e gesteund, verbeter dat dan ook ".

Deze outsiders worden vaak ook insiders .

Verwachtingsvol kan uitgekeken worden

Peter Piot ve rruild e de aca demische wereld

naa r het vo lgende te verschijnen boek in

voor een fun cti e als adjunct secretaris-ge-

d e reeks .

nera al onder Kofi Annan en Ban Ki-moon.

onafhankelijke co mmi ssies

en

Inmiddels is de in Leuven geboren a rt s na
een succesvolle periode aan het hoofd van
UNAIDS hoofd geworden va n een nieuw

Noten

instit uut rond mondi ale gezondheid aan
het I mperia/ College in Londe n. Vele ge lij k-

1.

Er is bewust gekoze n om te spreken van

aardige Belgische en Nederland se voorbee l-

ideeënfabriek. Niet om tege mo et te komen

den kunn en gegeven worde n .

aa n de (hoofdzakelijk Amerikaanse) kritiek

Deze wisselwe rking wo rdt vers terkt door het

op de VN als papieren tij ger (de overda ad

feit dat zowel België als Nederl and belang-

aan comm iss ies, hervo rmings pla nn en, en-

rijke loca ties zijn inzake multilatera lisme

zovoort onder de vorige sec retaris-ge neraal

(e n in het bijzonder het werk va n de Ver-

Ko fi An nan: hervorming als besta ansreden),

enigde Nat ies) . Den Haag is zetel van on-

maar eerder a ls lPE (internationale po litieke

der meer het Internationaal Gerechtshof, het

eco nom ie) geïn spireerd e co nceptualisering.

Internationaal Strafhof, het Perma nente Hof

Het is niet onbelangrijk om voo r ogen te

voor Arbitrage, EUROPOL en EUROJUST.

houden dan het Gramsciaanse co nce pt ' he-

Verschill ende onderzoekscentra rond inter-

gemonie' hi er ee n belangrijke rol speelt.

nationale relaties hebben zich gegroepeerd
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onder de na am Hague Academie Coalition.

worde n door de Verenigde Na ties zijn in ee n

Brussel is zetel van versc hill ende Europese

neoliberaa l wereldbeeld ingebed (bijvoor-

instelli ngen, Benelux en NAVO. In beide lan-

beeld de primaire focus op economische ont-
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richtte baanbrekend werk op het vlak van

10. Zie Cohen (2008) voo r de in vloed van

dekolonisatie en conflictbeheersing. Voor-

Cox op IPE.

aanstaand VN-functionaris Brian Urquhart
(1993) schreef een biografie over zijn vroe-

ll.

gere mentor en collega. http: //web.gc.cuny.

economisten die Chileens dictator Pinoch et

edu/ralp hbunchecentenary / .

in zijn privatiseringsbeleid bijstonden (Val-

De Chicago-boys zijn bovenal een groep

dés, 1995).
4.

De CD-rom is niet in de handel verkrijg-

baar en kan besteld worden bij het UNIHP

12. Kurt Waldheim (Oostenrijk, secretaris-

secretariaat.

generaal tussen 1972 en 1981) stierf op 14
juni 2007.

5.

De overige leden zijn: Gala! Amin, Mar-

garet Joan Anstee, Lourdes Arizpe, Enrique

13. http: // millercenter.org/academic/ oral -

lnglesias, Andras lnota i, Thandika Mkanda-

history.

wire, Gert Rosenthal, John Ruggie, Makoto
Taniguchi en Ramesh Thakur.
6.
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