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Woord vooraf

De oorsprong van dit boek ligt in een bespreking in Den Haag,
op  augustus , tussen Meine Henk Klijnsma, Peter Stolk
(beiden ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), en Kees Aarts (Universiteit Twente). De Universiteit
Twente zou namens de Stichting Kiezersonderzoek Nederland,
waarin de belangrijkste universitaire centra van verkiezingsonderzoek samenwerken, de voorbereiding van het Nationaal
Kiezersonderzoek  ter hand nemen. Maar daarover ging
het gesprek niet. Er zou op initiatief van de Tweede Kamer
hoogstwaarschijnlijk een raadplegend referendum over de
Europese grondwet worden gehouden. Zou er door de organisatoren van het Nationaal Kiezersonderzoek niet een onderzoek rond dit referendum kunnen worden uitgevoerd?
Een onderzoeksproject waarin ook veel veldwerk wordt uitgevoerd, kost niet zelden jaren van planning. Daarvan kon in
dit geval natuurlijk geen sprake zijn. Maar er kwam nog meer
bij. Het ministerie wilde niet alleen een onderzoek uitbesteden, maar wilde bovendien snel na het referendum een boek
over dat onderzoek. Niet het soort boek waar politicologen
goed in zijn – in het gesprek gemakshalve aangeduid als ‘late
scholastiek’ – maar een Nederlandstalige publicatie, begrijpelijk voor een groot publiek, die kort na het referendum in de
winkel zou liggen. De uitdaging was groot genoeg om dit project met voorrang ter hand te nemen.
In dit boek richten we ons op het referendum over de Euro-



pese grondwet in Nederland en vooral op de verhouding tussen burgers en politiek. Interessante aspecten van de gebeurtenissen rond  juni blijven hiermee buiten beschouwing. Zo
besteden we geen aandacht aan de Europese en buitenlandspolitieke aspecten van het referendum. Ook de vraag waar het
nu naartoe moet met de Europese Unie wordt niet rechtstreeks aan de orde gesteld.
Dit boek is totstandgekomen dankzij de medewerking van
velen. In de eerste plaats noemen wij hier Meine Henk Klijnsma, Ilse Beoletto en Daphne de Groot (Strategie en Kennisontwikkeling, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die het project hebben gestimuleerd en op gepaste
afstand, maar met grote betrokkenheid, hebben begeleid. Het
enquêteonderzoek, waarover vooral in de hoofdstukken
 tot en met  wordt gerapporteerd, is uitgevoerd door 
Panel Services Benelux  in Dongen. Het veldwerk stond onder leiding van Peter Willems en Kamieke van de Riet. De verzamelde gegevens worden momenteel door ons verder gedocumenteerd en geanalyseerd, en worden hierna in publieke
data-archieven gedeponeerd. Voordat het manuscript werd
ingeleverd bij de uitgever hebben Daniëlle Otten, Stefanie de
Kort en Lies Seeder zeer welkome student-assistentie geboden.
Paul Lucardie stuurde ons een schat aan beeldmateriaal, waaruit we hebben geput voor de illustraties.
Daarmee zijn we aangeland bij degenen aan wie we de
grootste dank verschuldigd zijn: de auteurs die wij eind maart
benaderden met het verzoek om binnen drie maanden een
hoofdstuk te leveren. Zij reageerden zonder uitzondering met
enthousiasme, haalden de deadline, en verdroegen zonder
morren ons redactionele commentaar.
Kees Aarts en Henk van der Kolk
Enschede,  augustus 



 Inleiding
Henk van der Kolk en Kees Aarts

 Nederlanders en Europa
Op  juni  stemde ruim  procent van de kiezers in Nederland tegen de Europese grondwet. De verbijstering was die
avond duidelijk af te lezen van de gezichten van politici als
Femke Halsema, Farah Karimi (beiden GroenLinks) en John
Leerdam (PvdA). Hoe had het zover kunnen komen? Sommigen probeerden nog wel de positieve kanten van het referendum te belichten. Zo wees premier Balkenende er in zijn toespraak op dat er zelden zoveel was gedebatteerd over Europa,
en dat de opkomst hoog was. Maar het ongeloof overheerste.
Wat was er misgegaan tussen Europa en de Nederlanders?
Tot het referendum overheerste het beeld dat de Nederlanders al decennialang voorstanders waren van verdergaande samenwerking in Europa. In het najaar van  stemde volgens
de Eurobarometer, het halfjaarlijkse enquêteonderzoek van de
Europese Commissie, nog  procent van de Nederlanders in
met het idee van een Europese grondwet. En op de vraag of het
lidmaatschap van de  een goede zaak is, antwoordde maar
liefst  procent positief. Naar aanleiding van deze cijfers kopte
het Algemeen Dagblad op  december : ‘ populair onder Nederlanders’. Klopten de enquêtes niet? Of waren de Nederlanders op  juni van mening veranderd?
Een deel van het antwoord werd gegeven door de tegenstanders van het Europees Grondwettelijk Verdrag, zoals de Euro-



pese grondwet officieel heet. In de campagne beleden zij bijna
allemaal hun geloof in de Europese integratie. Ook zij waren
voor Europese samenwerking. Ook zij gaven aan dat de ‘korte
twintigste eeuw’ van de Europese geschiedenis genoeg ellende
te zien had gegeven. Twee wereldoorlogen die voornamelijk in
Europa waren uitgevochten en de overheersing, tot , van
een groot deel van Europa door de Sovjet-Unie waren belangrijke redenen om te streven naar hechtere samenwerking.
Maar was daar een grondwet voor nodig? En vooral; was daar
déze grondwet voor nodig?
Afwijzing van de grondwet mocht volgens tegenstanders in
ieder geval niet worden gezien als afwijzing van Europa. Het
moest alleen anders: minder centralistisch, minder snel en
minder ondoorzichtig. Maar dat was volgens de voorstanders
nu juist de strekking van de grondwet: eindelijk zou duidelijk
worden vastgelegd waar Europa zich wel mee mocht bemoeien en wat er was voorbehouden aan de lidstaten. De macht van
het Europees Parlement werd uitgebreid. De verzameling verdragen die tot nu toe de basis vormde van de ondoorzichtige
Europese besluitvorming zou worden samengevat in één tekst
waar veel dubbele en tegenstrijdige artikelen uit waren verwijderd. Het was weliswaar allemaal nog niet perfect, maar een
belangrijke stap voorwaarts.
Het debat werd gekleurd door een vrijwel onoverbrugbare
kloof tussen voor- en tegenstanders. Niet een simpele kloof
tussen redenen om tegen of voor de grondwet te zijn, maar een
kloof tussen verschillende opvattingen over waar het referendum nu eigenlijk over ging. Waar de voorstanders vooral wezen op de verbeteringen ten opzichte van de bestaande verzameling verdragen (in de discussie vaak kort samengevat als
‘het Verdrag van Nice’), beschouwden de tegenstanders de
grondwet vooral als een document dat de toekomst van Europa zou regelen. Voorstanders benadrukten dat grote delen van
de Europese grondwet al eerder waren geregeld en afgesproken, en dat er dus weinig nieuws in stond. Tegenstanders vroe-



gen zich vooral af waarom we daar niet op mochten terugkomen. ‘We’ waren daar toch ook nooit in gekend? Voorstanders
bagatelliseerden het woord ‘grondwet’; het ging feitelijk om
een ‘verdrag tussen soevereine staten’. Tegenstanders vroegen
zich af waarom het dan niet gewoon een ‘verdrag’ werd genoemd en gebruikten de vele connotaties die Nederlanders
hebben bij het woord ‘grondwet’ om de tegenstand te mobiliseren.
Scherp verschillende opvattingen over waar de grondwet eigenlijk om ging, maken de interpretatie van de afwijzing op 
juni bijzonder moeilijk. Wát hebben de Nederlanders nu afgewezen? Aan de ene kant willen sommige tegenstanders meer
regelen in de grondwet. Zij willen dierenrechten vastleggen of
de sociale zekerheid beter waarborgen. Andere tegenstanders
willen juist minder vastleggen. De grondwet zou alleen politieke besluitvormingsprocedures moeten vastleggen. Een grondwet zou niet moeten gaan over beleid.
Na de afwijzing van de Europese grondwet hebben de voorstanders het misschien nog moeilijker dan de tegenstanders.
Zij waren het vaak op verschillende punten eens met de tegenstanders, maar beschouwden de Europese grondwet als het
best haalbare. Nu de grondwet is afgewezen moeten zij hun
oorspronkelijke standpunt herzien en opnieuw bedenken wat
zij anders willen en wat ze juist willen behouden. De voorstanders moeten dus, anders dan de tegenstanders, een standpunt
bepalen.

 De totstandkoming van de Europese grondwet
Drieënhalf jaar voor het referendum, op  en  december
, besloten de lidstaten van de Europese Unie in het Belgische Laken dat Europa een nieuwe impuls nodig had. Begin
 werd een Europese Conventie bijeengeroepen die deze
nieuwe impuls moest concretiseren. In deze Conventie zaten



onder anderen vertegenwoordigers van regeringen (voor
Nederland was dat aanvankelijk voormalig minister van
Buitenlandse Zaken en D-coryfee Hans van Mierlo), vertegenwoordigers van de nationale parlementen (René van der
Linden () en Frans Timmermans (PvdA)) en vertegenwoordigers uit het Europese Parlement (onder wie Hanja
Maij-Weggen ()).
Voor het voorzitterschap circuleerde enige tijd de naam van
Wim Kok, maar uiteindelijk werd gekozen voor Valéry Giscard d’Estaing, de toen -jarige Franse ex-president. Giscard
d’Estaing werd ondersteund door twee vice-voorzitters: Giuliano Amato en Jean-Luc Dehaene. Giscard d’Estaing vatte
zijn taak breed op. Hij vergeleek de Conventie met de conventie die de Amerikaanse grondwet vormgaf. Zichzelf vergeleek
hij graag met de founding fathers van de Verenigde Staten.
De Nederlandse regering vond de Conventie in eerste instantie niet zo belangrijk. Minister van Buitenlandse Zaken
Van Aartsen noemde de Conventie een ‘vrijblijvende praatclub’. Dit beeld veranderde na de eerste maanden, toen bleek
dat Giscard en de zijnen hun taken voortvarend oppakten.
Mede daarom, en omdat Van Mierlo andere opvattingen had
over de doelen van de Conventie dan het kabinet, werd in oktober , enkele maanden na het aantreden van het eerste
kabinet Balkenende, Hans van Mierlo vervangen door Gijs de
Vries (), die bekendstond als ‘realist’ en gold als politiek
zwaargewicht.
Na ruim een jaar onderhandelen over de gemeenschappelijke tekst, waarbij er onder andere voor werd gekozen het aantal
vetomogelijkheden van de lidstaten drastisch in te perken om
zo de besluitvorming te stroomlijnen, sloot de Conventie op 
juli  haar werkzaamheden af. Een week later werd de tekst
aangeboden aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Raad.
In oktober van hetzelfde jaar werd begonnen met een Intergouvernementele Conferentie () – een overleg van de -



lidstaten. Op de  zou de definitieve tekst worden vastgesteld. Maar elke lidstaat probeerde de tekst aan te passen aan
zijn eigen wensen. Zo waren Polen en Spanje er niet blij mee
dat hun macht binnen de Raad van Ministers zou worden ingeperkt. Spanje had met het Verdrag van Nice vrijwel evenveel
stemmacht gekregen als Duitsland, terwijl het land veel minder inwoners telt. Dat zou nu moeten worden gecorrigeerd.
Polen ijverde voor een prominentere verwijzing naar het
christendom in de Europese grondwet. Nu werd alleen verwezen naar de humanistische en religieuze wortels van Europa.
Lang zag het ernaar uit dat er geen overeenstemming zou
worden bereikt. In december  mislukte een volgende bijeenkomst. De onderhandelingen duurden daardoor beduidend langer dan verwacht. Maar uiteindelijk lukte het in juni
 toch om het document dat door de Europese Conventie
was vastgesteld grotendeels aanvaard te krijgen door de .
De aanpassingen ten opzichte van het eerste stuk verzwakten
vooral het federale karakter van de Europese grondwet. Zo
kreeg Nederland het voor elkaar dat het veto over de meerjarenbegroting werd gehandhaafd. Maar een versterking van het
Stabiliteitspact, dat de grote landen zou dwingen zich te houden aan de afspraken rond de euro, zat er niet in. Ook de permanente Eurocommissaris voor elk van de lidstaten was onhoudbaar gebleken.
De meningen over het stuk waren verdeeld. Valéry Giscard
d’Estaing was tevreden. ‘Van de . woorden in het ontwerp zijn er . in de uiteindelijke tekst gekomen,’ aldus de
nu -jarige Franse staatsman. ‘De essentie is aanvaard. Al
onze artikelen zijn al of niet gewijzigd in de grondwet gebleven.’ Maar kort daarvoor had de Finse minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja nog opgemerkt: ‘Wat nu op tafel
ligt maakt Europa nog minder begrijpelijk dan het al was.’
Ook in eigen land was niet iedereen even gelukkig met de uiteindelijke tekst. Vooral de positie van de  was opmerkelijk.
Deze partij had, bij monde van woordvoerder Van Baalen, op-



gemerkt dat ze liever geen dan een slecht verdrag had. Ook
had de partij enkele harde eisen geformuleerd. Maar hoewel
lang niet al die eisen waren ingewilligd ging de  toch overstag.
Nadat de vertalingen van de teksten gereed waren en op elkaar waren afgestemd, ondertekenden op vrijdag  oktober
 de regeringsleiders en staatshoofden in Rome het Verdrag tot het Vaststellen van een grondwet voor Europa, ook
wel het Grondwettelijk Verdrag of de Europese grondwet genaamd. Zij beloofden dat zij binnen twee jaar zouden proberen het verdrag te laten ratificeren door hun parlementen. Dat
zouden ze elk op hun eigen manier doen – van meet af aan was
duidelijk dat er in een aantal lidstaten een volksraadpleging
zou worden gehouden.

 Een referendum over de Europese grondwet
Een deel van de Nederlandse Tweede Kamer had ondertussen
te kennen gegeven dat het de ratificatie van de Europese
grondwet niet wilde beperken tot een parlementaire behandeling. In oktober , toen de Europese Conventie enige
maanden aan het werk was, vroeg een meerderheid in de
Tweede Kamer de regering een consultatief referendum te organiseren voordat het parlement zou instemmen met het
eindresultaat van de onderhandelingen binnen de Conventie
en binnen de . Bovendien ontstond in maart  binnen
de Conventie het idee dat het resultaat van de onderhandelingen door middel van referenda en bij voorkeur door één groot
Europees referendum zou moeten worden goedgekeurd. Een
van de twee Nederlandse parlementaire vertegenwoordigers
in de Europese Conventie, Timmermans, steunde dit idee.
Omdat de regering geen gehoor wilde geven aan de oproep
vanuit de Tweede Kamer, besloten drie parlementariërs (van
PvdA, D en GroenLinks) een initiatiefwetsontwerp in te



dienen. Het voorstel werd naar het parlement gestuurd in mei
. Volgens het wetsvoorstel zou tegelijk met de verkiezingen voor het Europese parlement in  een raadplegend referendum worden gehouden, alvorens de Tweede Kamer over
de ratificatie van de Europese grondwet zou besluiten. Op 
november  werd dit wetsvoorstel door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund. Alleen de christelijke partijen (, ChristenUnie en ) stemden tegen het
initiatief. Zij vonden onder meer dat het formeel raadplegende
maar de facto bindende referendum niet in overeenstemming
was met de Nederlandse grondwet.
De onderhandelingen over de Europese grondwet duurden
vervolgens echter, zoals gemeld, langer dan verwacht. Daarom
kon het referendum niet samen met de Europese verkiezingen
van  worden gehouden. De initiatiefnemers loodsten
hierop een wetswijziging door de Tweede Kamer die referendum en verkiezingen van elkaar loskoppelde. De wet en de
wetswijziging werden op  januari  aanvaard door de
Eerste Kamer.
De brede steun voor het referendum over de Europese grondwet is opmerkelijk omdat nog in  een voorstel voor een
permanente regeling van het correctieve wetgevingsreferendum door de Tweede Kamer was afgewezen (zie het hoofdstuk
van Elzinga in dit boek). Waarom dan toch een referendum
over de Europese grondwet?
Een deel van het antwoord op die vraag kan gevonden worden in de verklaring die werd aangenomen tijdens de al genoemde Intergouvernementele Conferentie in Laken, in .
In  was tijdens de Conferentie van Nice al gesteld dat het
institutionele bouwwerk van de Europese Unie door de toetreding van tien nieuwe lidstaten in  nodig op de helling
moest. In de Verklaring van Laken werd bovendien benadrukt
dat burgers meer betrokken moesten worden bij het Europese
project. De herziening van besluitvormingsprocedures en de



integratie van de verschillende verdragen kregen hiermee als
nevendoel de bevordering van de betrokkenheid van burgers
bij het Europese project.
Verder vertrouwden de indieners van het initiatiefwetsontwerp er oprecht op dat de Europese gezindheid van Nederlandse burgers al bijzonder groot was, en dat het slechts ontbrak aan betrokkenheid. In het wetsvoorstel dat naar de Raad
van State werd gestuurd, stond mede daarom dat ‘een positieve
referendumuitspraak de legitimiteit van ratificatie door het
parlement’ zou vergroten. De Raad van State stelde hierop dat
de ‘indieners [wel] spreken [...] over de gevolgen van een positieve uitslag, maar [...] niet in[gaan] op de mogelijkheid dat de
opkomst laag of de uitslag negatief is. Zou de Europese grondwet in zo’n geval niettemin worden goedgekeurd, dan is die
goedkeuring staatsrechtelijk weliswaar geheel in orde, maar is
het maatschappelijk draagvlak voor de beslissing smal gebleken en is van een extra legitimatie bepaald geen sprake.’ Dit
geluid werd in de Kamer tevens verwoord door de .
Ten slotte waren sommige Kamerleden van mening dat de
Europese grondwet een nieuwe fase in de Europese besluitvorming inluidde. Ook deze gedachte is terug te voeren op de verklaring van de  in Laken, waarin gesteld was dat Europa
zich ‘op een kruispunt van wegen’ bevindt.

 Dit boek
In dit boek plaatsen wij het Nederlandse referendum van  juni
 tegen de achtergrond van meer dan vijftig jaar Europese
eenwording. Ook bespreken we de aanloop en de afloop van
het eerste nationale referendum sinds de instelling van het Koninkrijk.
In de eerste drie hoofdstukken richten we de blik op meer
dan vijftig jaar Europese eenwording. In het hoofdstuk van
Ramses Wessel wordt de Europese grondwet geplaatst binnen



de serie van verdragen die uiteindelijk leidden tot de Europese
Unie en tot de Europese grondwet. Gerrit Voerman beschrijft
vervolgens de standpunten van de Nederlandse politieke partijen ten aanzien van die eenwording. Daarbij maakt hij duidelijk dat de meeste politieke partijen altijd bijzonder enthousiast zijn geweest over Europese eenwording. Aansluitend laat
Jacques Thomassen zien dat dit enthousiasme ook onder de
Nederlandse bevolking aanwezig was, hoewel de laatste jaren
het enthousiasme wat leek te tanen.
Daarna kijken we naar het referendum over de Europese
grondwet. Invoering van een vorm van referendum staat al
heel lang op de agenda van politiek-bestuurlijke vernieuwing.
Hoe is de besluitvorming over eerdere voorstellen verlopen?
Hoe zat het ook weer met de Tijdelijke Referendumwet? Deze
vragen komen aan de orde in de bijdrage van Douwe Jan Elzinga. De campagne voorafgaande aan het referendum op  juni
 wordt vervolgens besproken in de hoofdstukken van Paul
Lucardie en Jan Kleinnijenhuis, Janet Takens en Wouter van
Atteveldt. Lucardie richt zich op de verschillende campagnes
die door verschillende groepen van voor- en tegenstanders
werden gevoerd. Hij laat zien dat vooral de voorstanders moeite hadden eendrachtig samen te werken. Deze waarneming
wordt bevestigd in het hoofdstuk van Kleinnijenhuis, Takens
en Atteveldt. In dat hoofdstuk staat de aandacht in de media
voor de campagne centraal. In de media blijken voorstanders
vooral in het nieuws te zijn geweest met kritiek op de Europese
Unie en met kritiek op elkaar.
De laatste hoofdstukken, geschreven door Kees Aarts en
Henk van der Kolk, gaan over de kiezers. In een kort hoofdstuk
(hoofdstuk ) worden eerst de peilingen besproken die, zeker
in de laatste maanden, veelvuldig werden gehouden. We laten
zien dat deze peilingen ook achteraf maar weinig zeggen over
de ontwikkeling van de nee-stem. Daarna worden de opvattingen van kiezers over het referendum en de Europese grondwet
besproken (hoofdstuk ). In hoeverre deze opvattingen een rol



hebben gespeeld bij de nee-stem is het onderwerp van hoofdstuk .
In hoofdstuk  wordt de uitslag van het referendum geanalyseerd tegen de achtergrond van de vermeende ‘kloof tussen
burger en bestuur’. We laten zien dat die kloof met dit referendum zichtbaar is geworden, dat de uitslag de kloof wellicht tijdelijk wat kleiner heeft gemaakt, maar dat verschillen in opvattingen tussen burgers en politici ook in goed functionerende
democratieën niet zijn te vermijden.



 Een grondwet voor Europa
Ramses A. Wessel

 Inleiding
De Europese Unie () is van grote invloed op ons nationale
rechtssysteem. Of het nu gaat om het toelaten van studenten
aan universiteiten in andere lidstaten, het doorbetaald krijgen
van zogenoemde wachtdiensten in de zorgsector, de lengte van
de garantietermijn van een computer, de kwaliteitseisen voor
voedsel, een handelsverdrag met de Verenigde Staten, het militaire beleid ten aanzien van terrorismebestrijding, of het uitleveren van een verdachte crimineel aan een andere lidstaat, het
wordt in meer of mindere mate geregeld door het Europees
recht. Alleen al om die reden is een debat over de voortschrijdende Europese integratie gerechtvaardigd.
Dit integratieproces begon in de jaren vijftig en is misschien
nog wel het best te kenmerken als ‘incrementeel’. Beetje bij
beetje worden stappen gezet en voorstellen doen er soms decennia over om verwerkelijkt te worden (als dat al gebeurt).
Dit ‘vallen en opstaan’-karakter van het proces van Europese
integratie komt doordat de belangen en ideeën van de verschillende lidstaten niet altijd synchroon lopen. Het ‘Europese
project’ hangt dan ook aan elkaar van de compromissen. Alleen door dit te erkennen kunnen de vaak onbegrijpelijke en
soms tegenstrijdige keuzes verklaard worden. Vooral voor juristen is niet altijd even goed verteerbaar dat bepaalde voor de
hand liggende vervolgstappen niet worden gezet of dat som-



Trouw,  mei 

mige verdragsartikelen eruitzien alsof ze door regeringsleiders
na een diner op een fraai landgoed, waar de wijn rijkelijk heeft
gevloeid, in elkaar zijn gezet (hetgeen overigens niet zelden het
geval is). Unificerende en divergerende tendensen strijden om
de voorrang en ieder behaald resultaat gaat sommige lidstaten
eigenlijk te ver en andere lidstaten lang niet ver genoeg. Dit
verklaart de continue neiging tot verdragswijziging, vooral
sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw.
In de jaren vijftig en zestig wezen enkele schrijvers al op zogenoemde spill-over-effecten van internationale samenwerking. Vooral door de ontwikkeling van de interne markt (een
ruimte zonder binnengrenzen) als belangrijke doelstelling te
nemen, bleek het nodig op veel meer terreinen samen te werken dan aanvankelijk werd gedacht. Een mooi voorbeeld is de
ontwikkeling van het vrij verkeer van goederen en personen,
dat slechts gerealiseerd kon worden door op een groot aantal
terreinen de wetgeving in de lidstaten te harmoniseren. In het
huidige debat wordt de ‘regelzucht’ van de  echter steeds
kritischer bekeken. En het idee dat er grenzen zijn aan wat de



Unie zou mogen regelen (hoe noodzakelijk het ook kan zijn
voor het bereiken van de doelstellingen) vindt steeds meer
weerklank. Als men op een willekeurige dag naar het Publicatieblad van de  kijkt, kan men zich verbazen over de mate
van gedetailleerdheid waarmee de Unie zich bemoeit met de
vorm of kleur van landbouwproducten, de technische eisen
voor apparatuur, of de regels rond verpakking of etikettering
van producten. Het is niet verwonderlijk dat de Fransen zich
langzamerhand afvragen wanneer ze in vredesnaam hebben
ingestemd met een bevoegdheid van de  om zich te bemoeien met de naamgeving of aard van hun brie en camembert en
de Italianen hetzelfde voelen ten aanzien van hun parmaham.
De ontwikkeling van de Europese orde heeft inderdaad laten
zien dat integratie op een bepaald terrein vaak tot verdergaande samenwerking op aangrenzende terreinen dwingt. Zo werd
monetaire integratie als een noodzakelijk (of in ieder geval
gunstig) element gezien voor de verwerkelijking van de interne
markt en is de gelijke beloning voor mannen en vrouwen
voortgekomen uit het wegnemen van de verschillen op dat vlak
tussen de lidstaten om zo de vrije mededinging te bevorderen.
De harmonisatie van de nationale regels omtrent verpakkingen,etikettering,voedselveiligheid,beroepseisen,diploma’s en
technische voorschriften is een direct uitvloeisel van het vervolmaken van de interne markt. Op het terrein van het vrij verkeer van personen bijvoorbeeld, leidt dit tot afspraken over een
gemeenschappelijk asielbeleid en een harmonisering van het
strafrecht (terreinen die tot voor kort tot het exclusieve domein van de nationale staten behoorden). Tegelijkertijd werd
met de steeds belangrijker wordende economische rol van de
 in de wereld duidelijk dat internationale economie en buitenlands beleid vaak moeilijk te scheiden zijn. Een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (en de daar weer
uit voortgekomen militaire samenwerking) is noodzakelijk
voor veel economische beslissingen, of het nu gaat om ontwikkelingshulp, economische sancties, wapenhandel, economi-



sche hulp aan Palestijnse gebieden of een ‘bananenoorlog’ met
Amerika.
De meest recente stap in dit proces werd gezet in de zomer
van , toen een voorbereidingsgroep (de zogenoemde ‘Europese Conventie’) een concepttekst voor een Grondwettelijk
Verdrag afleverde. Na enkele aanpassingen is dit Verdrag tot
vaststelling van een Grondwet voor Europa in juni  door
de deelnemende staten aangenomen en op  oktober  te
Rome door hun vertegenwoordigers ondertekend.
In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de vraag wat
de Europese Unie is en waarom juist het lidmaatschap van
deze internationale organisatie zo veel invloed heeft op de regelgeving in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de wijzigingen die het Grondwettelijk Verdrag beoogt aan te brengen
in de huidige situatie. Tot slot zal bekeken worden op welke
manier dit verdrag in werking kan treden en wat de invloed
van de uitslag van enkele nationale referenda is op dit proces.

 Wat is de Europese Unie?
. Verschil tussen de Europese Unie () en de Europese
Gemeenschap ()
De Europese Unie is een internationale organisatie die, zoals
gebruikelijk, bij verdrag is opgericht door staten. De bevoegdheden van de  en de door de  genomen besluiten vinden
hun basis in een groot aantal regels die – tezamen met hun interpretatie door het Europese Hof van Justitie – worden aangeduid met de term ‘Europees recht’. Het Europees recht
vindt, doordat de afspraken in verdragsvorm tussen soevereine staten zijn gemaakt, zijn oorsprong in het internationaal
recht, maar wijkt daar op een belangrijk aantal punten ook
van af. Historisch bezien is dit grote verschil tussen het Europees recht en het internationaal recht goed verklaarbaar. Kort



na het einde van de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat
het traditionele internationaal publiekrecht, met zijn decentrale karakter en zijn nadruk op staatssoevereiniteit, onvoldoende waarborgen bood om een volgende oorlog op het Europese continent te voorkomen. Er werd vooral gevreesd voor
het opnieuw uitbreken van een conflict tussen Frankrijk en
Duitsland; twee staten die in de periode - al drie oorlogen hadden gekend. Tegelijkertijd bestond het besef dat een
mogelijke nieuwe oorlog niet kon worden voorkomen door
naïeve utopieën: blauwdrukken voor de vrede waarin staten
zouden moeten afzien van machtspolitiek, waren zeker tot
mislukken gedoemd. In plaats van een dergelijke blauwdruk
werd in  de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
opgericht (afgekort: ). Naast Frankrijk en Duitsland traden Italië en de staten van de Benelux toe tot de . Deze organisatie verkreeg vergaande bevoegdheden op een zeer beperkt beleidsterrein: de kolen en staal (sectoren die in die tijd
essentieel waren voor oorlogvoering en dus ook een belangrijke symbolische waarde hadden). Via de overdracht van bevoegdheden op een bepaald terrein zou in Europa een nieuwe
politieke en juridische structuur moeten ontstaan, die de Europese staten en volken nauwer met elkaar zou verbinden en
zo toekomstige oorlogen onwaarschijnlijk zou moeten maken, aldus de toenmalige Franse minister van Buitenlandse
Zaken, Robert Schuman, in zijn beroemde rede op  mei 
(in de Europese grondwet vastgelegd als datum voor een nieuwe feestdag: de ‘Dag van Europa’).
Enkele jaren na de oprichting van de  kreeg deze gedachte een nieuwe impuls met de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap () en Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Vooral de  bleek te
fungeren als een motor van Europese integratie: steeds meer
beleidsterreinen werden onderwerp van Europese regelgeving, terwijl de regels van het Europees recht steeds nadrukkelijker doorwerkten in de nationale rechtsordes.



Centraal in de Europese integratie staat de vorming en vervolmaking van een ‘interne markt’ waarin personen, goederen, diensten en financiële stromen zich onbegrensd kunnen
bewegen. Tegelijkertijd brengt dit veel problemen met zich
mee. Met het afschaffen van de binnengrenzen vervalt immers
ook de mogelijkheid om te controleren wat er in en uit gaat en
is er een groot onderling vertrouwen nodig. Halverwege de jaren tachtig waren veel interne-marktdoelstellingen dan ook
nog steeds niet bereikt. Het ontbreken van overeenstemming
over het vrij verkeer van personen leidde daarom in  tot
afspraken tussen een aantal lidstaten buiten de  om: het zogenoemde Akkoord van Schengen. Een jaar later werd in de
zogenoemde Europese Akte echter afgesproken dat voor  december  allerhande beperkingen zouden moeten zijn opgeheven, opdat personen, goederen, dienstverlening en kapitaal zich eindelijk vrijelijk door de lidstaten zouden kunnen
bewegen. De Europese Akte was echter ook van groot belang
voor een aantal andere beleidsterreinen. Zo werden er artikelen opgenomen voor een Europees milieubeleid en werd voor
het eerst een titel opgenomen over Europese politieke samenwerking aangaande het buitenlands beleid. Deze samenwerking had vanaf het begin van de jaren zeventig al praktisch
vorm gekregen, maar was tot dan toe buiten de verdragen gebleven. De Europese Akte betekende een belangrijke doorbraak op verschillende gebieden, maar toonde ook aan dat internationale verdragen niet altijd de politieke wil van staten
kunnen sturen. Op  december  was de interne markt niet
gerealiseerd en tot op de dag van vandaag bestaan er beperkingen op bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen en blijven
de verschillen in belastingheffing het vrije goederenverkeer
belemmeren. Ook het gezamenlijke buitenlandse beleid is niet
altijd succesvol, zoals het (niet) optreden in kwesties als het
voormalig Joegoslavië of de grote onenigheid ten aanzien van
de kwestie Irak hebben laten zien.
In de tussentijd was opnieuw gebleken dat ook de afwezig-



heid van monetaire integratie een obstakel was bij de vervolmaking van de interne markt. Dit leidde in  tot het bijeenroepen van een Intergouvernementele Conferentie (de serie
bijeenkomsten van lidstaten waarbinnen onderhandeld wordt
over verdragswijzigingen) over de instelling van een Economische en Monetaire Unie (). Tegelijkertijd was er sinds 
een nieuwe politieke situatie:de Berlijnse Muur was gevallen en
Duitsland streefde naar een hereniging. Dit leverde gelijk weer
een mooi voorbeeld op van give and take: Duitsland wilde graag
steun voor de hereniging en een versterking van de buitenlands-politieke samenwerking binnen Europa; Frankrijk had
al sinds de  de wens om na de kolen- en staalafspraken ook
de‘muntsoevereiniteit’te delen.Daarom werd afgesproken om
naast de -conferentie ook een intergouvernementele conferentie over een Europese Politieke Unie () te beleggen.
Beide conferenties werden in december  onder Nederlands
voorzitterschap in Maastricht afgesloten en kwamen met een
voorstel voor een Verdrag betreffende de Europese Unie (het
‘Verdrag van Maastricht’). Ook dit verdrag hing weer van de
compromissen aan elkaar. Ten aanzien van de Europese Monetaire Unie werd een duidelijk stappenplan afgesproken, met als
uiteindelijke fase de introductie van de girale euro in  en de
chartale variant op  januari . Ook werden nadere afspraken gemaakt over een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid () en de samenwerking op het gebied van
Justitie en Binnenlandse Zaken (). Tegelijkertijd werd echter het voorstel van Nederland om ook de samenwerking op
buitenlands beleid onder te brengen in het communautaire
systeem door alle lidstaten behalve België verworpen. De dag
waarop dat duidelijk wordt ( september ) staat bij het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds bekend als ‘zwarte maandag’. Zo kwamen landen die een voorstander zijn van een sterke politieke integratie (zoals Nederland en Duitsland) lijnrecht te staan tegenover landen die het
buitenlands-politieke beleid zoveel mogelijk in handen van de



nationale staten willen houden (met als onmiskenbare aanvoerder van die stroming het Verenigd Koninkrijk).
Het Verdrag betreffende de Europese Unie is een mengvorm
van een wijzigingsverdrag en een oprichtingsverdrag. Het is te
beschouwen als een wijzigingsverdrag, aangezien veel bepalingen in de Gemeenschapsverdragen erdoor worden gewijzigd. Het is echter ook te zien als een oprichtingsverdrag: er
wordt – volgens het toenmalige artikel  – een ‘Europese Unie’
opgericht, ‘gegrond op de Europese Gemeenschappen [en]
aangevuld met het beleid en de samenwerkingsvormen die bij
dit Verdrag worden ingesteld’. Het Verdrag wordt formeel ondertekend op  februari  en treedt op  november  in
werking.
De oprichting van de Europese Unie heeft tot de nodige verwarring en vragen geleid ten aanzien van de relatie tussen de
 en de Europese Gemeenschappen. Bij velen is de indruk
ontstaan dat de nieuwe Europese Unie in de plaats is gekomen
van de al bestaande Europese Gemeenschappen. Dit beeld is
echter niet juist. De Europese Unie is veeleer een overkoepelende structuur, waarbinnen de  (tot ), de  en
Euratom een plaats hebben gekregen. Wel was de  inmiddels op zo’n breed terrein van belang, dat werd besloten tot een
verandering van de naam van deze gemeenschap. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht heet de voormalige  kortweg de ‘Europese Gemeenschap’ ().
De structuur van de Unie wordt ook wel aangeduid als een
driepijlerstructuur. Hierbij bestaat de eerste pijler uit de Europese Gemeenschappen, de tweede pijler uit het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de derde pijler uit de
samenwerking op het gebied van politie en justitie. Deze structuur wordt weergegeven in schema .
Kort na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht werden de verschillen tussen de drie pijlers sterk benadrukt in de
academische literatuur. Hierbij werd dan gewezen op het ge-



Schema 1: de structuur van de Europese Unie
 
Eenheid blijkt met name uit Titel  en  van het EU -verdrag
Eerste pijler Tweede pijler

Derde pijler

Europese Gemeenschap
(EG )
Rechtsregime in het
EG-verdrag

Gemeenschappelijk
Buitenlands en
Veiligheidsbeleid (GBVB )
Rechtsregime in Titel
V EU-verdrag

Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal
(EGKS ; tot 2002)

Europees Veiligheidsen Defensiebeleid (EVDB )
Op basis van artikel 17
EU-verdrag

Politiële en Justitiële
Samenwerking in
Strafzaken (PJSS )
Rechtsregime in Titel
VI EU-verdrag

Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie
(EGA ; Euratom)

bruik van de zogenoemde ‘communautaire methode’ in de
eerste pijler, waarin de lidstaten minder te vertellen hebben. In
de tweede en derde pijler zou de rol van nationale staten veel
belangrijker zijn, terwijl communautaire instellingen zoals het
Hof, de Commissie of het Parlement een minder grote rol zouden spelen. Vanaf het begin is dit een reden geweest om de eerste pijler (de ‘’) als ‘supranationaal’ te kenmerken, terwijl de
andere pijlers als ‘intergouvernementeel’ worden aangeduid.
Hiermee wordt dan gedoeld op het feit dat het -recht niet
slechts (of misschien zelfs steeds minder) recht tussen staten is,
maar in wezen boven de staten totstandkomt, terwijl in de andere twee pijlers de interstatelijke samenwerking vooropstaat.
In dat verband wordt dan veelal gewezen op de nadruk op besluitvorming bij unanimiteit in de tweede en derde pijler en de
geringe rol van de Commissie, het Hof van Justitie en het Europees Parlement aldaar.


Hoewel het onderscheid tussen de pijlers nog steeds van belang is voor de wijze waarop de besluiten worden genomen, is
er wel een bepaald dominant beeld ontstaan: de Europese
Unie als overkoepelende internationale organisatie, waarbinnen de Europese Gemeenschappen als suborganisaties een
plaats hebben. Het onderscheid tussen het rechtskarakter van
de pijlers is daarom in de beeldvorming vervaagd.

. Amsterdam, Nice en de Europese grondwet
Enkele jaren na het Verdrag van Maastricht had Nederland opnieuw het ‘geluk’ om voorzitter van de  te zijn en het recht te
hebben om de verdragsluitingsceremonie te organiseren. De
onderhandelingen op Nederlands grondgebied resulteerden
ditmaal in het Verdrag van Amsterdam. In Maastricht was een
aantal zaken blijven liggen en vervolgens doorgeschoven naar
een nieuwe Intergouvernementele Conferentie (). Op de
agenda stonden (uiteraard) de structuur van de Unie, de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement en
het verkleinen van de kloof tussen de Unie en de burger, het
stimuleren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid dat nog steeds nauwelijks zichtbaar was en het
voorbereiden van de Unie op nieuwe toetredingen. Ook werd
het Akkoord van Schengen over het vrij verkeer van personen
(zie boven) grotendeels geïntegreerd in de . Het Verdrag van
Amsterdam werd op  oktober  gesloten en trad in werking op  mei .
Ook in Amsterdam bleef echter een aantal zaken liggen
waarover geen overeenstemming kon worden bereikt. Eensgezindheid over deze left-overs-samenstelling van de Commissie, stemmenweging in de Raad van Ministers en het mogelijk
maken van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid
op een groter aantal terreinen, was echter noodzakelijk om
uitbreiding van de Unie van vijftien naar vijfentwintig of zelfs



meer lidstaten mogelijk te maken. Immers, de Unie werd
steeds groter, maar de institutionele structuur was sinds het
-verdrag met zes lidstaten niet fundamenteel gewijzigd
en ging steeds meer wringen. Vandaar dat pas een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam een nieuwe
Intergouvernementele Conferentie van start ging met als belangrijkste taak de Unie voor te bereiden op de toetreding van
tien of meer lidstaten. Het resultaat van deze  werd op 
februari  in de vorm van het Verdrag van Nice onder Frans
voorzitterschap ondertekend. De wijzigingen die daardoor in
de verdragen betreffende de  en de  werden aangebracht,
zijn sinds de inwerkingtreding van ‘Nice’ op  februari 
van kracht. Ten aanzien van de left-overs van Amsterdam zijn
compromissen bereikt, hoewel op veel terreinen nog vastgehouden wordt aan besluitvorming bij unanimiteit (zoals de
belastingen, sociale zekerheid en asiel- en immigratiebeleid).
In ieder geval was de Unie sinds Nice klaar voor de uitbreiding
met tien nieuwe lidstaten, die op  mei  haar beslag kreeg.
Sinds die datum kent de Europese Unie dan ook vijfentwintig leden: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland (sinds ), Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en
Ierland (sinds ), Griekenland (), Spanje en Portugal
(), Zweden, Finland en Oostenrijk (), Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië,
Cyprus en Malta (). In  zou de laatste groep gevolgd
kunnen worden door Bulgarije, Roemenië (waarmee in april
 toetredingsverdragen zijn gesloten) en eventueel Kroatië,
terwijl daarna Turkije – dat ook de status heeft van kandidaatlid – wellicht in beeld komt. Tegen die tijd is de Unie gegroeid
van  naar  leden. De cursief gedrukte landen nemen deel
aan de Economische en Monetaire Unie () en hebben de
euro als gemeenschappelijke munt.
Omdat ook ‘Nice’ niet had opgeleverd wat volgens velen
noodzakelijk was om de grotere Unie goed te kunnen laten
functioneren, gingen in december  de lidstaten van de 



nog een stap verder en riepen zij een zogenoemde ‘Conventie
over de toekomst van Europa’ bijeen. Deze Conventie bestond
naast vertegenwoordigers van de lidstaten uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen en de Europese instellingen. Daarnaast was het een zeer open proces, waarin non-gouvernementele organisaties uitgebreid de gelegenheid kregen
om hun mening te geven. Hoewel het resultaat van de Conventie (een conceptgrondwet) vervolgens gewoon weer door een
 moest worden uitonderhandeld, werd op deze manier
voor de eerste keer geprobeerd om belangrijke verdragswijzigingen dichter bij de burger te brengen. Zoals gezegd is het
Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa uiteindelijk op  oktober  te Rome door de vertegenwoordigers
van de deelnemende staten ondertekend.

. Grondwet of verdrag?
Hoewel de term ‘grondwet’ anders doet vermoeden, gaat het
hierbij – net zoals bij alle voorgaande oprichtings- en wijzigingsverdragen – om een internationaal verdrag dat op de
gebruikelijke wijze door de lidstaten dient te worden bekrachtigd volgens hun eigen goedkeuringsprocedures. In alle lidstaten betekent dat in ieder geval dat er een goedkeuring door het
parlement noodzakelijk is; in enkele lidstaten is tevens een referendum vereist. Zoals elders in dit boek vermeld, heeft de
Nederlandse Tweede Kamer haar eigen goedkeuring deze keer
afhankelijk gesteld van de uitslag van een referendum. Gelet
op het voorgaande kan de vraag gesteld worden waarom daar
in dit geval voor is gekozen. De Raad van State geeft in zijn Advies over de Wet Raadplegend Referendum Europese grondwet enkele redenen, die ook blijkens de discussies in de Tweede
Kamer breed gedeeld worden:



Het verschil in betekenis tussen het hier aan de orde zijnde
verdrag en de andere genoemde verdragen is [...] niet zozeer
principieel als gradueel. De Europese Gemeenschappen en
de Unie bezitten al geruime tijd een constitutie, en de Europese grondwet is naar haar inhoud niet volledig nieuw; ze
bestaat voor een groot deel uit hercodificatie van bestaande
verdragen. Wel wijst de Raad erop dat in de Europese grondwet het (enigszins uitgebreide) handvest van grondrechten
zal zijn opgenomen; deze grondrechten krijgen daarmee ook
een bindend karakter, en de rechter zal wettelijke bepalingen
daaraan kunnen toetsen. Grondrechten zijn een wezenlijk
element van een Grondwet in een democratische rechtsstaat.
Voorts komt met de aanvaarding van het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa één Europese ‘Grondwet’ tot stand, waarin de (gewijzigde) institutionele verhoudingen en de besluitvorming [...] op één samenhangende
manier zullen zijn geregeld. Goedkeuring van het verdrag
zou men om die reden tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met een grondwetsherziening.

Voor een grondwetsherziening geldt echter de zware procedure, waarbij de Tweede Kamer na nieuwe verkiezingen ook in
nieuwe samenstelling met een tweederde meerderheid in moet
stemmen met een wijziging. Volgens de Raad van State kan dat
ook opgelost worden met een referendum:
De mogelijkheden overziende concludeert de Raad dat in
vergelijking met ontbinding van de Tweede Kamer een referendum, binnen de huidige Europese en Nederlandse regels,
een meer reële manier is om het oordeel van de kiezers over
de Europese grondwet te vragen. Op grond van de bestaande
Nederlandse Grondwet zal zo’n referendum alleen een nietbindend karakter kunnen hebben. De Staten-Generaal behouden dus de mogelijkheid de Grondwet ook na een negatieve uitslag van een referendum goed te keuren.



Voor dit laatste lijkt het parlement echter niet meer de gelegenheid te krijgen. Met het terugtrekken van het wetsvoorstel
tot bekrachtiging van de grondwet is duidelijk dat de regering
het verdrag in zijn huidige vorm niet ter goedkeuring aan het
parlement zal voorleggen.
De‘Verklaring van Laken’,die op  en  december  door
de Europese Raad (de staatshoofden en regeringsleiders) werd
aangenomen, somt  vragen op waarover vervolgens door de
Europese Conventie moest worden nagedacht. Het was niet
uitdrukkelijk de bedoeling dat de uitkomst van dit beraad
moest leiden tot een‘grondwet’.Aan het eind van de Verklaring
wordt slechts voorzichtig de vraag gesteld ‘of [de] vereenvoudiging en herschikking op termijn niet zou kunnen leiden tot
het aannemen van een constitutionele tekst’ en ‘wat de basiselementen [zouden] kunnen zijn van zo’n grondwet’. Voor de
Europese Conventie bleek dit echter voldoende om al in een
vroeg stadium de term ‘conceptgrondwet’ te gebruiken voor
het beoogde resultaat van de onderhandelingen. Het gerucht
gaat dat met name het Presidium van de Conventie (met Valéry Giscard d’Estaing als voorzitter en Jean-Luc Dehaene en
Giuliano Amato als vice-voorzitters) zich als de founding fathers van de nieuwe Europese Unie wilden profileren. Tegelijkertijd was het ook weer een politiek compromis: het woord
‘federaal’ werd uit een concepttekst verwijderd (op verzoek
van het Verenigd Koninkrijk), ten gunste van het vasthouden
aan het grondwetbegrip (de voorkeur van het Presidium).
De term ‘grondwet’ heeft echter bij velen tot verwarring geleid. Een grondwet is immers het constituerende document
van een staat. Door bij deze verdragswijziging nu opeens te
spreken van ‘grondwet’ rees de vraag wat de verhouding zou
zijn tussen de Europese en de Nederlandse grondwet. Het traditionele onderscheid tussen een grondwet en een verdrag is
dat in het laatste geval de soevereine staten blijven bestaan en
niet – zoals bij een federatie – opgaan in een nieuwe staat. Wat
dat betreft is de situatie duidelijk: ook wanneer de Europese



grondwet in werking zou treden, blijven de lidstaten als afzonderlijke soevereine staten bestaan en gaan zij niet op in een
nieuwe staatsvorm. In het internationaal recht leidt dit onderscheid tot het verschil tussen een ‘staat’ en een ‘internationale
organisatie’.
Toch was vanaf het begin duidelijk dat er met de , en
iets later ook de , geen sprake was van een normale internationale organisatie. Hoewel de Europese Gemeenschappen
waren opgericht door middel van een (tussenstatelijk) verdrag, kregen deze organisaties de bevoegdheid om besluiten te
nemen die niet alleen de tussenstatelijke relaties regelden,
maar die ook binnen de lidstaten effect hadden. Het -recht,
aldus het Hof van Justitie van de , onderscheidt zich van andere vormen van internationaal recht omdat het een ‘autonoom karakter’ heeft. Deze autonomie brengt volgens het Hof
mee dat het -recht zelf de toepasselijkheid en de voorrang in
de lidstaten regelt. Waar voor andere verdragen de artikelen 
en  van de Nederlandse grondwet essentieel zijn bij de vraag
op welke wijze binnen de staat een beroep gedaan kan worden
op het internationaal recht, spelen die bij de doorwerking van
communautair recht geen rol. Al in de jaren zestig stelde het
Hof van Justitie vast dat het Europees recht rechtstreeks toepasselijk is in de lidstaten en door burgers in beginsel kan worden ingeroepen voor hun nationale rechter (de zaak-Van
Gend & Loos). Sterker nog, wanneer zich in dat geval een conflict voordoet tussen een Europese regel en een nationale regel,
gaat het Europees recht altijd voor (zaak-Costa- en
-Simmenthal). De doorwerking van het Europees recht
wordt dus niet bepaald door de nationale constituties, maar
door het Europees recht zelf, en dat is in het internationale systeem een uitzonderlijke situatie.
Dit laatste heeft geleid tot een wetenschappelijke stroming
die gezocht heeft naar een tussenvorm, om de bijzondere aard
van de Europese Gemeenschap (en later de Europese Unie)
recht te doen. Auteurs hebben allerlei theoretische construc-



ties bedacht om de plaats van de  tussen staat en internationale organisatie te duiden. De handboeken beperken zich
vaak tot de mededeling dat de  met niets te vergelijken is en
een sui-generiskarakter heeft. Duidelijk is echter dat het nadenken over een constitutionele vormgeving van de Unie niet
vreemd is op het moment dat we te maken hebben met een entiteit die allerlei bevoegdheden van de lidstaten heeft overgenomen. Dit is ook het uitgangspunt dat het Hof van Justitie al
sinds Van Gend & Loos hanteert en waarbij het -verdrag is
aangeduid als een ‘constitutioneel handvest’. Het hangt dus
af van de betekenis die men geeft aan de term ‘grondwet’ of
‘constitutie’ of deze relevant is voor de duiding van de Europese verdragen. Veel internationale organisaties dragen de term
‘constitutie’ in hun oprichtingsverdrag en de betekenis is dan
die van ‘basisdocument’. Daarnaast wordt het begrip vaak
gebruikt om het stelsel van toedeling en begrenzing van bevoegdheden mee aan te geven. In deze betekenissen is het begrip ‘grondwet’ zeker relevant voor de Europese Unie. Tegelijkertijd is echter duidelijk dat dit al zo is vanaf de oprichting
van de Europese Gemeenschappen in de jaren vijftig. Het
meer politieke constitutiebegrip – zoals dat gebruikt wordt
met betrekking tot de nationale staat en dat gerelateerd is aan
het begrip volkssoevereiniteit – heeft hier echter geen betekenis. Ook de Europese grondwet zelf laat geen twijfel bestaan
over het feit dat de Europese Unie bestaat bij de gratie van de
lidstaten en alleen die bevoegdheden heeft die haar door die
lidstaten zijn toegekend. Het allereerste artikel (-, lid ) stelt
dan ook:
Bij deze Grondwet, die geïnspireerd wordt door de wil van de
burgers en de staten van Europa om hun gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, wordt de Europese Unie ingesteld, waaraan de lidstaten bevoegdheden toedelen om hun
gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. De Unie
coördineert het beleid van de lidstaten dat gericht is op het



bereiken van die doelstellingen en oefent op communautaire
wijze de bevoegdheden uit die de lidstaten aan haar toedelen.

Nu vastgesteld is dat het Verdrag tot vaststelling van een
grondwet voor Europa vooral te zien is als een volgende stap in
de hele reeks verdragswijzigingen die het Europese integratieproces al sinds de jaren vijftig kenmerkt en dat er wat de ‘constitutionalisering’ betreft in formele zin geen noviteiten zijn,
blijft de vraag over wat de grondwet dan wel beoogt te veranderen. Wellicht zijn er inhoudelijke redenen om anders tegen
dit verdrag aan te kijken dan tegen zijn voorgangers. In de volgende paragraaf zullen we hier nader op ingaan.

 Wat verandert de Grondwet?
. Structuur van de Grondwet
Het meest opvallende punt ten opzichte van eerdere verdragswijzigingen is dat het nieuwe Grondwettelijk verdrag in de
plaats treedt van de eerdere verdragen. Met de inwerkingtreding van de grondwet zou een hele stapel oprichtings-, wijzigings- en toetredingsverdragen (inclusief het -Verdrag en
het -Verdrag) worden ingetrokken. In feite was dit een van
de belangrijkste onderdelen van het mandaat dat de Europese
Conventie in de genoemde Verklaring van Laken kreeg: de vereenvoudiging van het inmiddels zo complex geworden systeem. Hierin lijkt de Conventie goed geslaagd: er is sprake van
één overzichtelijk document waarin alle bestaande regelingen
een plaats hebben gekregen.
De constitutionele onderdelen die voorheen verspreid waren over de verschillende verdragen, zijn te vinden in Deel 
(artikelen - tot en met -). In dit gedeelte vinden we de
waarden en doelstellingen van de Unie, de uitgangspunten (de
interne markt en het verbod van discriminatie naar nationali-



teit), de verhouding tussen de Unie en haar lidstaten, de
rechtsstatus en – en dat is nieuw – een verwijzing naar de symbolen van de Unie: de vlag, het volkslied (‘Ode aan de Vreugde’), het devies (‘In verscheidenheid verenigd’), de euro en de
al genoemde feestdag op  mei. Daarnaast worden in Deel  de
bevoegdheden van de Unie in abstracto weergegeven en worden de instellingen genoemd die de bevoegdheden uitoefenen
(Europees Parlement, Europese Raad, Raad van Ministers, Europese Commissie en Hof van Justitie), alsmede de wijze waarop zij dat kunnen doen.
Deel  somt in de artikelen - tot en met - de grondrechten op van de burgers van de Unie. In dit deel is het Handvest van de grondrechten van de Unie, dat al eerder als politiek
document was vastgesteld, integraal opgenomen.
Deel  is het meest omvangrijk en betreft het beleid van de
Unie. Hierin vinden we de verschillende beleidsterreinen (variërend van het vrij verkeer van personen en goederen tot
landbouw, volksgezondheid en onderwijs) en de specifieke bevoegdheden die de Unie op die terreinen heeft.
Deel  bevat de slotbepalingen die onder andere regelen
hoe en wanneer het verdrag in werking treedt, wat het toepassingsgebied is van de Unie en hoe het verdrag kan worden herzien.
Waar de huidige verdragen constitutionele en beleidselementen niet op een duidelijk gescheiden wijze presenteren,
doet de Europese grondwet dat wel. Met betrekking tot de
structuur is de belangrijkste winst dan ook te vinden in de vereenvoudiging. Hoewel naar schatting  tot  procent van de
inhoud van het Verdrag sterk overeenkomt met de bestaande
regelingen, levert het nieuwe verdrag een voor een zo complexe internationale organisatie handzame tekst op. Uiteraard blijft het, als verdrag, een juridisch document en vereist
het enige juridische vaardigheden om te kunnen worden
doorgrond. De in totaal  artikelen,  protocollen en  verklaringen, die in de officiële Nederlandstalige uitgave samen



 pagina’s beslaan, zijn niet voor iedereen even doorgrondelijk. In dat opzicht verschilt het document echter niet van de
meeste andere verdragen waarbij internationale organisaties
worden opgericht en overigens ook niet van veel nationale
wet- en regelgeving.

. Belangrijkste wijzigingen
Welke zijn dan wel de wijzigingen die het voor de Nederlandse
Tweede Kamer van belang maakten een referendum te organiseren? De meest in het oog springende verandering is het afschaffen van het onderscheid tussen de  en de : de nieuwe alomvattende organisatie wordt in haar geheel aangeduid
met ‘Europese Unie’. Aan de vraag welke organisatie nu bevoegd is, de  of de  en welke besluitvormingsprocedure
dus gevolgd moet worden, maakt de grondwet een einde; de te
gebruiken besluitvormingsprocedures zullen niet meer verschillen per ‘pijler’. Dit is niet alleen voor de lidstaten zelf van
belang, maar ook voor de relaties van ‘Europa’ met de rest van
de wereld. Andere staten en internationale organisaties hebben tot nu toe te maken met een zeer complexe situatie: soms
dienen ze betrekkingen aan te gaan met de , dan weer met de
 en vaak ook nog met de lidstaten. Aan dat laatste komt geen
eind, maar in ieder geval hoeft niet meer nagedacht te worden
over het onderscheid tussen de  en de .
De bestaande instellingen (Raad van Ministers, Europees
Parlement, Europese Commissie, Hof van Justitie en Rekenkamer) blijven bestaan, maar er verandert wel wat in hun samenstelling en taken. Ook krijgt de Europese Raad (de staatshoofden en regeringsleiders) nu officieel de status van ‘instelling’,
die hij in de praktijk al heeft. Hetzelfde geldt voor de Europese
Centrale Bank. De Europese Raad krijgt een vaste voorzitter
voor tweeënhalf jaar, waarmee de Unie niet meer afhankelijk is
van het halfjaarlijks wisselende voorzitterschap. Eerdere voor-



stellen om een ‘president’ van de Unie in het leven te roepen
hebben het niet gehaald. Ook de Raad van Ministers (samen
met het Europees Parlement het belangrijkste besluitvormende orgaan) krijgt in de grondwet een vaste voorzitter, althans
waar het gaat om de formatie van de Raad ‘Externe Betrekkingen’, waarin de ministers van Buitenlandse Zaken zitting hebben. Deze Raad wordt voorgezeten door een nieuw in te stellen
minister van Buitenlandse Zaken van de Unie. De laatste functie is vergelijkbaar met die van de huidige Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid, de heer Solana. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt tevens
vice-voorzitter van de Europese Commissie, waarmee beoogd
wordt een einde te maken aan de lastige situatie dat in de externe betrekkingen van de Unie de Europese Commissaris voor
externe betrekkingen en de Hoge Vertegenwoordiger voor het
 elkaar voor de voeten kunnen lopen en de Unie geen gezicht naar buiten toe heeft. Verder is voorzien in een roulatiesysteem in de Commissie na , hetgeen erop neerkomt dat
niet iedere lidstaat altijd een zetel in de Commissie heeft. Zeker
met het oog op de uitbreiding van de Unie naar mogelijk 
lidstaten is het duidelijk dat de hoeveelheid beschikbare portefeuilles niet oneindig is. Belangrijker nog is dat het idee van het
loslaten van de directe relatie tussen het aantal lidstaten en het
aantal zetels in de Commissie beter past bij de functie van de
Commissie, die immers gericht is op het waarborgen van de
belangen van de Unie als geheel en niet van de afzonderlijke
lidstaten.
In het debat over de grondwet stonden echter vooral de bevoegdheden van de genoemde instellingen centraal. Het uitgangspunt dat de Unie alleen bevoegdheden heeft die haar
door de lidstaten in het verdrag zijn toegekend (het zogenoemde ‘attributiebeginsel’), blijft vooropstaan. De grondwet
voegt op een zeer beperkt aantal terreinen nieuwe bevoegdheden toe. Het gaat dan om intellectueel eigendom, diensten van
algemeen economisch belang, energie, toerisme, administra-



tieve samenwerking, sport en civiele bescherming. Ook hier
gaat het dus meer om ordening, dan om wezenlijk nieuwe bevoegdheden. De grondwet maakt voor het eerst een onderscheid tussen verschillende soorten bevoegdheden waar het
gaat om de verhouding tussen de Unie en de lidstaten. Net zoals nu is de Unie slechts op een heel klein aantal terreinen exclusief bevoegd. Op terreinen als handel met derde staten, het
visserijbeleid of de euro hebben lidstaten nauwelijks meer iets
te zeggen, maar op veel terreinen gelden gedeelde bevoegdheden en zijn slechts bepaalde onderdelen overgedragen aan de
Unie (bijvoorbeeld ten aanzien van de interne markt, het milieu of de consumentenbescherming). Tot slot zijn er in de
grondwet terreinen waarop de Unie slechts ondersteunend,
coördinerend of aanvullend kan optreden (zoals cultuur, toerisme, onderwijs en volksgezondheid). Als er sprake is van
niet-exclusieve bevoegdheden, blijft daarnaast het subsidiariteitsbeginsel gelden. Op grond van dit beginsel treedt de Unie
alleen op wanneer dat noodzakelijk is. De grondwet versterkt
het beginsel door met name de nationale parlementen een rol
te geven in de controle op de naleving.
Belangrijk is natuurlijk hoe de Unie gebruik kan maken van
de genoemde bevoegdheden. Blijven in de grondwet de lidstaten hun huidige invloed op het beleid houden of verandert hun
rol? Deze vraag kan beantwoord worden door te kijken naar de
besluitvormingsprocedures. Besluitvormingsprocedures in de
Unie hangen – net als in veel andere internationale organisaties – af van de gekozen rechtsbasis, dat wil zeggen: de bepaling
in het verdrag waarin de bevoegdheid tot het nemen van een
besluit op een bepaald terrein is neergelegd. De rechtsbasis bepaalt welke instellingen op welke manier bij de besluitvorming
betrokken zijn, welk instrument gebruikt kan worden en met
welke stemverhouding het besluit kan worden aangenomen.
In de huidige verdragen is wat dat betreft niet echt een lijn te
ontdekken. De grondwet brengt daar verandering in door een
onderscheid te maken tussen wetgevings- en niet-wetgevings-



handelingen. Wanneer de wetgevingsprocedure is voorgeschreven, geldt de algemene regel dat de Raad van Ministers
samen met het Europees Parlement beslist en dat de Raad zijn
standpunt met gekwalificeerde meerderheid kan vaststellen.
Een verschil met de huidige situatie is dat deze procedure gaat
gelden voor meer terreinen, waardoor het Europees Parlement
op een aantal gebieden (zoals het vrij verkeer van personen en
het asielbeleid) meer te zeggen krijgt en de Raad op meer terreinen met meerderheid van stemmen kan beslissen volgens
een overigens ook nieuwe procedure.Het huidige stemsysteem
is niet alleen buitengewoon ingewikkeld, maar ook slechts ten
dele gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de lidstaten. Zo
heeft Malta bijvoorbeeld  procent van de stemmen van
Duitsland, terwijl het maar , procent van de bevolkingsomvang heeft. In het nieuwe systeem is een besluit aangenomen
als  procent van de staten voor is. Tegelijkertijd moeten de
voorstemmers  procent van de Uniebevolking vertegenwoordigen. De grote staten hebben de kleine altijd nodig, want
een besluit kan alleen met minimaal vijftien staten worden
aangenomen. Overigens doet de tegenstelling groot-klein zich
in de praktijk bijna nooit voor; afhankelijk van het onderwerp
worden altijd verschillende coalities gevormd, waarin overigens de noord-zuidtegenstelling wel vaak zichtbaar is.
Veel discussie was er, tot slot, over de defensiesamenwerking
in de Unie. Militaire zaken waren tot een paar jaar geleden taboe in de , ook door weerstand van Nederland. Momenteel
heeft de  echter al de bevoegdheid om eigen militaire operaties op te zetten, zoals nu in Bosnië-Herzegovina. De grondwet
maakt het wel mogelijk voor groepen staten om een verdergaande samenwerking op te zetten als zij dat willen, maar er is
geen verplichting om mee te doen. Het Europese Defensieagentschap dat in de grondwet wordt genoemd is inmiddels al
opgericht en wil onder andere de aanschaf van militair materieel beter coördineren. Ten aanzien van de gemeenschappelijke verdediging van het grondgebied is een compromis gevon-



den, dat (met name voormalig neutrale) staten de gelegenheid
biedt zich te onttrekken aan een daadwerkelijke gemeenschappelijke defensie. Tegelijkertijd voorziet het nieuwe verdrag wel
in een zogenoemde ‘solidariteitsclausule’, waarin een verplichting voor zowel de Unie als de lidstaten is opgenomen tot solidair optreden wanneer een lidstaat het slachtoffer is van een
terreuraanslag, een natuurramp of een ramp veroorzaakt door
menselijk optreden.

 De inwerkingtreding van het Grondwettelijk Verdrag
Men kan met zekerheid stellen dat de verreikende tentakels
van de  in de jaren vijftig niet waren voorzien. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat er langzamerhand een debat op
gang is gekomen over het uiteindelijke doel van de Europese
integratie, de ‘finaliteit’. Wanneer is het genoeg, welke beleidsterreinen dienen in ieder geval onder de exclusieve soevereiniteit van de lidstaten te blijven, en, is een federatie uiteindelijk
nog wel ontkoombaar? Het gevoel dat de integratie wel eens
het einde van de nationale staat zou kunnen betekenen vertaalt zich bij sommige lidstaten in een versterking van de rol
van de Europese Raad, het orgaan van de Unie dat het minst
gehinderd door procedures besluiten kan nemen. Ook wordt,
zeker in verband met de uitbreiding, steeds vaker gekeken naar
de kosten en beginnen ‘nettobetalers’ hogere eisen te stellen.
Hoe dit ook zij, het is opvallend dat er voor het eerst in de geschiedenis een verdrag ter bekrachtiging bij de lidstaten ligt,
dat voorziet in een procedure voor uittreding uit de Europese
Unie (artikel -).
Het bevriezen van de bekrachtigingsprocedure in enkele
lidstaten (waaronder Nederland) impliceert echter dat het
Verdrag niet op de voorzienbare termijn in werking zal kunnen treden. Een verdragsluitingsprocedure begint normaal
gesproken met onderhandelingen (in het geval van de  in de



vorm van een Intergouvernementele Conferentie). Wanneer
de onderhandelingen succesvol zijn afgerond, wordt het verdrag door de staten ondertekend (in dit geval gebeurde dat op
 oktober  te Rome). Dit betekent nog niet altijd dat
daarmee het verdrag ook in werking is getreden. In veel gevallen zal een staat die het verdrag heeft ondertekend, ook nog tot
bekrachtiging of ratificatie dienen over te gaan. Het instrument
van ratificatie is door de geschiedenis heen voor verschillende
doeleinden gebruikt. Zo is het gebruikt om te voorkomen dat
diplomaten die de onderhandelingen hadden gevoerd, de staat
zouden binden aan zaken waar de regering of vorst zich niet
mee kon verenigen. Ook is het gebruikt om staatshoofden enige bedenktijd te geven voordat zij hun staat zouden binden
aan verplichtingen jegens andere staten. Tegenwoordig vervult
het instrument van ratificatie veelal een democratische functie: het nationale parlement verkrijgt controle over de internationale verplichtingen die de staat op zich neemt doordat veelal parlementaire goedkeuring nodig is alvorens een regering
tot ratificatie kan overgaan. Zolang een staat een verdrag nog
niet heeft geratificeerd, is hij nog geen partij bij dat verdrag.
Dit betekent niet dat deze staat zich niets hoeft aan te trekken
van de verdragsinhoud. Artikel  van het Weens Verdragenverdrag bepaalt dat een staat die een verdrag heeft ondertekend, gehouden is om niets te ondernemen dat het voorwerp
en doel (the object and purpose) van dit verdrag schade zou toebrengen. Dit artikel biedt vooral voor juristen interessante
aanknopingspunten om de verplichtingen van de -lidstaten in de huidige situatie te beoordelen.
Op grond van artikel -, lid , kan het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa alleen in werking treden als álle lidstaten het overeenkomstig hun grondwettelijke
bepalingen hebben geratificeerd. Als dit gebeurd is, treedt het
verdrag op  november  in werking (of op de eerste dag
van de tweede maand die volgt op het neerleggen van de laatste
akte van bekrachtiging). Het ziet er echter niet naar uit dat dit



na de uitslag van de verschillende referenda nog haalbaar is. In
dat geval treedt de afspraak in werking die de lidstaten hebben
neergelegd in de tijdens de  aangenomen Verklaring (nr.
): als op  november  viervijfde van de lidstaten het verdrag hebben bekrachtigd, maar één of meer lidstaten bij de bekrachtiging moeilijkheden ondervinden, bespreekt de Europese Raad de situatie. Uiteraard is dit een formele afspraak die
niet belemmert dat de Europese Raad zich nu al beraadt op de
mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is het aannemen
van een verklaring waarin enkele onderdelen van de verdragstekst verduidelijkt worden en waarbij eventueel aan een aantal
lidstaten extra toezeggingen worden gedaan. Bij eerdere ratificatieproblemen heeft dit middel geleid tot een positief resultaat bij een tweede referendum (Denemarken bij het Verdrag
van Maastricht en Ierland bij het Verdrag van Amsterdam). In
dit geval heeft in ieder geval de Nederlandse regering al aangekondigd de huidige tekst niet nogmaals bij het parlement aan
te bieden. Dat betekent dat slechts de optie van heronderhandeling overblijft. Tot het moment dat een nieuwe  met een
aangepaste verdragstekst komt, blijft de Europese Unie functioneren op basis van de huidige regels, zoals die zijn neergelegd in het - en -verdrag. Hoewel de Unie daardoor zal
blijven worstelen met zijn slagvaardigheid en het democratische tekort in volle omvang blijft bestaan, is dit niet onoverkomelijk. Zoals gezegd heeft de Europese Unie zich ontwikkeld
in een proces van ‘vallen en opstaan’. Ongetwijfeld zal ook nu
weer een balans gevonden worden op basis waarvan een volgende stap gezet kan worden.



 De Nederlandse politieke partijen
en de Europese integratie
Gerrit Voerman

 Inleiding
Het naoorlogse proces van Europese integratie heeft in de Nederlandse politiek altijd op veel weerklank kunnen rekenen. In
de Tweede Kamer schaarde het merendeel van de partijen zich
telkens weer met overtuiging achter nieuwe rondes in de eenwording. De tegenstand beperkte zich tot de flanken van het
politieke bestel: ter linkerzijde waren het de internationalistisch ingestelde communisten en radicale socialisten, aan de
rechterkant de nationaal denkende orthodoxe christenen die
zich om sterk uiteenlopende redenen tegen de overdracht van
soevereiniteit door Den Haag aan Brussel kantten. Getalsmatig legden zij echter weinig gewicht in de schaal.
Grosso modo leken de politieke partijen decennialang de
standpunten en gevoelens van de kiezers op juiste wijze te vertolken. De laatste jaren begon het maatschappelijke draagvlak
voor nauwere Europese samenwerking echter scheuren te vertonen (zie de bijdrage van Thomassen in deze bundel). Desondanks bleef de pro-Europese consensus van de potentiële regeringspartijen intact – de toegenomen aarzelingen bij de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie () doen daaraan
weinig af. Met de afwijzing van de Europese grondwet in het
referendum op  juni  bleek evenwel dat de opvattingen in
het parlement en die in het electoraat sterk uiteenliepen: waar
 procent van de Tweede-Kamerleden voorstander was van



de Europese constitutie, bleek slechts , procent van de opgekomen kiezers dezelfde mening te zijn toegedaan. Deze discrepantie leidde tot een discussie over de vraag in welke mate
de parlementariërs en met hen de politieke partijen erin waren
geslaagd de onder de kiezers levende standpunten ten aanzien
van Europa op juiste wijze te representeren. Deze ‘kloof ’ tussen kiezers en gekozenen zal in het slothoofdstuk nog uitgebreid aan de orde komen. Deze bijdrage richt zich op de politieke steun die er in Nederland sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog voor het Europese eenwordingsproces heeft bestaan. De aandacht zal daarbij in het bijzonder uitgaan naar de
in de verkiezingsprogramma’s vastgelegde opvattingen van de
politieke partijen en hun opstelling in de Tweede Kamer ten
aanzien van de Europese integratie.

 Opbouw in de jaren vijftig
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog namen de vijf potentiële regeringspartijen, Anti-Revolutionaire Partij (), Christelijk-Historische Unie (), Katholieke Volkspartij (),
Partij van de Arbeid (PvdA) en de , uiteenlopende standpunten in ten aanzien van de Europese integratie. De PvdA en
de  waren het meest positief; de  en de  stelden
zich in mindere of meerdere mate gereserveerd op. Ronduit afwijzend was aanvankelijk de , die meende dat de zelfstandige positie die Nederland lang had ingenomen in de wereld
onverkort gehandhaafd moest worden. Binnen korte tijd veranderde deze afwijzende of in ieder geval sceptische opstelling
van de antirevolutionairen, christelijk-historischen en liberalen ingrijpend. Aan de ene kant had dit te maken met de benarde economische situatie. Het was evident dat nauwere Europese samenwerking op handelsgebied zou bijdragen aan een
snellere wederopbouw van de door de oorlog zwaar beschadigde economie. Doorslaggevend waren echter de oplopende



internationale spanningen tussen het Westen, de Verenigde
Staten en zijn bondgenoten, en het door de Sovjet-Unie aangevoerde Oostblok. Met het op gang komen van de Koude Oorlog zagen alle grote Nederlandse partijen in dat naast de 
ook samenwerking in West-Europa geboden was om een dijk
op te werpen tegen de dreiging van het communisme. Bovendien hoopten zij dat door grotere coöperatie de diepgewortelde tegenstelling tussen Duitsland en Frankrijk zou kunnen
worden overbrugd.
In deze gespannen internationale verhoudingen kostte het
Nederland weinig moeite zijn traditionele neutraliteitspolitiek overboord te zetten. Zonder uitzondering pleitten de grote partijen in hun verkiezingsprogramma’s in de jaren vijftig
voor een federalistische vorm van Europese samenwerking,
die tot op zekere hoogte ten koste mocht gaan van de nationale
soevereiniteit. De PvdA was het meest geestdriftig: de sociaaldemocraten wensten bij de Tweede-Kamerverkiezingen van
 ‘een politieke en sociaal-economische Europese gemeenschap, staande onder bovennationaal gezag en parlementaire
controle’ – een soort van ‘constitutionele federatie’. De ambities van de  deden daar weinig voor onder: zij maakte zich
in  sterk voor ‘federale eenwording van Europa’, waarbij de
partij vier jaar later nog wel expliciet het ‘behoud van het nationaal-eigene’ noemde. De  benadrukte sterker de instandhouding van de nationale zelfstandigheid binnen het
proces van de Europese integratie, maar ook deze partij zei bij
de verkiezingen van  te streven naar een ‘federalisatie’ van
West-Europa, inclusief de overdracht van ‘zekere nationale bevoegdheden aan internationale lichamen of organen’. De 
toonde zich in dat jaar eveneens bereid afstand te doen van een
deel van de soevereiniteit ‘ten gunste van supranationale
rechtsgemeenschappen’. De liberalen meenden wel dat economische eenheid – de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt – voorwaarde was voor de verwezenlijking van
politieke eenwording. Partijleider Oud waarschuwde dan ook



voor te veel haast. De  ten slotte was ook voorstander van
‘federatieve samenwerking op democratische grondslag’ – aldus het verkiezingsprogramma van  –, maar lijkt zich hiertoe iets later te hebben bekeerd dan de overige partijen.
Deze pro-Europese gezindheid waarvan de verkiezingsprogramma’s getuigden, kwam ook in het parlement tot uitdrukking. In oktober  stemde de Tweede Kamer met een
overweldigende meerderheid in met de komst van de eerste
Europese supranationale organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal () (zie tabel ). Dit samenwerkingsverband van Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk,
West-Duitsland en Italië was in april van dat jaar in Parijs opgericht en beoogde de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. In het Kamerdebat stelden
de meeste partijen zich sterker communautair op dan het door
Drees geleide kabinet, dat meer intergouvernementeel was
ingesteld. Anders dan zijn partij, de PvdA, was Drees niet zo
federalistisch georiënteerd: hij stond ronduit huiverig tegenover de overdracht van te veel nationale zeggenschap aan de
Hoge Autoriteit, het supranationale orgaan van de  dat
de kolen- en staalproductie moest beheren.
Na de komst van de  leek de Europese integratie in een
stroomversnelling te raken met de oprichting van de Europese
Defensiegemeenschap () in mei . Dit verdrag, dat onder invloed van de Korea-oorlog tot stand was gekomen, beoogde de samenvoeging van de zes nationale legers tot een
West-Europees leger waarvan ook (een herbewapend) WestDuitsland deel moest uitmaken. Omdat hiervoor een politieke
structuur nodig was, voorzag de overeenkomst ook in de mogelijkheid van de vorming van een Europese Politieke Gemeenschap (), die de buitenlandse politiek van de landen diende te coördineren. Het voorstel dat hiervoor werd
uitgewerkt was ‘in feite een ontwerpgrondwet [...] voor een
Europese federatie [...] De integratiebomen leken tot in de hemel te groeien’. De  werd gezien als een bolwerk tegen het



rode gevaar en werd dan ook warm onthaald door de grote Nederlandse partijen. Bij het plan voor een  waren de meningen verdeeld: PvdA en  waren uitgesproken voorstanders;
de  en de  toonden aarzelingen. Doordat het Franse
parlement in  de ratificatie van het -verdrag niet
wenste te behandelen, stierf dit verdrag – en ook de  – echter een stille dood.
In maart  kwamen Nederland, België, Luxemburg,
Frankrijk, West-Duitsland en Italië in Rome de oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap () en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) overeen.
Een door de Nederlandse minister Beyen van Buitenlandse Zaken ontwikkeld plan waarin economische integratie werd gezien als voorwaarde voor politieke eenwording, lag mede aan
de  ten grondslag. De  diende op termijn te leiden tot
de totstandkoming van een vrije binnenmarkt met een onbelemmerd verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal
met een gemeenschappelijk buitentarief. Geïnspireerd door
de institutionele opzet van de  regelde het verdrag ook de
instelling van een aantal gemeenschappelijke organen, zoals de
met initiatiefrecht toebedeelde Europese Commissie; de tot
beslissingen bevoegde Raad van Ministers; de weinig krachtige, door de nationale parlementen aangewezen Gemeenschappelijke Vergadering (Europees Parlement) en het Hof
van Justitie, wiens uitspraken rechtstreeks van toepassing waren op de lidstaten. Groot-Brittannië wenste toen geen deel
uit te maken van deze Europese samenwerkingsverbanden.
Deze nieuwe fase in het Europese integratieproces kon opnieuw op grote steun rekenen in de Tweede Kamer: in oktober
 stemden  leden voor en twaalf tegen het -verdrag.
Zonder kritiek verliep de aanvaarding niet. Met name de 
had nogal wat noten op haar zang; de liberalen vreesden dat de
 wel eens te protectionistisch kon worden. Ook andere
partijen wilden het liefst een zo open mogelijke Gemeenschap,
het liefst met Groot-Brittannië erbij. PvdA-fractievoorzitter



Burger was teleurgesteld over het matige supranationale gehalte. Minister Luns van Buitenlandse Zaken sprak desalniettemin van een historisch moment:‘Met de goedkeuring van deze
verdragen betreden wij een weg, waarop teruggaan niet mogelijk is.’ Het kabinet had in de verdragen evenwel niet al zijn
wensen gehonoreerd gezien, zoals bijvoorbeeld zo laag mogelijke buitentarieven voor de open Nederlandse economie.
De partijen die het begin van de Europese samenwerking
steunden, waren in de jaren vijftig gezamenlijk goed voor zo’n
 à  procent van de stemmen (zie tabel ). Slechts twee in het
parlement vertegenwoordigde partijen onttrokken zich aan de
nationale consensus. De aan de rechterzijde gepositioneerde,
orthodox-protestantse Staatkundig-Geformeerde Partij ()
wees vanuit haar religieuze opvattingen elke aantasting van de
nationale soevereiniteit af. Zij meende in de geschiedenis van
Nederland als soevereine staat de hand van God te zien. Binnen een Verenigd Europa, dat naar zijn aard een overwegend
humanistische en katholieke signatuur zou kennen, zou dit in
de Tachtigjarige Oorlog bevochten ‘zelfstandig volksbestaan’
met zijn calvinistische karakter ernstig in het gedrang komen.
Dit principieel-religieus geïnspireerde verzet tegen de Europese integratie zou in  versterking krijgen met het parlementaire debuut van het Gereformeerd Politiek Verbond ().
Evenals de  verzette het  zich op bijbelse gronden tegen
een Europese ‘mammoetstaat’. Bovendien zou in een Europese
federatie de positie van de koningin gemarginaliseerd worden.
Aan de andere kant van het politieke spectrum bevond zich
de Communistische Partij Nederland (). De communisten, die in de jaren vijftig schouder aan schouder stonden met
de Sovjet-Unie, wezen op ideologische en politieke gronden de
op gang komende Europese samenwerking af. Volgens de 
zou de eenwording over de rug van de arbeidersklasse worden
doorgevoerd en uitsluitend de particuliere ondernemersbelangen dienen. Dit antikapitalistische protest tegen Europa in
de Tweede Kamer werd in  sterker met de komst van de Pa-



Tabel 1: De houding van Nederlandse politieke partijen in de Tweede Kamer ten
aanzien van Europese verdragen (1951-2005)
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GPV
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CU 2
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-

-

1) ARP , CHU en KVP zijn in 1980 in het CDA opgegaan
2) GPV en RPF werken sinds 2000 samen als ChristenUnie (en zijn in 2002 in deze
formatie opgegaan)
3) CPN , PSP en PPR gingen in 1989-1990 op in GroenLinks
4) Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa

cifistisch-Socialistische Partij (), zij het dat deze nieuwkomer aanvankelijk niet verderging dan de eis dat ‘de kapitalistische belangengroepen niet in de gelegenheid mogen komen
om via deze organisaties [,  en Euratom, ] hun
economische en politieke macht nog verder te vergroten’.



 Stagnatie in de jaren zestig
Na de inwerkingtreding van de verdragen van Rome stagneerde in de jaren zestig de Europese integratie. Dit had vooral te
maken met het optreden van de in  weer aangetreden
Franse president De Gaulle. Hem stond een Europees samenwerkingsverband voor ogen dat onder leiding van Parijs een
zelfstandige positie tussen de Verenigde Staten en de SovjetUnie moest innemen. De Franse president stond pal voor de
onafhankelijkheid van Frankrijk en wilde dan ook het supranationale element binnen de  terugdringen. Zo was in de
verdragen van Rome overeengekomen dat vanaf  de Europese ministerraad met een gekwalificeerde meerderheid besluiten kon nemen, maar De Gaulle wenste zijn vetorecht niet
op te geven. De overige vijf lidstaten gaven uiteindelijk aan de
Parijse eisen toe; overeengekomen werd dat wanneer voor een
land vitale belangen in het geding waren, er unaniem besloten
moest worden.
Mede door deze perikelen verflauwde in deze periode binnen de meeste partijen de interesse voor de Europese integratie. In de ,  en  bijvoorbeeld werd nog maar weinig over dit thema gepubliceerd – behalve zo nu en dan over de
gemeenschappelijke landbouwpolitiek, waartoe in  was
besloten. Ook in de PvdA, waar de aandacht voor Europa relatief toch altijd erg groot was, nam deze verrassend genoeg af;
het idealisme uit de voorgaande periode leek met de totstandkoming van de  wat vervlogen. Eigenlijk bleef alleen bij
de  de belangstelling onverminderd aanwezig.
Al was het debat binnen de grote partijen tanende, dat betekende niet dat zij op hun standpunten terugkwamen, integendeel. Zij bleven hameren op een krachtige voortzetting van de
Europese integratie: de economische samenwerking diende
nauwer te worden en te resulteren in supranationale politieke
eenwording. De  bijvoorbeeld maakte zich in  sterk
voor ‘het totstandbrengen van de Verenigde Staten van Europa



met een federale regering’. In dit federalistische koor van ,
, , PvdA en  schaarde zich ook de links-liberale
partij Democraten ’ (D). Nadat deze partij in  tot de
Tweede Kamer was doorgedrongen, zou zij zich ontpoppen tot
de kampioen van de Europese integratie.
Louter intergouvernementele coöperatie zoals Frankrijk
voorstond, was voor de meeste Nederlandse partijen beslist
onvoldoende. In hun verkiezingsprogramma’s gaven zij aan
een deel van de nationale soevereiniteit naar Brussel te willen
overhevelen, alhoewel zij doorgaans de vraag uit de weg gingen welke bevoegdheden hiervoor precies in aanmerking kwamen. In hun pleidooi voor een Europese federatie wezen de
grote partijen ook op de noodzaak van de vergroting van democratische parlementaire controle, die gestalte moest krijgen in een rechtstreeks verkozen Europees Parlement waarvan
de bevoegdheden wezenlijk zouden zijn uitgebreid. Naast deze
verdieping van de Europese samenwerking wensten de partijen ook haar verbreding, dat wil zeggen de toetreding van ‘democratische’ naties (met deze formule werd aangegeven dat de
toentertijd dictatoriaal bestuurde landen Spanje en Portugal
niet op een -lidmaatschap zouden mogen rekenen) en in
het bijzonder Groot-Brittannië. Dat De Gaulle tot twee keer
toe over de toetreding van Londen zijn veto had uitgesproken
vanwege de in zijn ogen veel te sterke Britse oriëntatie op de
Verenigde Staten, viel bij de van oudsher Atlantisch gezinde
Nederlandse partijen bijzonder slecht. Inclusief de PvdA, die
in de jaren zestig voor het grootste deel in de oppositie zat,
steunden zij alle het verzet van minister van Buitenlandse Zaken Luns tegen de politiek van De Gaulle. Paradoxaal genoeg
kon alleen Luns’ eigen partij, de , enig begrip opbrengen
voor het streven van Parijs naar een intergouvernementele politieke unie.



 ‘Eurosclerose’ in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig
Na het terugtreden van De Gaulle als president van Frankrijk
in  leek het proces van Europese integratie weer op te
bloeien. In  besloten de lidstaten tot de voorbereiding van
een Economische en Monetaire Unie (). Twee jaar later
kwamen zij overeen binnen het kader van de verdragen van
Rome een Europese Unie te verwezenlijken. Verder trad in januari  Groot-Brittannië toe tot de Europese Gemeenschap
(), samen met Ierland en Denemarken. Er leek weer vaart
in de Europese eenwording te zitten, maar de tekenen waren
bedrieglijk. Eveneens in  deed zich de oliecrisis voor, die
het begin inluidde van een jarenlang aanhoudende, zware economische recessie. Deze tegenspoed leidde binnen de Europese Gemeenschap tot een grootschalige renationalisatie; ‘eens te
meer bleken de nationale reflexen sterker dan de wil tot gemeenschappelijk beleid.’ Lidstaten trachtten vaak tegen de
regels in bedreigde bedrijfstakken als de scheepsbouw en de
textielindustrie met overheidssteun overeind te houden.Daarbij kwam ook nog eens dat – niet zo verrassend overigens – de
nieuwe lidstaat Engeland wars was van alles wat naar supranationalisme zweemde. Ondanks al deze belemmerende factoren stokte het integratieproces niet geheel. De  ging weliswaar aan onenigheid tussen de lidstaten ten onder, maar er
werd wel een minder verstrekkend stelsel ontwikkeld waarin
de verschillende valuta’s binnen bepaalde marges met elkaar
verbonden werden en dat in  de grondslag zou vormen
voor het Europees Monetair Stelsel (). Ook werden er in
dat jaar voor het eerst directe verkiezingen gehouden voor het
Europees Parlement. Bij de totstandkoming van deze wapenfeiten was een doorslaggevende rol weggelegd voor de eind
 ingestelde Europese Raad van regeringsleiders en de
Franse president, de facto het belangrijkste Europese beslissingsorgaan.
Ook in deze tijd van economische malaise bleven de grote



Nederlandse partijen de Europese eenwording steunen – inclusief de voorgestelde monetaire samenwerking. Daarbij
hielden zij alle vast aan de noodzaak van democratisering van
de  door uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees
Parlement en een sterkere positie voor de Europese Commissie. Daarnaast namen zij ook nieuwe thema’s in hun program
op, zoals de aandacht van de  voor de derde wereld – een
thema dat in het voorgaande decennium op de nationale politieke agenda was gekomen. ‘Een verenigd Europa zal mede
dienstbaar moeten zijn aan een vermindering van de tegenstelling tussen de rijke en arme landen,’ zo stelde de  in 
in haar verkiezingsprogramma, hierin bijgevallen door de
 en . Deze visie keerde in  terug in het program
van het , de formatie waarin ,  en  aan de
Tweede-Kamerverkiezingen deelnamen (en in  geheel
zouden opgaan). De linkse partijen vonden vanzelfsprekend
eveneens dat de  een rol diende te spelen bij de ontwikkeling
van achtergebleven landen, en ook de  was die mening
toegedaan.
Ondanks deze consensus traden er nu ook meer dan voorheen duidelijke verschillen aan het licht. In het pro-Europese
koor was met name de PvdA een dissonant geworden: onder
invloed van de vernieuwingsbeweging Nieuw Links radicaliseerde deze partij en ging zij de  meer zien als een kapitalistische instelling die onder één hoedje speelde met de multinationals, ten koste van de Europese werknemers en de
ontwikkelingslanden. De Europese integratie was voor de
PvdA niet langer meer een doel op zichzelf; haar steun werd afhankelijk gemaakt van de mogelijkheid om een socialistisch
Europa te verwezenlijken. In  werd dit streven vanwege de
samenwerking met D afgezwakt tot de verwerkelijking van
‘progressieve’ doeleinden als de spreiding van welvaart, kennis, macht en inkomen. Van dit ‘voorwaardelijkheidsdenken’, zoals de nieuwe sociaal-democratische benadering werd
aangeduid, getuigde tot op zekere hoogte ook de regeringsver-



klaring van het in  aangetreden kabinet-Den Uyl, waarvan
de PvdA deel uitmaakte. ‘Het Europa van de toekomst vraagt
meer dan de behartiging van reeds gevestigde belangen,’ aldus
premier Den Uyl; bij verdere eenwording moest volgens hem
‘het streven naar rechtvaardiger welvaartsverdeling’ voorop
worden gesteld.

 Stroomversnelling aan het einde van de jaren tachtig
en in de jaren negentig
In de loop van de jaren tachtig leek de Europese eenwording
geleidelijk uit het slop te raken. In  besloot de Europese
Raad in Luxemburg tot herziening van het verdrag van Rome,
hetgeen leidde tot de in  van kracht wordende Europese
Akte. De lidstaten spraken af dat in  de volledig vrije interne markt voltooid moest zijn. Naast de economische integratie
ging de  zich nu ook richten op andere beleidsterreinen zoals milieu en technologische ontwikkeling. Verder werd overeengekomen dat de Raad van Ministers vaker besluiten met
een gekwalificeerde meerderheid kon nemen. Tegelijk werd de
positie van het Europees Parlement versterkt en de reeds langer bestaande, informele samenwerking op het gebied van de
buitenlandse politiek meer binnen de institutionele besluitvorming van de  geïncorporeerd. Al met al werd het communautaire karakter van de  er sterker op, maar op al te veel
geestdrift kon de Europese Akte in Den Haag niet rekenen.
Premier Lubbers sprak zuinigjes van een ‘toereikend’ akkoord;
minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek noemde het
eufemistisch ‘niet volmaakt’. Ook de Tweede Kamer was weinig enthousiast: de  beschouwde de Akte als een ‘minimumpakket’; de PvdA sprak van ‘een stap op de lijdensweg
naar de Europese Unie’. Ondanks de teleurstelling over de matige (supranationale) resultaten ging de Tweede Kamer akkoord met slechts acht stemmen tegen.



Hoe federalistisch de Nederlandse regering ingesteld was
bleek op  september , toen premier Lubbers als tijdelijk
voorzitter van de Europese Gemeenschap voorstellen deed om
te komen tot een Europese Politieke Unie waarin betrekkelijk
grote bevoegdheden waren toegekend aan de Europese organen, inclusief het Europees Parlement. De ambitieuze blauwdruk kwam grotendeels uit de koker van PvdA-staatssecretaris
Dankert, die in de jaren - voorzitter was geweest van
het Europees Parlement. Afgezien van België waren de overige
lidstaten van dit ontwerp in het geheel niet gediend, waarna de
deconfiture als ‘zwarte maandag’ de geschiedenis in zou gaan.
Premier Lubbers mocht dan zijn hand hebben overspeeld, in
Den Haag kon hij op de warme steun van de meeste partijen
rekenen – ook van de beide oppositiepartijen D en de
.
Na dit hoogtepunt van Nederlands supranationalisme begon er in de loop van de jaren negentig enige verandering te
komen in de pro-Europese Haagse harmonie door toedoen
van -leider Bolkestein – die paradoxaal genoeg in 
zou toetreden tot de Europese Commissie (tot ). Ongeveer op hetzelfde moment dat zijn partij onomwonden stelde
dat haar streven was gericht ‘op een Europese Unie op federale
grondslag, waarin bepaalde staatstaken gezamenlijk worden
behartigd die voordien aan de uitsluitende soevereiniteit van
de afzonderlijke lidstaten waren voorbehouden’, kritiseerde
Bolkestein openlijk het idee van een federaal Europa, onder
meer omdat er volgens hem geen sprake was van een Europese
identiteit waarop dat politieke project kon rusten. De verdere
overdracht van soevereiniteit aan Brussel zou in zijn optiek tot
een kloof leiden tussen de burgers en de politieke elite. Bolkestein wilde de Europese integratie dan ook beperken tot de interne, geliberaliseerde gemeenschappelijke markt, inclusief de
. De uitgaven voor onder meer het landbouwbeleid dienden flink te worden gereduceerd; meer Europees geëntameerd
sociaal beleid wees hij af. Verder pleitte Bolkestein ervoor dat



Nederland sterker zou opkomen voor zijn nationaal belang.
Op dit punt kreeg hij steun van de toenmalige minister van Financiën,zijn partijgenoot Zalm.Die begon zich te verzetten tegen het feit dat Den Haag als nettobetaler van de Europese Unie
een steeds groter wordende financiële bijdrage moest leveren.
Bolkestein gromde wel, maar beet niet door. Inclusief de
 gingen alle grote partijen akkoord met de ratificatie van
het Verdrag van Maastricht in  (waarin de totstandkoming
van een Economische en Monetaire Unie werd geregeld en
ook de bevoegdheden van het Europees Parlement behoorlijk
waren uitgebreid). Vijf jaar later, in , stemden de meeste
partijen in met het Verdrag van Amsterdam (dat onder meer
de weg vrijmaakte voor de uitbreiding van de Unie met een
aantal Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus), en ook
met het in  geratificeerde Verdrag van Nice (dat voorzag in
een aantal institutionele aanpassingen van de Unie).
Op het eerste gezicht lijkt de consensus zelfs te zijn toegenomen: nog nooit was de parlementaire instemming met een
nieuwe ronde in het Europese integratieproces zo groot als in
 (zie tabel ). Dit had mede te maken met de opstelling van
GroenLinks. In - was deze milieupartij ontstaan uit
de fusie van ,  en de Politieke Partij Radikalen (),
die vanaf  in de Tweede Kamer zitting had. De  en 
waren, zoals reeds vermeld, verklaarde tegenstanders van de
. De  stelde hoge eisen aan de Europese integratie wat
betreft haar democratische gehalte en haar milieubeleid, maar
wees de  niet principieel af. Vanaf het begin stelde GroenLinks zich meer in de traditie van de  op. De partij hekelde
in haar verkiezingsprogram van  het falende sociale en
milieubeleid van Brussel en de gebrekkige democratische controle, maar noemde zich ‘een kritisch voorstander van verdergaande Europese integratie’. Gaandeweg sprak zij zich uit voor
versterking van het supranationale karakter van de Europese
Unie, omdat zij dit in het belang achtte van de verwezenlijking
van haar democratische, sociale en milieudoeleinden. In 



stemde GroenLinks vóór het Verdrag van Nice. De politicoloog Binnema meent dan ook ‘dat GroenLinks in de ban is van
een behoorlijke vorm van eurofilie’.
Ook de orthodox-christelijke partijen stemden in  in
met hetVerdrag van Nice – zij het niet uit volle overtuiging, zoals GroenLinks. De ChristenUnie – het samenwerkingsverband van het  en de Reformatorische Politieke Federatie
(), die in  haar parlementaire debuut had gemaakt en
ten aanzien van de Europese eenwording een met de  en het
 vergelijkbaar standpunt innam – accepteerde het verdrag
omdat het niet met soevereiniteitsoverdracht gepaard ging
maar wel de gewenste uitbreiding van de Unie met een aantal
Midden- en Oost-Europese staten mogelijk maakte.‘Daarmee
aanvaarden wij nog niet de gegroeide staatkundige en politieke
status quo van de Europese integratie en komen wij niet terug
op eerder ingenomen standpunten,’zo verklaarde de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De  ging nolens volens akkoord
vanwege de verwachtingen die na de val van de Berlijnse Muur
waren geschapen in de voormalige Oostbloklanden, maar
kantte zich tegen‘de elementen die stappen zijn op de weg naar
verdere federalisering’. Zowel de ChristenUnie als de 
wees nadrukkelijk uitbreiding van de supranationale besluitvorming binnen de Europese Unie af en wilde niet verdergaan
dan een Unie van zelfstandige Europese staten.
De enige partij in het Nederlandse parlement die zich geheel
tegen de Europese Unie bleef verklaren, was de van oorsprong
maoïstische Socialistische Partij (), die sinds  in de
Tweede Kamer zitting heeft. Transnationale ondernemingen
en de grote landen zouden in de neoliberale Europese ‘superstaat’ de dienst uitmaken, zo meende de partij, en dat leidde ertoe dat sociale verworvenheden werden opgeofferd aan vergroting van de economische concurrentiekracht. Het Verdrag
van Nice werd afgewezen omdat het ‘een volgende stap [is] in
een lange reeks in de richting van een federaal Europa [...]. Samenwerking is prima, maar tegen federalisme zeggen wij



“nee”’.
 Toenemende scepsis na 
Ondanks Bolkesteins speldenprikken en de scherpe oppositie
van de  veranderde de communis opinio in de Nederlandse
politiek ten aanzien van Europa aanvankelijk nauwelijks. In de
door de nationale politiek gedomineerde campagne voor de
Europese verkiezingen in juni  bijvoorbeeld ging het amper over de verschillende visies van de partijen op de Europese
samenwerking – ook al omdat er feitelijk weinig verschillen
waren. Langzaam maar zeker begon na het in  geratificeerde Verdrag van Nice de consensus toch enige scheuren te
vertonen – opnieuw door toedoen van de . Aanleiding was
het thema van de uitbreiding van de Europese Unie met een
aantal Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus. In de
campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
stelde Dijkstal, die Bolkestein als -leider was opgevolgd,
dat Nederland eventueel zijn veto zou moeten uitspreken tegen de toetreding van de nieuwe landen wanneer het landbouwbeleid en het structuurfonds niet vóór de uitbreiding
zouden zijn hervormd. De PvdA en het  kritiseerden de
 vanwege de dreiging met het veto. In de verkiezingscampagne speelden Europese thema’s evenwel geen rol, ook al omdat de stormachtige opkomst van Pim Fortuyn alle aandacht
opeiste.
Met Fortuyn en in zijn kielzog de  zou het anti-Europese,
nationalistisch getoonzette protest in de Nederlandse politiek
sterker worden. Fortuyn had in  zijn opvattingen uitgewerkt in zijn boek Zielloos Europa. Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude. De
ondertitel geeft aan hoe de Europese eenwording bij hem toenemende weerstand opriep. Evenals de  meende Fortuyn
dat de Europese integratie vooral een project was van de politieke en economische elite, waarin ‘het volk’ niet werd gekend.
Europa moest dan ook worden ‘teruggegeven aan de burger’.



In plaats van een bureaucratische Europese ‘superstaat’ die de
natiestaat – het ‘leefbare verband’ met zijn eigen zingevende
identiteit – uitholde, wilde Fortuyn niet verdergaan dan een
unie van soevereine staten, die vooral samenwerkten op economisch terrein. Het zwaartepunt moest liggen bij de aangesloten landen en hun parlementen. Het politiek machteloze
en niet in de bevolking gewortelde Europees Parlement kon
worden ‘gemist als kiespijn’.
Ook al stond Europa in de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van  en  niet hoog op de agenda, in
deze periode zouden de scheuren in de pro-Europese consensus in Den Haag wel groter worden. De enorme zege van de
 bij de Kamerverkiezingen van  had de anti-establishmentstemming onder het electoraat aangetoond. Al dan niet
onder invloed van dit populistische protest legde de  maar
ook het  meer nadruk op de nationale dimensie. De christen-democraten bleven weliswaar voorstander van een sterk
en federaal Europa, maar stelden in de verkiezingscampagne
het behoud van de Nederlandse identiteit op de voorgrond,
getuige de verkiezingsleus: ‘voor een eigen plek in Europa’. De
 ging nog een stap verder en voerde campagne onder de
slogan ‘Voor Europa. Maar er zijn wel grenzen’. Die grenzen
sloegen zowel op de uitbreiding van de Unie in geografisch opzicht als wat betreft haar bevoegdheden. Andere partijen achtten het nodig nadrukkelijk op de opkomende euroscepsis in te
gaan. ‘Boe roepen is makkelijk,’ zo vermeldde het verkiezingsaffiche van D, de kampioen van de Europese integratie in de
Nederlandse politiek. De PvdA verklaarde de zorgen over Europa zeer serieus te nemen, zij het ‘niet door makkelijk te roepen dat alles wat Europees is niet deugt’.
Bij de Europese verkiezingen van  boekten de eurosceptische partijen opmerkelijke vooruitgang. De , die campagne voerde onder de leus‘Stuur een waakhond naar Brussel’,
verdubbelde haar zeteltal. Europa Transparant, dat eveneens
poogde in te spelen op het kennelijke onbehagen dat er onder



de kiezers bestond ten aanzien van de Europese Unie, debuteerde met twee zetels in het Europees Parlement. Deze partij,
in april  opgericht door de voormalig ambtenaar van de
Europese Commissie Van Buitenen, wilde zich inzetten voor
een scherpere controle en beter toezicht op het Europese bestuur met als doel verspilling, fraude en corruptie te voorkomen. Ook pleitte zij voor meer democratie en transparantie
om aan de achterkamertjespolitiek in Brussel een einde te maken. ‘Europa moet teruggebracht worden naar de burgers,’ zo
stelde Van Buitenen in navolging van Fortuyn, maar een
principieel euroscepticus zoals Fortuyn was hij bepaald niet.

 Europese grondwet
De opvattingen van de politieke partijen ten aanzien van de
Europese grondwet lagen min of meer in het verlengde van
hun opstelling bij de Europese verkiezingen. De meeste gevestigde partijen waren voorstander van de Europese constitutie.
In het algemeen vonden zij dat de grondwet de  democratischer en slagvaardiger zou maken en dat een meer doeltreffende bestrijding van terrorisme en criminaliteit mogelijk zou
worden. Daarnaast benadrukten de voorstanders vooral die
aspecten die bij hun eigen politieke profiel pasten. Zo meende
de PvdA dat door de grondwettelijke bescherming van de
rechten van de werknemers het sociale karakter van de  beter uit de verf zou komen, en legde het  het accent op gemeenschappelijke Europese waarden als menselijke waardigheid en vrijheid. D achtte de opname van de grondrechten
in de constitutie van het grootste belang; GroenLinks meende
dat de grondwet Europa groener en diervriendelijker zou maken. In het kamp van de protagonisten nam de  een enigszins afwijkende positie in. De liberalen hadden eerder aangegeven liever geen grondwet te willen ‘dan een slechte’, maar
schaarden zich toch achter de Europese constitutie – mede



omdat hierin het beginsel van de vrije markt was vastgelegd.
Van enige federalistische geestdrift was bij de  weinig
meer te bekennen: ‘onze identiteit blijft gewaarborgd dankzij
een heldere begrenzing van Europese taken en een sterkere
greep van ons parlement op Brusselse wetgeving,’ aldus Van
Aartsen, de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de
.
Zoals te verwachten was wezen de traditioneel eurosceptische partijen de grondwet resoluut van de hand. Gemeenschappelijk element in hun afwijzing was dat Nederland te veel
invloed zou verliezen aan de Europese ‘superstaat’. De verschillende partijen hadden daarnaast ook hun eigen kritiek.
De ChristenUnie en de  namen aanstoot aan het ontbreken van een expliciete verwijzing naar het christendom. De 
protesteerde tegen de ‘sociale uitverkoop’ en de toename van
marktwerking en ‘winstbejag’. De  meende dat de grondwet de kloof tussen de kiezers en ‘Brussel’ alleen maar zou vergroten. Het zelfstandige Tweede-Kamerlid Wilders ten slotte
– die zich in  van de -fractie had losgemaakt – waarschuwde voor de mogelijke toetreding van het ‘Aziatische en
islamitische’ Turkije.

 Slot
De overeenstemming in de Nederlandse politiek over het economische belang van de Europese integratie en de garantie die
de eenwording biedt voor de internationale veiligheid van Nederland is decennialang onaangetast gebleven. Nieuwe fasen
in de eenwording – , , Euratom, , Europese Akte,
 – konden altijd op grote steun rekenen in Den Haag, zowel
van de achtereenvolgende kabinetten als van de grote, potentiële regeringspartijen. Tussen en binnen die partijen – met
name in de  – kon de mate van overeenstemming over de
afdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel wel eens



uiteenlopen. Dat neemt niet weg dat zij in de regel in overwegende mate federalistisch ingesteld waren, dat wil zeggen
voorstander van een bovennationale (supranationale) structuur in Europa waarin Brussel met de nodige bevoegdheden
was toegerust. Het belang van een middelgrote staat als Nederland was in deze optiek meer gediend bij een krachtige Europese Commissie dan bij een intergouvernementele structuur
waarin de grote lidstaten de lakens uitdeelden.
Vanaf de jaren vijftig tot de jaren negentig kan Nederland
dus als een loyale partner binnen de Europese gemeenschap
worden getypeerd, met als hoogtepunt de overweldigend grote parlementaire instemming met het Verdrag van Nice in
. In de jaren daarna evenwel is de euroscepsis, die al in het
voorgaande decennium voorzichtig de kop op had gestoken,
onmiskenbaar opgerukt in de Nederlandse politiek – met
inbegrip van het Nederlandse gedeelte van de Europese parlementaire arena. Evenals in veel andere landen is de principiële of populistische kritiek op de Europese Unie vooral gesitueerd aan de beide polen van het politieke bestel: de  aan de
ene, de ChristenUnie,  en de  aan de andere zijde. Dit
monsterverbond van radicale socialisten, behoudende christenen en rechtse populisten en het onafhankelijke Kamerlid
Wilders bleek op  juni  in staat de gevestigde partijen van
het politieke midden een zware nederlaag toe te brengen. Het
beeld van het traditioneel pro-Europese Nederland, een van
de zes lidstaten van het eerste uur, werd daarmee een zware
slag toegebracht.



 Nederlanders en Europa.
Een bekoelde liefde?
Jacques J.A. Thomassen

 Inleiding
Interviewer: ‘Gaat u stemmen bij het referendum?’
Man in de straat: ‘Jawel, hoor.’
Interviewer: ‘En wat gaat u stemmen?’
Man in de straat: ‘Nee, natuurlijk.’
Interviewer: ‘En waarom dan wel?’
Man in de straat: ‘Vanwege de euro en de uitbreiding met Turkije.’
Interviewer: ‘Maar daar gaat de grondwet toch niet over?’
Man in de straat: ‘Dat zal best, maar ze hebben me nog nooit
iets gevraagd en nu zal ik ze het vertellen ook.’

Bovenstaande fictieve gedachtewisseling is typerend voor de
talloze straatinterviews die in de aanloop naar het referendum
op radio en  te beluisteren en te zien waren. Twee suggesties
springen in het oog. In de eerste plaats de suggestie dat Nederlanders altijd al kritisch stonden ten opzichte van Europa, in
het bijzonder ten opzichte van de invoering van de euro en de
steeds verdere uitbreiding van de Unie. Vooral de voorgenomen uitbreiding met Turkije kwam in de aanloop naar het referendum voortdurend ter sprake. De tweede suggestie is dat
‘ze’ altijd al veel te hard liepen wanneer het om de Europese integratie ging en zich weinig aantrokken van ‘het volk’ dat het
tempo van de Europese integratie niet bij kon benen. ‘Ze’ is ui-



teraard de politieke elite, die – zo zou maar weer uit de uitslag
van het referendum blijken – volledig is losgezongen van de
opvattingen van de gemiddelde burger.
Dit zijn de twee hoofdvragen die in dit hoofdstuk aan de
orde komen. Stonden de Nederlandse burgers altijd al kritisch
ten opzichte van de Europese integratie, of is dat een fenomeen
van de laatste jaren? En voorzover het laatste het geval is,
maakt het deel uit van de algemene politieke onvrede waarmee
de Nederlandse burgers volgens vele waarnemers de afgelopen
jaren besmet zijn geraakt? Deze eerste vraag komt in de volgende paragraaf aan de orde. De tweede hoofdvraag betreft de
veronderstelde kloof tussen burgers en politieke elite. Staat en
stond de politieke elite inderdaad positiever ten opzichte van
Europa dan haar achterban? De tweede vraag komt in paragraaf drie aan de orde.

 Nederlanders en Europa
De vraag hoe de opvattingen over Europa zich onder de Nederlandse bevolking ontwikkeld hebben, is niet zo eenvoudig
te beantwoorden. Om ontwikkelingen in die opvattingen in
beeld te brengen, hebben we opinieonderzoek nodig dat een
langdurige periode bestrijkt en waarin telkens dezelfde vragen
worden gesteld. Gegevens uit opiniepeilingen die niet alleen
een vergelijking door de tijd maar ook met andere landen
mogelijk maken, zijn schaars. De belangrijkste bron van informatie die wij hier zullen gebruiken, wordt gevormd door de
opeenvolgende Eurobarometers en de European Election
Studies. Daarnaast maken we voor aanvullende informatie
gebruik van het Nationaal Kiezersonderzoek () en van de
rondom het referendum gehouden enquête.
Om een maatstaf te hebben voor hoe positief of negatief Nederlanders ten opzichte van de Europese integratie staan, vergelijken we hun opvattingen met die van de inwoners van an-



dere lidstaten van de Europese Unie en in het bijzonder met
die van de burgers van de andere vijf landen die met Nederland tot de oprichters van de (voorloper van de) Europese
Unie behoren. Die landen zijn België, (West-)Duitsland,
Frankrijk, Italië en Luxemburg.
In deze paragraaf presenteren we in de eerste plaats de antwoorden op de zeer algemene vraag of Nederlanders het een
goede zaak vinden dat we lid zijn van de . Vervolgens stellen
we een aantal meer specifieke vragen aan de orde. Vinden we
dat we profijt hebben van ons lidmaatschap? En wat vinden we
van het democratische gehalte van de ? Ten slotte twee vragen die in de discussie rond het referendum over de grondwet
voortdurend een rol speelden: wat vinden we van de uitbreiding van de  en gaat de Europese integratie niet te ver?

. Is het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak?
In figuur  zijn de antwoorden weergegeven op de zeer algemene vraag of het lidmaatschap (van Nederland) van de Europese Unie een goede zaak is of niet. In deze figuur kunnen we zien
hoe de opvattingen in Nederland zich in de loop van de tijd
ontwikkeld hebben en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt
tot die in de vijf overige oorspronkelijke lidstaten.
Drie zaken vallen op in deze figuur. In de eerste plaats vindt
een ruime meerderheid van de bevolking, niet alleen in Nederland, maar ook in de vijf overige oorspronkelijke lidstaten van
de Unie, het lidmaatschap een goede zaak. Dat was in  zo
en dat was in  nog steeds zo.
Maar – en dat is het tweede dat opvalt – er is zeker geen lineaire ontwikkeling in positieve dan wel negatieve richting. In de
jaren tachtig gaat een steeds hoger percentage van de burgers
het lidmaatschap van de  een goede zaak vinden, maar in
het begin van de jaren negentig slaat de stemming enigszins
om en neemt de ontwikkeling een negatieve wending. Het ge-



Figuur : Oordeel over lidmaatschap eigen land van Europese
Unie (percentage mensen dat meent dat het lidmaatschap van de
 een goede zaak is, -).
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middelde van de overige vijf landen trekt na het midden van
de jaren negentig weer enigszins bij, maar in Nederland is dat
niet zo. Daar blijft de stemming dalen. In  was dit percentage gedaald tot onder de  procent. Dat is zo’n  percentpunten lager dan een kleine vijftien jaar daarvoor. In het najaar van  lijkt er sprake van een kleine opleving.
Het derde wat in figuur  opvalt is dat de houding ten opzichte van de Europese Unie in Nederland gedurende de gehele periode positiever is dan het gemiddelde in de overige oorspronkelijke lidstaten. Maar vanaf het midden van de jaren negentig
wordt dat verschil kleiner. Op basis van de gegevens in deze figuur moeten we dus concluderen dat er geen sprake van is dat
de stemming in Nederland ten tijde van het referendum plotseling is omgeslagen. Er was al langere tijd sprake van een negatieve trend. Dat alles neemt niet weg dat in de gehele periode
dat deze vraag gesteld is in Nederland de opvatting overheerst
dat het lidmaatschap van de  een goede zaak is en dat deze



opvatting altijd sterker was dan gemiddeld in de overige oorspronkelijke lidstaten.

.. Profijt van de Europese Unie?
Een meer specifieke vraag is of Nederland eigenlijk wel profijt
heeft van het lidmaatschap van de . De discussie van de afgelopen tijd zou anders kunnen doen vermoeden. Door de invoering van de euro zou het leven alleen maar duurder zijn geworden en als nettobetaler zou de  Nederland alleen maar
geld kosten. Dat mogen populaire denkbeelden zijn, ze zijn
niet representatief voor de opvattingen van de Nederlanders
gedurende de afgelopen twintig jaar.
Uit figuur  blijkt dat het overgrote deel van de bevolking
vanaf , toen deze vraag voor het eerst werd gesteld in de
Eurobarometer, van mening is dat Nederland profijt heeft van
het -lidmaatschap. Gedurende een lange periode wijkt Nederland ook in dit opzicht in positieve zin af van het gemiddelde van de andere vijf landen. Bovendien neemt in de andere
landen de overtuiging dat het eigen land profijt heeft van het
lidmaatschap in de jaren negentig geleidelijk af. In Nederland
is dit nauwelijks het geval en blijft het percentage van de bevolking dat het -lidmaatschap als een profijtelijke zaak ziet op
hetzelfde relatief hoge niveau.
Rond de eeuwwisseling groeit Nederland echter naar de andere landen toe. Terwijl in de andere landen het vertrouwen in
de profijtelijkheid van de Unie zich herstelt, zien we in Nederland juist een lichte daling. Het gevolg is dat in  de twee lijnen bij elkaar zijn gekomen en Nederland zich niet langer in
positieve zin onderscheidt. Maar dat is eerder een gevolg van
de stijging van het vertrouwen dat het lidmaatschap van de 
hun land profijt oplevert in de andere landen, dan van een sterke daling in Nederland. Bovendien worden burgers bij de laatste meting, in , relatief wederom positiever.



100
90
80
70
60
50
40
30
20

Nederland

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
84

10

Overige vijf

In feite is het aantal Nederlanders dat van mening is dat Nederland profijt heeft van de Europese integratie vergelijkenderwijs verbazingwekkend hoog wanneer men de betalingspositie van Nederland in aanmerking neemt. Nederland is al
enige tijd per hoofd van de bevolking de grootste nettobetaler
van de Unie en er blijkt wel degelijk een verband te zijn tussen
de betalingspositie van een land en het beeld dat de burgers
hebben van het profijt dat hun land heeft van het lidmaatschap
van de Unie. Uit een onderzoek uit  blijkt dat de inwoners
van de landen met de meest ongunstige betalingspositie, zoals
Duitsland en Zweden, ook het meest negatief zijn in hun subjectieve beoordeling. In landen als Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje, de grootste netto-ontvangers, staan de inwoners ook verreweg het meest positief in hun oordeel over het
profijt dat hun land heeft van het lidmaatschap. Maar Nederland past niet in dit patroon. Nederlanders zien veel meer profijt van het lidmaatschap van de Unie dan ze op grond van het
statistische verband tussen de betalingspositie van een land en
de opvattingen van zijn burgers zouden ‘moeten’ zien.



. Het functioneren van de democratie in Nederland en de
Europese Unie
Men kan om uiteenlopende redenen van mening zijn dat de
Europese Unie een goede zaak is en hierin ook voordelen zien,
maar dat wil nog niet zeggen dat men het ook in alles eens is
over het functioneren van de Unie en haar instellingen. Dat
geldt in het bijzonder het functioneren van de democratie in
Europa en de instellingen die deze zouden moeten waarborgen. De legitimiteit van de Europese instellingen en het democratisch functioneren van de Europese Unie zijn al lang een
bron van zorg. Niet voor niets is het probleem van een ‘democratisch tekort’ sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden
met de Europese Unie. Hoe denken de Nederlanders hierover
en in hoeverre wijkt hun mening af van die van de burgers van
de overige oorspronkelijke lidstaten?
In figuur  worden de antwoorden weergegeven op de vraag
hoe tevreden de ondervraagden zijn met het functioneren van
de democratie in de Europese Unie. In dezelfde figuur zijn ook
de antwoorden opgenomen op de vraag hoe tevreden men is
met het functioneren van de democratie in eigen land.
In vergelijking met andere landen valt op dat de tevredenheid in Nederland over het functioneren van de democratie in
eigen land aanmerkelijk hoger is. Dat geldt vooral in de jaren
negentig toen de tevredenheid in de andere landen wat inzakte, maar in Nederland niet.
De tevredenheid over het functioneren van de democratie in
de Europese Unie ligt in Nederland voortdurend op vrijwel
hetzelfde niveau als in de andere vijf landen. Maar in  zakt
de tevredenheid in Nederland plotseling weg tot ver onder het
gemiddelde niveau in de andere vijf landen. In het jaar voorafgaande aan het referendum is volgens de gegevens van de Eurobarometer nog maar  procent van de ondervraagde Nederlanders zeer of redelijk tevreden over het functioneren van
de democratie in de Europese Unie. Die plotselinge daling kan



Figuur : Tevredenheid met de democratie in eigen land en de Europese Unie (percentage tamelijk of zeer tevreden, -).
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niet worden toegeschreven aan toevallige steekproeffluctuaties. In de European Election Study die kort na de verkiezingen
voor het Europees Parlement werd uitgevoerd was het overeenkomstige percentage nog lager, namelijk  procent. Dat
was het laagste percentage van alle vierentwintig -landen
waarin het onderzoek onmiddellijk na de verkiezingen voor
het Europees Parlement werd gehouden! Al in  had in Nederland de onvrede met het functioneren van de democratie
in Europa dus een dieptepunt bereikt. Volgens het referendumonderzoek (zie voor dit onderzoek vooral hoofdstuk negen in
deze bundel) was slechts  procent van de Nederlanders ten
minste enigszins tevreden met het functioneren van de democratie in Europa. Dit is bijzonder laag in vergelijking met andere landen en met de tevredenheid zoals deze in Nederland zelf
nog maar enkele jaren daarvoor kon worden vastgesteld. De
hier gepresenteerde gegevens maken duidelijk dat de onvrede
in elk geval niet een rechtstreeks gevolg is van het debat over de
Europese grondwet en de campagne voorafgaande aan het referendum.



. Gaat de Europese integratie niet te ver?
Een van de redenen die vaak genoemd worden voor het toenemende euroscepticisme is dat de meeste mensen niet tegen integratie zijn, maar dat ze het opeens allemaal te snel gaat en
vooral dat de integratie te ver gaat. Om vast te stellen in hoeverre dit het geval is, is in de European Election Study van zowel  als  de vraag gesteld of de Europese eenwording
al te ver gegaan is dan wel juist voortgezet zou moeten worden.
De respondenten konden hun mening kenbaar maken op een
-puntsschaal die zich bevindt tussen deze twee uitersten.
In figuur  zijn de gemiddelde scores op deze schaal voor de
landen waarin deze vraag zowel in  als  werd gesteld,
weergegeven. Hoe lager de score hoe sceptischer men tegenover een verdere eenwording staat. De landen zijn van links
naar rechts geplaatst in de volgorde van de gemiddelde scores
in . Het midden van deze schaal is ,. In  liggen de
landen links van Duitsland daaronder. Dat zijn, naast de usual
suspect Groot-Brittannië, Finland, Oostenrijk, Denemarken,
Ierland en België. Het gemiddelde in Nederland ligt duidelijk
boven de gemiddelde schaalwaarde. Dat de Europese eenwording te ver zou zijn doorgeschoten, is in  in Nederland zeker niet de overheersende gedachte.
Opvallend is dat vooral de burgers van de Zuid-Europese
landen weinig last hebben van de angst dat de Europese integratie te ver doorschiet. Dat heeft vermoedelijk te maken met
het feit dat deze landen op dat moment financieel het meest
van Europa profiteerden.
In  is het enthousiasme over een verdere integratie in
Europa in alle landen, met uitzondering van Finland en Denemarken, in meerdere of mindere mate gedaald. Die daling is
met uitzondering van Luxemburg nergens zo sterk als in Nederland. De gemiddelde score is met meer dan een schaalpositie afgenomen en is daarmee gezakt tot onder de gemiddelde
schaalwaarde. Het heeft er dus alle schijn van dat de burgers in



Figuur : Opvattingen over verdergaande Europese integratie
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de meeste lidstaten meer eurosceptisch zijn geworden en dat
Nederland in deze ontwikkeling de kroon spant.

. Uitbreiding van de Europese Unie
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie
waarvan vaak gezegd is dat de burgers het tempo niet kunnen
bijbenen, is de snelle uitbreiding van de Unie, vooral de laatste
uitbreiding met niet minder dan tien nieuwe leden. Wat in de
publieke opinie mogelijk een nog grotere rol zou spelen, is de
toelating op termijn van Turkije.
Hier bezien we hoe de bevolking van Europa, en die van Nederland in het bijzonder, staat ten opzichte van deze uitbreiding. Daartoe gaan we eerst een stap terug in de tijd, om precies te zijn naar de periode -. In de Eurobarometers
van die jaren werd ten aanzien van een aantal landen gevraagd
of zij naar de mening van de respondenten zouden moeten
worden toegelaten als lid van de Unie. In figuur  is voor een
aantal landen aangegeven op welke steun van de inwoners van
de toenmalige twaalf lidstaten van de Unie zij in dit opzicht



Figuur : Opvattingen over toelating nieuwe leden  in 
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zouden kunnen rekenen. De cijfers hebben betrekking op het
percentage voorstanders. De verschillen zijn enorm en lijken
vooral bepaald te worden door de geografische ligging van de
lidstaten. Ten aanzien van Zweden, Oostenrijk en Finland
was op dat moment de besluitvormingsprocedure al afgerond.
Deze landen werden in datzelfde jaar toegelaten tot de Unie.
Zo’n  procent van de inwoners van de toenmalige lidstaten
was het daarmee eens. Noorwegen en Zwitserland die uiteindelijk zelf van het lidmaatschap afzagen waren volgens dit onderzoek even welkom geweest. Dat geldt in veel mindere mate
voor de niet-West-Europese landen die in de figuur zijn opgenomen. Voor het lidmaatschap van ieder van deze landen is op
zijn best een krappe meerderheid te vinden. Voor het lidmaatschap van Turkije is de steun het laagst, niet meer dan  procent. Maar voor enkele andere landen, zoals Slowakije en Slovenië, die inmiddels zijn toegelaten, geldt eigenlijk hetzelfde.
Wat is het gevolg van dit gebrek aan steun voor de toelating
van althans sommige nieuwe leden? Een mogelijk gevolg is dat
de legitimiteit van de Europese Unie wordt uitgehold. Een belangrijke component van die legitimiteit is een zekere steun
voor de Europese Unie als politieke gemeenschap. Zonder die



Figuur : Vertrouwen in andere volkeren
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steun ontbreekt het aan een belangrijk aspect van de legitimiteit voor een verdere politieke eenwording van de Unie.
Steun voor de Europese Unie als politieke gemeenschap kan
echter nauwelijks bestaan als er niet een basis van onderling
vertrouwen is tussen de volkeren van de lidstaten van de Europese Unie. Onderling vertrouwen is een noodzakelijk ‘sociaal
kapitaal’ voor iedere politieke gemeenschap. En voorzover de
 pretendeert meer te zijn dan een economisch samenwerkingsverband, kan ook zij niet zonder sociaal kapitaal.
In de European Election Study van  is aan de respondenten gevraagd ten aanzien van de inwoners van een groot
aantal landen aan te geven of zij veel of weinig vertrouwen in
hen hadden. Op basis van de antwoorden op deze vraag valt
een ruwe kaart te schetsen van het wederzijds vertrouwen van
de verschillende volkeren in Europa. Hier beperken we ons tot
het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de andere volkeren van Europa en om een referentiekader te hebben maken
we weer de vergelijking met de andere vijf oorspronkelijke lidstaten. In figuur  wordt de mate van vertrouwen in de inwoners van een beperkt aantal landen weergegeven.
Een eerste conclusie die zich opdringt is dat wederzijds ver-



trouwen niet uitsluitend en zelfs niet voornamelijk het gevolg
is van een langdurige samenwerking in de Unie. Als dat zo was
zou het vertrouwen van de Nederlanders in de medeoprichters
van (de voorloper van) de Europese Unie het grootst moeten
zijn. Daar is echter geen sprake van. Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de Fransen en vooral de Italianen is verhoudingsgewijs bijzonder laag. Wat vertrouwen betreft heeft
de Europese landkaart vanuit Nederlands oogpunt weinig van
doen met de geschiedenis van de Unie. Nederlanders hebben
een groot vertrouwen in de inwoners van de Scandinavische
landen. In de figuur is het vertrouwen in de Denen weergegeven, maar het vertrouwen in de inwoners van de andere Scandinavische landen is niet minder groot, met inbegrip van de
Noren die nooit tot de Unie zijn toegetreden. Nederlanders
hebben duidelijk het meeste vertrouwen in de inwoners van
Noordwest-Europa, met inbegrip van Duitsland. Buiten deze
kring daalt het vertrouwen al snel. Toch is de mate van vertrouwen niet zuiver geografisch bepaald. Zo is het vertrouwen in de
Grieken en vooral de Italianen bijzonder laag, maar in de
Spanjaarden en ook de Portugezen is het vertrouwen juist weer
erg hoog. Het vertrouwen van de Nederlanders in de inwoners
van de Baltische en de Midden-Europese landen Hongarije,
Tsjechië en Polen ligt ongeveer op hetzelfde niveau als dat in de
Fransen respectievelijk de Italianen. Maar het vertrouwen zakt
geheel weg wanneer landen als Turkije, maar ook Bulgarije of
Roemenië ter sprake komen. Dat zijn nog steeds dezelfde landen waarvan de toetreding ook al in  op weinig steun van
de inwoners van de toenmalige lidstaten kon rekenen.
Uit deze cijfers vallen enkele belangrijke conclusies te trekken. In de eerste plaats dat het onderlinge vertrouwen van de
inwoners van de lidstaten – een belangrijke voorwaarde voor
een versterking van de legitimiteit van de Unie – ernstig op de
proef wordt gesteld wanneer de Unie steeds verder wordt uitgebreid met landen waarin weinig vertrouwen bestaat. In de
tweede plaats zou het wel eens een vergissing kunnen zijn om



te denken dat dat vertrouwen vanzelf wel komt wanneer deze
landen maar eenmaal zijn toegelaten tot de Unie. Een derde
conclusie is dat pogingen om tegenstanders van de Europese
grondwet te mobiliseren door de discussie te framen in termen
van de mogelijke uitbreiding van de Unie met landen als Bulgarije, Roemenië en Turkije, wel eens buitengewoon succesvol
zou kunnen zijn.

 Een kloof tussen burgers en politiek?
Binnen de Unie moeten de Europese instellingen nader tot
de burger komen. De burgers scharen zich ongetwijfeld achter de grote doelstellingen van de Unie, maar ze zien niet altijd een verband tussen deze doelstellingen en het dagelijkse
optreden van de Unie. Ze vragen de Europese instellingen
om minder logheid en starheid en vooral meer efficiëntie en
transparantie. Velen vinden ook dat de Unie zich meer moet
bezighouden met hun concrete bekommernissen en zich
niet tot in de details moet bemoeien met zaken die van nature beter aan de verkozenen van de lidstaten en de regio’s kunnen worden overgelaten. Sommigen ervaren dit zelfs als een
bedreiging van hun identiteit. Maar misschien nog belangrijker: de burgers vinden dat alles veel te veel boven hun
hoofd bedisseld wordt en willen een betere democratische
controle.

Dit is geen uitspraak van Harry van Bommel of Geert Wilders,
maar een passage uit de verklaring van Laken over de toekomst
van de Europese Unie van  december . Daarin kondigde
de Europese Raad de Conventie aan die uiteindelijk zou leiden
tot het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor
Europa (zie het hoofdstuk van Wessel in deze bundel).
Na de uitslag van het referendum in Nederland was het geweeklaag over de kloof tussen burger en politiek niet van de



lucht. Maar wat daarmee bedoeld werd was niet altijd even
duidelijk. Eén interpretatie is dat de politieke elite iedere voeling met zijn achterban kwijt is en er geen idee van heeft wat
daar leeft. Aan die interpretatie geeft bovenstaand citaat weinig voedsel. De Europese Raad, waarin alle regeringsleiders
zijn vertegenwoordigd, geeft er hier blijk van wel degelijk oog
te hebben voor de wijdverbreide kritiek op de pretenties en het
functioneren van de Unie. De conventie en de grondwet waren
juist bedoeld om aan die kritiek tegemoet te komen. Blijkens
de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland is dat in
de ogen van de burgers toch niet helemaal gelukt. Maar het zou
onjuist zijn te concluderen dat de hoogste politieke instanties
in Europa totaal blind en doof zijn voor iedere vorm van euroscepticisme die er onder de burgers leeft.
Een tweede interpretatie van ‘de kloof ’ is dat de politieke elite er andere opvattingen op na houdt dan de eigen achterban,
zich daar terdege van bewust is, maar toch zijn eigen opvatting
doorzet, ofwel omdat men dat nu eenmaal als zijn taak ziet, ofwel omdat men hoopt dat de achterban hen uiteindelijk wel
zal volgen. In deze paragraaf zullen we voorzover mogelijk nagaan of de politieke elite ten aanzien van de invoering van de
euro, het bereik van de Europese integratie en de toetreding
van nieuwe lidstaten, er inderdaad andere opvattingen op na
houdt dan de eigen achterban en of zij zich hier ook bewust
van is.

. Euro
Hoe de opvattingen van politici en burgers zich ten opzichte
van elkaar verhielden tijdens de aanloop naar de invoering van
de euro, kan worden vastgesteld op basis van de European
Election Study  en het daarmee verbonden onderzoek onder de leden van het Europees Parlement en onder de leden
van de nationale parlementen van de lidstaten in . Aan alle



drie de groepen, kiezers, leden van het Europees Parlement en
leden van de nationale parlementen, werd gevraagd aan te geven in hoeverre men een voorstander was van de invoering van
een gemeenschappelijke munt dan wel juist vast wilde houden
aan de handhaving van de eigen nationale munteenheid.
De verschillen tussen het Europese electoraat en de leden
van het Europees Parlement bleken enorm groot te zijn. Van de
europarlementariërs koos  procent voor een onvoorwaardelijke invoering van de euro. Slechts  procent van de kiezers
deelde deze uitgesproken positie. Bijna  procent van de kiezers plaatste zichzelf juist op de extreme positie aan de andere
kant van de schaal. Dat wil zeggen dat zij juist onvoorwaardelijk wilden vasthouden aan de eigen nationale munt. Dit patroon herhaalt zich in vrijwel alle landen. Met uitzondering
van Denemarken en vooral Zweden, waar ook de leden van het
Europees Parlement hun enthousiasme voor de invoering van
de euro wisten te verbergen, laten de leden van het Europees
Parlement uit alle lidstaten hun kiezers ver achter zich. De
grootste kloof bestond in Duitsland. Terwijl de Duitse leden
van het Europees Parlement tot de grootste voorstanders van
de invoering van de euro behoorden, wilde het Duitse electoraat massaal vasthouden aan de Duitse mark.
In Nederland waren de verschillen minder extreem dan in
Duitsland, maar ook daar lagen de opvattingen van kiezers en
europarlementariërs ver uit elkaar. Als we de verschillen per
politieke partij bekijken, zien we in feite al hetzelfde patroon
dat zich zo’n tien jaar later bij het referendum in Nederland
zou openbaren. Terwijl alle grote politieke partijen tegen elkaar aan schurken aan de uiterst positieve kant van de schaal,
blijven hun kiezers steken rond het midden. Het gevolg is dat
de kleine politieke partijen aan weerszijden van het politieke
spectrum het electoraat in zijn totaliteit ten aanzien van dit
vraagstuk beter vertegenwoordigen dan de grote politieke partijen.
Wanneer men de opvattingen van de kiezers vergelijkt met



die van de leden van de nationale parlementen verandert het
beeld niet of nauwelijks. Gemiddeld zijn de nationale volksvertegenwoordigers wat minder uitgesproken in hun opvattingen en daardoor komen zij iets dichter bij hun kiezers, maar
het patroon is niet wezenlijk verschillend. Daarmee zou de
man in de straat die aan het begin van dit hoofdstuk werd opgevoerd wel eens gelijk kunnen hebben. Ze hebben hem indertijd niets gevraagd en als ze dat wel gedaan zouden hebben,
zou hij de euro wel eens afgewezen kunnen hebben, tezamen
met zijn collega-mannen-in-de-straat in de meeste andere lidstaten.
Hebben politici vervolgens het euroscepticisme (in de meest
letterlijke zin van het woord!) van een groot deel van hun achterban bewust naast zich neergelegd of hebben zij de intensiteit
daarvan onderschat? Om die vraag te beantwoorden, werd in
hetzelfde onderzoek aan de parlementariërs ook gevraagd
waar zij dachten dat hun kiezers stonden. Het resultaat is opmerkelijk. De positie die de parlementariërs aan hun kiezers
toedichtten bleek niet zozeer afhankelijk te zijn van de werkelijke positie van de kiezers maar van hun eigen positie. Met andere woorden, zij projecteerden hun eigen opvattingen op de
kiezers zonder de echte positie van de kiezers te kennen. De
verklaring voor dit verschijnsel is dat politici net gewone mensen zijn en aan dezelfde psychologische wetmatigheden onderhevig zijn. Zij proberen wat in de psychologie ‘cognitieve
dissonantie’ heet, te vermijden. Mensen hebben de neiging aan
andere mensen met wie zij zich verwant voelen dezelfde opvattingen toe te dichten als aan henzelf en de verschillen in opvattingen met mensen aan wie zij een hekel hebben, te overdrijven. Men zou dus kunnen concluderen dat parlementariërs
zich in elk geval verwant voelen met hun kiezers!
De Zweedse politicoloog Holmberg die dit verschijnsel uitvoerig heeft onderzocht trekt de paradoxale conclusie dat de
informatiekanalen tussen volksvertegenwoordigers en kiezers
het beste functioneren wanneer dit het minst nodig is, name-



lijk wanneer zij het toch al met elkaar eens zijn, en het slechtst
wanneer dit het hardst nodig is, namelijk wanneer zij er verschillende opvattingen op na houden.

. Gaat de Europese integratie te ver?
De vraag of de Europese integratie niet te ver is doorgeschoten
dan wel juist verder zou moeten gaan, is gesteld in het Nationaal Kiezersonderzoek van  en  en ook in een onderzoek dat in  onder de leden van de Tweede Kamer werd
gehouden. Bovendien is aan de leden van de Tweede Kamer
gevraagd waar zij dachten dat hun kiezers stonden. In figuur
 is voor de antwoorden op ieder van deze vragen de gemiddelde score per partij weergegeven.
Als we eerst naar de positie van de leden van de Tweede Kamer kijken, zien we dat de leden van de , de ChristenUnie en
de  zeer uitgesproken zijn in hun opvatting dat de Europese integratie te ver is doorgeschoten. Wat GroenLinks, de PvdA
en D betreft mag de integratie nog wel verdergaan. Bij het
 en vooral de  is het enthousiasme heel wat minder.
Zij blijven beneden de gemiddelde schaalwaarde () steken en
bevinden zich daarmee gemiddeld aan de zijde van degenen
die vinden dat de eenwording al te ver is gegaan.
Waar het hier echter vooral om gaat, is in hoeverre de opvattingen van de Kamerleden representatief zijn voor die van hun
kiezers. Opvallend is dat de partijpolitieke verschillen bij de
kiezers veel kleiner zijn dan bij de Kamerleden. De kiezers van
GroenLinks, PvdA,  en  bevinden zich allemaal dicht
bij elkaar en blijven gemiddeld allemaal beneden het middelpunt van de schaal. Bij GroenLinks, de PvdA en D is er dientengevolge een fors verschil tussen kiezers en gekozenen. Bij
alle drie van deze partijen bevinden de gemiddelde scores van
kiezers en Kamerleden zich aan verschillende zijden van het
midden van de schaal. Voorzover deze schaalwaarden zich in



Figuur : Opvattingen over verdergaande Europese integratie van
Tweede-Kamerleden en hun kiezers
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duidelijke posities laten vertalen, willen de Kamerleden van
deze partijen verdergaan met de integratie terwijl hun achterban juist vindt dat deze al te ver is gegaan. De Kamerleden van
 en  wijken in dit opzicht minder af van hun kiezers.
De kiezers van de  blijken minder extreem te zijn in hun opvatting dat de Europese integratie te ver is doorgeschoten dan
hun volksvertegenwoordigers. Ten dele valt dit te verklaren uit
het gebruik van gemiddelde scores. Zeker bij een extreme partij als de  is er altijd wel een aantal kiezers dat niet zo’n uitgesproken opvatting heeft en daarom wat dichter bij het veilige
midden van de schaal blijft. Daardoor wordt de gemiddelde
score ‘naar binnen’ getrokken. Het hierboven geconstateerde
verschijnsel dat Kamerleden geneigd zijn een minder groot
verschil te zien tussen hun eigen positie en die van hun kiezers
dan in werkelijkheid het geval is, zien we alleen terug bij ,
GroenLinks en D.

. Toelating nieuwe lidstaten
Het laatste vraagstuk aan de hand waarvan we de representativiteit van de opvattingen van Kamerleden willen beoordelen,
betreft de toelating van nieuwe lidstaten. Aan de Kamerleden



Figuur : Toelating nieuwe lidstaten volgens leden van de Tweede
Kamer
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werd de vraag gesteld of zij een voorstander zijn van de toelating van Zwitserland, Hongarije, Bulgarije en Turkije. Tegen
de eventuele toelating van Zwitserland bestond nauwelijks
enig bezwaar, maar deze was al niet meer aan de orde. In figuur
 hebben we de antwoorden op deze vraag beperkt tot de overige drie landen. Alleen bij de  is nog bezwaar te vinden tegen de toelating van Hongarije die op het moment van de enquête overigens formeel al niet meer ter discussie stond. Meer
opvallend is de grote steun voor de toelating van Bulgarije. In
feite stond ook deze in  onder de Kamerleden nog nauwelijks ter discussie. Alleen bij de  en de ChristenUnie is de
helft van het aantal ondervraagde Kamerleden tegen. De toelating van Turkije stuit op meer verzet. Alle leden van de ChristenUnie en de  zijn tegen, maar ook bij de  is in dit geval geen meerderheid te vinden. Daar staat tegenover dat een
ruime meerderheid van GroenLinks, PvdA, D en  voorstander is van toelating van Turkije.
Een vergelijking met de opvattingen van de kiezers op basis
van precies dezelfde vraagstelling kunnen we niet maken,
maar gezien de gegevens die we eerder gepresenteerd hebben
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de opvattingen van de
Kamerleden van de grote politieke partijen niet representatief
zijn voor die van hun kiezers. Met betrekking tot de toelating
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van Turkije lijkt de  de enige uitzondering te zijn.
Het beeld dat met betrekking tot alle drie de vraagstukken
naar voren komt, is dat volksvertegenwoordigers – met uitzondering van die van de kleine partijen aan de linker- en
rechterzijde van het politieke spectrum – met betrekking tot
de Europese integratie positiever staan ten opzichte van de Eu-



ropese integratie dan hun achterban. Voorzover zij zich hier al
van bewust zijn, lijken zij de verschillen tussen zichzelf en hun
achterban te onderschatten.

 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag was of Nederlanders altijd al kritisch
stonden ten opzichte van de Europese Unie of dat dit een recent verschijnsel is. Een andere formulering van dezelfde vraag
is of we de uitslag van het referendum hadden kunnen zien
aankomen. De tweede vraag was of er met betrekking tot de
Europese eenwording sprake is van een kloof tussen burgers
en politiek.
In antwoord op de eerste vraag hebben we gezien dat Nederlanders wellicht kritisch staan ten opzichte van Europa, maar
zeker niet negatief. Al zo’n dertig jaar lang vindt een overgrote
meerderheid van de Nederlanders dat het lidmaatschap van de
Unie een goede zaak is en dat Nederland daar ook profijt van
heeft. Nederlanders hebben in dit opzicht ook lange tijd positiever ten opzichte van Europa gestaan dan de burgers van de
landen die met Nederland de voorloper van de Europese Unie
hebben opgericht. Maar in tegenstelling tot de ontwikkeling in
deze andere landen is de positieve houding in Nederland vanaf
de tweede helft van de jaren negentig enigszins afgezwakt.
Daarmee is de Nederlandse bevolking niet opeens uitzonderlijk negatief geworden ten opzichte van de Europese Unie, zij
loopt alleen niet langer in positieve zin uit de pas. Nederlanders staan wel kritisch tegenover het functioneren van de democratie in de Europese Unie, maar tot voor kort niet méér
dan de burgers van de andere genoemde landen. Pas sinds
 staat vergelijkenderwijs een grote meerderheid van de
Nederlanders negatief tegenover het functioneren van de democratie in Europa. Die meerderheid is inmiddels groter dan



in enige andere lidstaat, met inbegrip van de nieuwe lidstaten.
Op de twee specifieke vragen of de Europese integratie inmiddels niet te ver gaat en of met name de uitbreiding van de
Unie niet te snel en te ver gaat – twee vragen die ook in de aanloop naar het referendum een belangrijke rol speelden – lijkt
een meerderheid van de Nederlanders ja te zeggen. In dit opzicht bevinden zij zich in de Europese middenmoot.
Dit zijn ook de twee vragen waarop de bevolking en (het
grootste deel van) de politieke elite van mening verschillen. In
die zin zou men kunnen concluderen dat er sprake is van een
kloof tussen burgers en politiek. Maar bij die conclusie passen
enkele nuanceringen. In de eerste plaats is de politieke elite
zich wel degelijk bewust van deze kloof, al lijkt zij deze enigszins te onderschatten. In de tweede plaats is er alleen in een
populistische democratieopvatting geen ruimte voor een verschil van opvatting tussen politieke leiders en hun achterban.
Waar het in vrijwel iedere andere democratieopvatting om
gaat, is of politieke leiders een meerderheid van de bevolking
voor hun standpunt weten te winnen. Waarom dat in het geval
van het referendum niet is gelukt, komt in latere hoofdstukken
aan de orde.



 Het referenduminstrument
Douwe Jan Elzinga

 Inleiding
Het referendum is op het eerste gezicht een opmerkelijk instrument. Immers, de meeste Europese landen kennen een
stelsel van representatieve democratie, waarbij de door het electoraat gekozen organen namens de bevolking handelen. Referenda doorbreken dat patroon. Het houden van een referendum impliceert dat de bevolking, die vertegenwoordigers
gekozen heeft, de beslissingen van die gekozen vertegenwoordigers doorbreekt en daar een eigen besluit voor in de plaats
stelt. Het is dan ook niet te verwonderen dat de oorsprong van
deze volksstemmingen niet voortkomt uit de gedachtevorming over politieke representatie. Integendeel, moet men
haast zeggen. In de politieke filosofie van Rousseau liggen de
meest duidelijke aanknopingspunten en het is bepaald niet
zonder betekenis dat in deze theorie geen plaats is voor politieke representatie. Rousseau moest niets hebben van het fenomeen vertegenwoordiging. Ondanks deze tegenstelling tussen
vertegenwoordiging en referendum wordt in tal van Europese
landen – zowel op centraal als decentraal niveau – steeds intensiever van het instrument referendum gebruikgemaakt.
Na de Eerste Wereldoorlog is in Europa de opmars van het
referendum begonnen. Vooral de invoering ervan in Duitsland baarde opzien. Maar ook andere landen zoals Letland en
Ierland gingen in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw



over tot de invoering van referenda, en na de Tweede Wereldoorlog is de opmars van het referendum doorgegaan. Zelfs in
Groot-Brittannië, bakermat van de parlementaire soevereiniteit, is in  een referendum gehouden.
Tot  was Nederland een van de weinige landen in Europa waar nog nooit een referendum op nationaal niveau was georganiseerd. Het referendum over de Europese grondwet is
dan ook een primeur. Wel zijn in de afgelopen jaren steeds
meer referenda gehouden op het decentrale niveau en ook
wordt al geruime tijd gedebatteerd over de wenselijke invoering van het bindende referendum, zowel voor de nationale als
voor de decentrale besluitvorming. Centraal daarbij staat de
vraag hoe de verhouding moet zijn tot de vertegenwoordigende democratie. De aard van die verhouding wordt in belangrijke mate bepaald door het soort referendum dat men toepast.
Het ene referendum heeft voor de vertegenwoordigende democratie heel andere gevolgen dan het andere. Anders gezegd:
sommige vormen van referendum zijn een aanvulling op de
representatieve democratie, andere vormen doorbreken het
stelsel van vertegenwoordiging. Om de nogal uiteenlopende
werking van het referendum voor de vertegenwoordigende
democratie uit te kunnen leggen, is het eerst van belang om
een aantal onderscheidingen te presenteren (paragraaf ). In
paragraaf  wordt dan vervolgens een overzicht gegeven van
het Nederlandse debat, terwijl in de slotparagraaf  wordt aangegeven dat het referendum onder zekere voorwaarden een
goed middel kan zijn om de representatieve democratie beter
te laten functioneren.

 Soorten referenda
Wat is nu een referendum? Taalkundig vindt het woord ‘referendum’ zijn wortels in het Latijnse werkwoord referre, wat ‘terugbrengen’ of ‘terugdragen’ betekent. De term vindt zijn oor-



sprong in de oude Zwitserse confederatie. Afgevaardigden van
de kantonnale volksvergaderingen kwamen met enige regelmaat bijeen in zogenoemde Tagsatzungen (vergelijk de Duitse
Rijksdagen of de Staten-Generaal in de Bourgondische Nederlanden). De afgevaardigden kregen van hun kantons volmachten mee op grond waarvan zij hun stem uit konden brengen
tijdens de aan de orde zijnde kwesties. Moest iets besproken
worden dat niet door de volmacht bestreken werd, dan werd
de zaak door de betreffende afgevaardigde ad referendum genomen; hij schortte zijn standpunt op tot hij met degenen die
hem hadden afgevaardigd had gesproken. De term referendum heeft dus eerbiedwaardige, middeleeuwse wortels.
Hoe moet nu een referendum worden omschreven? Gilhuis
geeft de volgende definitie: ‘Een referendum is een institutie
op grond waarvan een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of wordt overwogen met betrekking tot een bepaalde
zaak, tot voorwerp van een volksstemming wordt gemaakt.’
De staatscommissie-Biesheuvel stelde het in haar rapport zo:
‘Het referendum is een [...] figuur, waarbij bepaalde voorstellen (meestal voorstellen van wet) hetzij vanwege de regering,
hetzij na aanvaarding door het parlement aan een volksstemming worden onderworpen.’ Uit deze beide definities blijkt al
dat bij een referendum (voorgenomen) besluiten van een
overheidsorgaan aan het oordeel van het electoraat worden
onderworpen. Het electoraat wordt dus gevraagd om een (al
dan niet bindende) reactie op een voorstel dat van overheidswege wordt gedaan. De inhoud van dat voorstel ligt vast; een
amendementsrecht in een referendumprocedure is praktisch
niet goed voorstelbaar en wordt ook nooit toegepast en het
electoraat kan dus het voorstel slechts aannemen of verwerpen. Daarin onderscheidt het referendum zich van het volksinitiatief.
Bij een volksinitiatief gaat het, zoals de naam al doet vermoeden, om een initiatief dat uit de bevolking voortkomt.
Kern van deze figuur is dat een van tevoren vastliggend aantal



burgers (bijvoorbeeld .) het initiatief kan nemen tot het
opstellen van een ontwerpbesluit (in de regel een wetsvoorstel) inzake een bepaalde materie. Vervolgens zal een eveneens
van tevoren vastliggend aantal handtekeningen (bijvoorbeeld
.) verzameld moeten worden teneinde het voorgenomen besluit ‘op de politieke agenda’ gezet te krijgen. Daarna
zijn er vele denkbare varianten. Zo is het mogelijk dat in de
vervolgprocedure voor de betreffende regering of het betreffende parlement de verplichting bestaat om over de materie een wetsvoorstel voor te bereiden en dit de normale goedkeuringsprocedure te doen ondergaan; maar het is natuurlijk
ook mogelijk dat na een parlementaire behandeling nog een
referendum over het voorstel gehouden moet worden. Ten
slotte kan men denken aan de figuur dat er in het geheel geen
parlementaire behandeling plaatsvindt, maar dat het electoraat rechtstreeks zijn opvatting over het voorstel geeft, of dat
de overheid alleen in zoverre bij de procedure betrokken is dat
zij het recht heeft om een tegenvoorstel te doen en dat naast het
‘burgervoorstel’ aan het electoraat voor te leggen. Volksinitiatieven kent men onder andere in Zwitserland. Hoewel het
volksinitiatief enige overeenkomsten met het referendum vertoont, moge duidelijk zijn dat het hier toch om een wezenlijk
andere materie gaat.
Wat voor soorten referenda zijn er nu? Een eerste belangrijke
onderscheiding die vaak gemaakt wordt in de literatuur is die
tussen consultatieve (raadplegende of raadgevende) en decisieve
(beslissende) referenda. Dit onderscheid wordt in de literatuur
meestal gelijkgesteld aan het onderscheid tussen een bindend
en een niet-bindend referendum. Bij een zorgvuldige bestudering lijkt deze koppeling te strikt. Uiteraard is een decisief referendum bindend (dat ligt reeds in die term besloten), maar
daarmee is nog niets gezegd over het al dan niet bindende
karakter van een consultatief referendum. Een consultatief referendum is een raadgevend of adviserend referendum, zeker
– maar een dergelijk advies van de bevolking kan heel wel bin-



Trouw,  mei 

dend zijn voor het orgaan dat geadviseerd wordt (bijvoorbeeld
de raad van een gemeente). In zo’n geval is een consultatief referendum eveneens bindend, en valt het onderscheid met een
decisief referendum weg. Er kan derhalve worden gepleit voor
een ander begrippenpaar. Consultatief staat daarbij niet tegenover decisief, maar tegenover correctief. Het onderscheid
zit hem dan ook niet in het al dan niet bindende karakter van
het referendum, maar in het tijdstip waarop het gehouden
wordt; een consultatief referendum vindt plaats voordat het te
adviseren orgaan een (concept)besluit neemt, een correctief
referendum vindt plaats nadat het te adviseren orgaan een
(concept)besluit genomen heeft. Afhankelijk van het rechtskarakter van het advies kunnen consultatieve en correctieve
referenda zowel bindend als niet-bindend zijn.
Naast dit onderscheid tussen (bindende en niet-bindende)
consultatieve en correctieve referenda kan men ook een onderscheid maken tussen obligatoire (verplichte) en facultatieve
(niet-verplichte) referenda. Bij een obligatoir referendum gaat
het om een referendum dat verplicht gehouden moet worden



teneinde rechtskracht aan een bepaald besluit te verlenen.
Zo’n verplichting kan bijvoorbeeld in een grondwet voorgeschreven zijn; men denke dan met name aan grondwetswijzigingen. Een facultatief referendum is een referendum dat gehouden kan worden, maar niet gehouden behoeft te worden. In
de landen waar de figuur van het facultatieve referendum
wordt toegepast, bestaan nogal wat verschillen inzake de vraag
wie bevoegd is tot het nemen van het initiatief voor zo’n referendum. Zo is in Frankrijk de president de aangewezen figuur,
maar kan in Zwitserland een aantal kiezers al een facultatief
referendum afdwingen.
Vervolgens kan men referenda naar onderwerp indelen; er
kunnen dan wets- en bestuursreferenda zijn, grondwetsreferenda, verdragsreferenda en financiële referenda.
En ten slotte kan men een onderscheid maken naar het territoir waar het referendum wordt gehouden: er zijn nationale,
regionale en lokale referenda mogelijk.
De genoemde vormen van referenda kunnen zich in tal van
combinaties voordoen. Als de stelsels van representatieve en
directe democratie worden voorgesteld als twee uitersten, dan
kunnen de verschillende referenda tussen deze twee polen
worden geplaatst, ieder op een plaats dichter bij het ene of het
andere uiterste.
De twee soorten van referenda die vanuit dat perspectief het
verst uit elkaar liggen, zijn aan de ene kant het consultatieve,
niet-bindende facultatieve referendum dat door het te adviseren orgaan zelf wordt georganiseerd, en aan de andere kant de
correctieve, bindende volksstemming die door de burgers is
afgedwongen. De eerste referendumvorm vertoont de meeste
kenmerken van de representatieve democratie. Tussen de genoemde uitersten zijn veel combinaties mogelijk en deze komen in Nederland op gemeentelijk niveau dan ook op ruime
schaal voor.
De keuze voor de vorm van het referendum geeft aan welke



waarde het vertegenwoordigend orgaan enerzijds hecht aan de
mogelijkheid voor de burgers om hun mening over een specifiek onderwerp te geven en anderzijds aan het functioneren
van de representatieve democratie. De gekozen vorm geeft
met andere woorden aan hoe ‘vergaand’ de representatieve
vormen worden aangevuld. Niet zelden zal de keuze voor het
ene of een ander soort referendum het gevolg zijn geweest van
politieke discussie, concessies en compromissen.

 Het Nederlandse debat
De Nederlandse discussie over invoering van vormen van referenda is vooral op gang gekomen sinds in  de staatscommissie-Biesheuvel werd ingesteld. Deze commissie kreeg als
opdracht om de relatie tussen de kiezers en de beleidsvorming
te onderzoeken. In haar eindrapport uit  stelde de commissie voor zowel het referendum als het volksinitiatief in te
voeren. De commissie-Biesheuvel stelde de invoering van referenda voor op nationaal en op decentraal (provinciaal en gemeentelijk) niveau.
Voor het landelijk niveau werd een facultatief correctief wetgevingsreferendum aangeprezen. De commissie stelde zich dit
voor als een bindend referendum op initiatief van een vastgesteld aantal kiezers, dat alleen kan gaan over wetsvoorstellen
die al zijn aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Het initiatief van de kiezers zou in een inleidend verzoek door . handtekeningen moeten worden ondersteund en in een hierop volgend definitief verzoek door
.. Verder zou het wetsvoorstel van rechtswege vervallen
wanneer een meerderheid van de opgekomen kiezers zich tegen het voorstel uit zou spreken en die meerderheid ten minste
 procent van het aantal kiesgerechtigden zou omvatten.Later
werden deze drempelbepalingen aanmerkelijk naar boven
bijgesteld. In de voorstellen van het eerste kabinet-Kok uit 



– zie verderop – moest het inleidende verzoek door . kiezers worden gesteund en het definitieve verzoek door ..
Het voorstel voor een decentraal referendum betrof zowel
het provinciale als het gemeentelijke niveau. Volstaan wordt
hier met een beknopte beschrijving van het lokale referendum. Het voorstel week op een aantal belangrijke punten af
van het landelijke concept. Ten eerste betrof het aantal handtekeningen dat noodzakelijk is om een volksstemming af te
dwingen geen absoluut getal, maar voor een inleidend verzoek
zou een aantal moeten worden bereikt van  procent van de
kiesdeler van de laatstgehouden verkiezingen. Voor het definitieve verzoek werd tweemaal de kiesdeler als eis gesteld. Verder
zou volgens de commissie een andere geldigheidsdrempel gehanteerd moeten worden. Een gemeenteraadsbesluit zou bij
volksstemming zijn verworpen wanneer ‘een meerderheid van
de opgekomen kiezers, tevens vormende een meerderheid van
het aantal bij de laatste verkiezingen opgekomen kiezers, tegen
heeft gestemd’. De commissie koos ervoor om op gemeentelijk niveau de meerderheid die zich tegen het voorstel uitspreekt te relateren aan het aantal bij de laatste verkiezingen
uitgebrachte stemmen en niet aan het totale aantal stemgerechtigden, zoals werd voorgesteld voor het nationaal niveau.
Zij deed dit om te bereiken dat ‘een beslissing van een vertegenwoordigend orgaan dat gekozen is door een relatief groot
aantal kiezers minder makkelijk kan worden verworpen dan
een beslissing van een vertegenwoordigend orgaan met een
kleiner mandaat’. Verder zou een gewone meerderheid (meer
dan  procent) niet voldoende zijn wanneer de opkomst voor
het referendum lager is dan bij de laatste verkiezingen. Dit om
te waken voor de positie van het vertegenwoordigend orgaan.
Op deze wijze koos de commissie in feite voor het opwerpen
van een dubbele drempel.
Het nationale referendum, zoals door de staatscommissieBiesheuvel voorgesteld, beperkte zich tot de figuur van het
wetgevingsreferendum. Voor het decentrale niveau zou dit



echter een te beperkt perspectief geven, vooral ook omdat de
gemeenteraad niet alleen wetgever is, maar ook bestuurder.
Besluiten van de gemeenteraad betreffen niet alleen verordeningen, maar ook beschikkingen, beslissingen in beroep naar
aanleiding van besluiten van  en , het afgeven van vergunningen, enzovoort. Ook deze besluiten zouden volgens de
commissie in de gemeenten in beginsel referendabel moeten
zijn. Wel zou het moeten gaan om besluiten van de gemeenteraad. Beslissingen die genomen zijn door  en  of de burgemeester zouden van het referendum moeten worden uitgesloten. Zou dit immers wel mogelijk zijn, dan kan – ter correctie
van het college van  en  – het electoraat de gekozen gemeenteraad passeren, hetgeen tot allerlei politiek-bestuurlijke patstellingen kan leiden.
Een vergelijkbaar probleem wordt gevormd door het feit dat
de beslissingsbevoegdheid van gemeentebesturen, in tegenstelling tot die van de wetgever, op verschillende manieren
strikter is ingeperkt. Zo zijn gemeenten met betrekking tot
sommige beslissingen gebonden aan de figuur van het medebewind. Wat de commissie betrof zou ook deze categorie referendabel kunnen zijn. Het electoraat kan een streep trekken
door een voornemen van de gemeenteraad, zodat de uitvoering van het medebewind bij voorbaat onmogelijk wordt,
maar in een ander geval zou de raad zélf hebben kunnen besluiten niet mee te werken aan de totstandkoming van het medebewind. Leidt echter een referendum tot het niet meer kunnen voldoen aan de medebewindsverplichting, dan kan dat
aanleiding zijn voor een andere overheid om in te grijpen via
toezicht.
Naast het medebewind staan de beslissingen die de raad in
autonomie kan nemen. In deze zaken zou in ieder geval een
referendum mogelijk moeten zijn. Wel kunnen besluiten van
de gemeenteraad, achteraf, door de kroon worden vernietigd
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Volgens
de commissie waren er geen redenen om onderwerpen ter zake



waarvan repressief toezicht door een hoger orgaan kan worden uitgeoefend aan de werkingssfeer van het referendum te
onttrekken. Andersom zouden besluiten die via een volksstemming tot stand zijn gekomen gewoon aan toezicht kunnen worden onderworpen. In het algemeen, ook met betrekking tot het medebewind, stelde de commissie zich op het
standpunt dat invloed van een hoger orgaan op de beslissing
van de gemeenteraad (dat via een referendum tot stand is gekomen) geen grotere aantasting van het beslissend karakter
van het referendum betekent dan nu al het geval is ten aanzien
van besluitvorming van de gemeenteraad. Met andere woorden, het gemeentelijk referendum zou kunnen worden ingevoerd zonder dat het bestaande systeem van bevoegdheden
ten aanzien van de besluitvorming op de helling moest. Voor
vormen van preventief toezicht, zoals de goedkeuring, de verklaring van geen bezwaar, de toestemming of de ontheffing,
volgde de staatscommissie eenzelfde redenering.
Tot zover de voorstellen van de staatscommissie-Biesheuvel.
Omdat deze voorstellen niet tot besluitvorming konden leiden vanwege politiek verzet daartegen in het parlement, werd
in  aan de commissie-De Koning de opdracht gegeven
nog eens naar het referendum te kijken. Deze commissie-De
Koning was ingesteld als uitvloeisel van de in  rapporterende Kamercommissie-Deetman, die beoogde het debat over
staatsrechtelijke vernieuwing weer enig nieuw leven in te blazen. In het tweede rapport van de commissie-De Koning van
 oktober  concludeerde de commissie in meerderheid dat
zowel op nationaal als decentraal niveau een correctief referendum zou moeten worden ingevoerd. Via grondwetswijziging en specifieke referendumwetgeving zou een en ander
moeten worden gerealiseerd.
Het meest in het oog springende verschil met de staatscommissie-Biesheuvel was het correctieve karakter van het decentrale referendum en de specifieke regelgeving die werd voorge-



steld. In de jaren na  is vooral dat punt van de specifieke regelgeving voor het decentrale referendum een punt van aandacht en discussie geweest. Evident is dat de introductie van
een bindend referendum een grondwettelijke basis vereist.
Voor wat betreft de vorming van een wet op het decentrale referendum is die evidentie er wat minder.In principe zou bijvoorbeeld ook kunnen worden volstaan met een modelverordening
van de  of met door de nationale overheid aangegeven modelspelregels waar gemeenten en provincies naar believen op
kunnen differentiëren. De laatste varianten bezitten de aantrekkelijkheid van differentiatie en autonomie. Toch zijn er
veel argumenten die pleiten voor een wet op het decentrale referendum. De verscheidenheid in de lokale referendumregelingen is inmiddels dusdanig groot en de toepassing van die
zeer uiteenlopende regelingen heeft ondertussen een dermate
onoverzichtelijk karakter aangenomen, dat alles ervoor pleit
om een aantal centrale beginselen en wettelijke spelregels tot
stand te brengen. Indien het referendum een definitieve plaats
krijgt tussen de andere democratische zeggenschapsrechten
betekent dit dat de burgers ook op een enigszins gelijke en gewaarborgde wijze van dit recht gebruik moeten kunnen maken. Het kan om die reden niet geheel aan de decentrale autonomie worden overgelaten hiervoor allerlei voorwaarden en
drempels te formuleren, als was het alleen maar om te voorkomen dat via te strenge voorwaarden en drempels het gebruik
van het referendumrecht bijna onmogelijk wordt gemaakt. In
dat verband kan worden terugverwezen naar de vorige paragraaf, waarin werd geconstateerd dat de vorm van het referendum in belangrijke mate bepaalt op welke wijze de representatieve democratie wordt aangevuld en gecorrigeerd. Bij de
vormgeving van het nationale en decentrale referendum gaat
het derhalve om de grondtrekken van het democratisch bestel.
Er is alle reden met die grondtrekken zeer zorgvuldig om te
gaan, hetgeen pleit voor een wettelijke raamregeling voor het
decentrale referendum, waarbinnen vervolgens autonomie en



differentiatiemogelijkheden worden gelaten.
In oktober  publiceerde – zoals gezegd – het eerste kabinet-Kok een voorontwerp van een wetswijziging tot grondwetsherziening. Dit voorontwerp was in hoofdzaak gebaseerd
op de voorstellen van de staatscommissie-Biesheuvel. Met
dien verstande dat door toedoen van coalitiepartner  de
drempels aanzienlijk waren verhoogd. Deze voorstellen tot
grondwetsherziening werden in eerste lezing door Eerste en
Tweede Kamer aangenomen. Na de vorming van het tweede
kabinet-Kok in  nam de Tweede Kamer ook in tweede lezing de voorstellen over, maar deze sneuvelden in de nacht van
 op  mei  (de ‘nacht van Wiegel’) in de Eerste Kamer,
waarna het kabinet ontslag aanbood. Vrij snel daarop volgde
een doorstart van het kabinet op basis van conclusies inzake
het referendum van informateur H.D. Tjeenk Willink. Deze
conclusies waren meer ingegeven door de wens om D te
paaien en zo de paarse coalitie te kunnen continueren, dan
door het verlangen om te komen tot een adequate vormgeving
van het referendum. In  – nadat de eerdere voorstellen
tot grondwetsherziening opnieuw waren ingediend – bleek
ten langen leste dat de verandering van de grondwet om het
correctief wetgevingsreferendum mogelijk te maken bij de
tweede lezing niet kon rekenen op een meerderheid van tweederde van de leden. In  was de Tijdelijke referendumwet
(Trw) totstandgekomen om ervaring op te doen met raadgevende referenda. In deze wet was bepaald dat deze automatisch zou vervallen per  januari . Op  oktober  werd
een initiatiefwetsvoorstel van de leden Dubbelboer en Duyvendak – met als doel om de tijdelijkheid van de Trw ongedaan
te maken – door de Tweede Kamer verworpen. Wat resteerde
was dat op initiatief van de Tweede Kamer in  een raadplegend referendum werd gehouden over de goedkeuring van het
Europees Grondwettelijk Verdrag voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het betrof hier een parlementair initiatief. Politieke groeperingen die zich altijd een fervent tegenstander



hadden getoond van het referendum – zoals de  – waren
nu voorstander, met name vanwege het niet-bindende karakter van deze volksraadpleging. Dit eerste nationale referendum in ons land liet niet alleen een hoge opkomst, maar tevens
een hoogoplopend debat zien over de Europese samenwerking. Ondanks het voor de meerderheid van het parlement teleurstellende ‘nee’ heeft deze volksraadpleging het debat over
de wenselijkheid van het referendum nieuw leven ingeblazen.
Of dit ook zal leiden tot een verandering van opvatting over de
opname van het bindende referendum in de grondwet kan
niet goed worden overzien.
Ondertussen heeft ook op het decentrale niveau de referendumpraktijk zich verder ontwikkeld. In beginsel gaat het daar
om raadgevende/consultatieve stemmingen, zolang de grondwet op dit onderdeel niet is gewijzigd. Door een stelsel van
zelfbinding hebben deze referenda echter een min of meer
bindend karakter gekregen, waardoor een soort tussen- of
overgangsvorm is ontstaan. Bij een raadplegend referendum
spreekt een meerderheid van de gemeenteraad van tevoren af
dat ze zich in (morele) zin aan de uitspraak zal houden. In de
eerste jaren van deze bindingspraktijk werden deze beloftes
nogal eens gebroken of ter discussie gesteld in gevallen waarbij
de uitslag van een referendum een weinig eenduidig karakter
droeg. En het was ook de vraag of deze zelfbinding van gemeenteraden, vooral in de meest toegespitste vormen, wel geheel door de (grond)wettelijke beugel kon. In de praktijk werd
evenwel in ruime zin met deze vorm van zelfbinding geëxperimenteerd.
Wat het lokale referendum betreft heeft de regering voor referenda op gemeentelijk niveau de zogenaamde zelfbinding
mogelijk gemaakt. Op  januari  stuurde de minister van
Binnenlandse Zaken een circulaire aan de gemeentebesturen.
Aanleiding daarvan was de opheffing, bij Koninklijk Besluit,
van de schorsing van een referendumverordening van de ge-



meente Arnhem. In Arnhem had de gemeenteraad zelfbinding voor de individuele leden mogelijk gemaakt. De minister
oordeelde dat het primaat van de gemeenteraad, zoals neergelegd in de grondwet en de gemeentewet, niet was aangetast. In
de eerste plaats zou de zelfbinding het raadplegend referendum niet tot een bindend referendum maken, omdat de raad
per geval beslist of een referendum wordt gehouden en ieder
raadslid per geval kan aangeven of hij via zelfbinding zijn vrije
beslissingsruimte inperkt. Bovendien zou de volksvertegenwoordiger voorwaarden aan zijn zelfbinding kunnen verbinden en is het de gemeenteraad die uiteindelijk het definitieve
besluit neemt. Verder zouden volgens de bewindsman de figuur van de zelfbinding en het verbod van last niet met elkaar
botsen. Het verbod van last moet volgens de circulaire in die
zin worden begrepen, dat een persoon of een andere instantie
het raadslid ‘geen rechtens bindende instructies kan opleggen’. Hiervan zou in casu geen sprake zijn omdat de raadsleden ‘in volle vrijwilligheid’ de zelfbinding zijn aangegaan. Er
komt alleen een politieke binding van individuele raadsleden
aan de uitspraak van de kiezers tot stand. Gemeentebesturen
die een raadplegend referendum willen organiseren, kunnen
dat derhalve doen met gebruik van de constructie van zelfbinding, en wel totdat een wijziging van de grondwet de weg naar
een bindend referendum heeft vrijgemaakt.

 Referendum en representatieve democratie
Uit de bovengeschetste discussies blijkt dat de kernvraag
steeds opnieuw is op welke wijze directe volksinvloed inpasbaar is in het stelsel van de representatieve democratie. Kijkt
men naar de ontwikkeling van het vertegenwoordigende stelsel dan blijkt daaruit dat het concept van de politieke representatie een grote flexibiliteit in zich bergt. In de negentiende
eeuw bijvoorbeeld werd het functioneren van politieke partij-



en ingepast in het stelsel van vertegenwoordiging. Nu de rol
van de politieke partijen minder sterk is geworden, is een ontwikkeling gaande waarbij meer elementen van directe democratie in het representatieve stelsel worden ingevlochten. Het
denken over en het in de praktijk brengen van de figuur politieke representatie staat derhalve niet stil. Het representatieconcept, zoals dat in de westerse traditie wordt gehanteerd, heeft
een sterk dynamisch karakter. Het is ook om die reden dat de
nogal eens naar voren gebrachte tegenstelling tussen de
grondslagen van het representatieve systeem en vormen van
directe democratie als een valse tegenstelling moet worden
aangemerkt. Evident is dat zeer uitbundige vormen van directe democratie de grondslagen van het representatieve stelsel
kunnen aantasten en het politieke primaat van het vertegenwoordigende stelsel kunnen bedreigen. Afgaande echter op de
introductie van het referendum in verschillende Europese landen vormen deze volksraadplegingen eerder een aanvulling op
en een bevestiging van het representatieve stelsel, dan een aantasting daarvan.
Ook in meer theoretisch opzicht kan aannemelijk worden
gemaakt dat de tegenstelling tussen elementen van directe democratie enerzijds en politieke representatie anderzijds een
valse is of althans minder absoluut is dan zij lijkt. Ook op het
concept van de directe democratie gebaseerde stelsels kunnen
niet zonder een moment van representatie of identificatie.
Wanneer kiezers hun stem uitbrengen bij verkiezingen of
wanneer volksvertegenwoordigers stemmen in een vertegenwoordigend orgaan is er weliswaar sprake van een directe en
persoonlijke daad, maar die daad vertegenwoordigt ook iets.
En wel uiteraard in de eerste plaats een persoonlijk belang en
een keuze, maar in de tweede plaats tevens een kwalificatie van
de belangen van het geheel, van de groep, de fractie et cetera,
en vaak ook nog wel de behartiging van de belangen van hen
die geen directe kiezersinvloed hebben. Wat dit laatste betreft:
nooit hebben alle burgers stemrecht – niet bijvoorbeeld een



grote groep jongeren onder een bepaalde leeftijd –, met als gevolg dat de kiesgerechtigde burgers anderen min of meer vertegenwoordigen bij het uitbrengen van hun stem. Heeft de directe democratie daarom het middel van de representatie in
enigerlei vorm nodig, ook voor de indirecte/vertegenwoordigende democratie geldt dat deze de directe democratie niet
kan missen. De politieke representatie wordt in de huidige verhoudingen door directe volksinvloed – verkiezingen – tot
stand gebracht en het functioneren van politieke representanten nadien wordt op allerlei manieren direct door burgers en
maatschappelijke organisaties beïnvloed. Het organiseren van
volksinvloed op andere wijze dan verkiezingen – bijvoorbeeld
door referenda – is dan ook niet principieel met dit concept
van representatie in strijd. Ook nog in ander opzicht kan aannemelijk worden gemaakt dat het houden van referenda goed
in een vertegenwoordigend stelsel kan worden ingepast. Bij
volksraadplegingen kunnen de bestaande actoren in de vertegenwoordigende partijendemocratie – bestuurders, volksvertegenwoordigers en politieke partijen – zich uitstekend profileren. In dat opzicht kan het referendum zelfs een adequaat
instrument zijn om de vertegenwoordigende partijendemocratie nieuw leven in te blazen. Andere vormen van directe democratie – zoals het direct verkiezen van bestuurders (de
rechtstreeks door de bevolking gekozen minister-president, de
rechtstreeks gekozen burgemeester, et cetera) – zijn in dat opzicht veel problematischer en wel omdat er in die gevallen een
sterk concurrerende verhouding ontstaat tussen de actoren
van de vertegenwoordigende partijendemocratie enerzijds en
democratisch gelegitimeerde bestuurders anderzijds. De
daardoor geïntroduceerde personendemocratie staat dan ook
in menig opzicht haaks op de grondslagen van het vertegenwoordigende stelsel.
Hiermee is uiteraard niet gezegd dat invoering van het referenduminstrument goed of wenselijk is. Er zijn tal van argumenten tegen het te uitgebreid houden van bepaalde soorten



referenda, zoals er daarnaast goede argumenten zijn om vóór
bepaalde vormen van referenda te pleiten. De veelgehoorde
stelling dat het instrument referendum als zodanig strijdig is
met de grondslagen van het stelsel van politieke representatie
kan echter niet staande worden gehouden, terwijl wel kan
worden betoogd dat het introduceren van de personendemocratie een inbreuk maakt op de grondslagen van de vertegenwoordigende democratie in haar huidige vorm.



 De campagne: David tegen Goliath?
Paul Lucardie

Als we proberen een beeld te schetsen van de campagne voorafgaande aan het referendum over de Europese grondwet stuiten we direct op een probleem. Eigenlijk kan men niet van ‘de
campagne’ spreken, want er waren vele campagnes die door elkaar en soms tegen elkaar in liepen. Zowel voor- als tegenstanders waren onderling te zeer verdeeld om samen te werken: in
het ja-kamp stonden regering en oppositie tegenover elkaar, in
het nee-kamp links en rechts. Dit hoofdstuk biedt dan ook
geen zuiver chronologisch relaas, maar een overzicht van de
verschillende campagnes van de belangrijkste spelers, de politieke partijen en organisaties als het Comité Grondwet Nee.
Uiteraard is dit, zoals elk overzicht, onvolledig en selectief
maar – naar valt te hopen – wel onpartijdig.
In dit hoofdstuk worden eerst kort de voorgeschiedenis en
de institutionele context van het referendum geschetst. Daarbij belichten we onder meer de rol van de Referendumcommissie. Vervolgens beschrijven we de campagnes van de voorstanders van de Europese grondwet. We laten zien dat die
voorstanders weinig eendrachtig samenwerkten. Daarna bespreken we de campagnes van de evenmin erg homogene
groep tegenstanders. Tot slot trekken we enkele conclusies
over de verschillende campagnes.



 Voorgeschiedenis
De geschiedenis van het referendum begon met onzekerheid:
zou het doorgaan of niet? De Europese Conventie was nog niet
helemaal klaar met het ontwerp voor de grondwet, toen Niesco Dubbelboer (PvdA), Boris van der Ham (D) en Farah
Karimi (GroenLinks) in mei  hun initiatiefwetsontwerp
voor een raadplegend referendum over de Europese grondwet
indienden. Op dat moment leek de meerderheid van de Tweede Kamer daar weinig voor te voelen. Dat veranderde toen de
Raad van State in juli aangaf geen bezwaar te maken tegen een
dergelijke volksraadpleging als vervanging van een tweede lezing door Eerste en Tweede Kamer, zoals vereist bij wijziging
van de Nederlandse grondwet. De  toonde zich gevoelig
voor dit argument en stemde uiteindelijk in november voor
het wetsvoorstel, dat nu werd aangenomen met alleen de
stemmen tegen van het , de ChristenUnie en de . Op 
januari  overwonnen ook de -leden in de Eerste Kamer hun twijfels en stemden zij voor het wetsvoorstel, dat zodoende een ruime meerderheid kreeg.
Aanvankelijk werd verwacht dat het referendum tegelijk
met de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 
gehouden zou kunnen worden. Dat bleek echter niet haalbaar,
want nadat de regeringsleiders op  juni overeenstemming
hadden bereikt over de definitieve tekst, werd het Verdrag voor
de grondwet pas op  oktober van dat jaar plechtig ondertekend. De ontwerpgrondwet speelde niettemin een rol in die
verkiezingen. Voorzover ze dat nog niet hadden gedaan, zagen
de deelnemende partijen zich genoopt een standpunt over de
grondwet te verkondigen.
De regeringspartijen , D en  namen evenals de
PvdA en GroenLinks een positief, zij het niet kritiekloos
standpunt in. Al deze partijen hadden het Europees Parlement
graag nog meer macht gegund, met name waar het de begroting van de Europese Unie betrof. Niettemin beschouwden zij



de grondwet als een stap in de gewenste richting, naar een
meer democratische Unie. De ChristenUnie, ,  en 
zagen dat anders. De grondwet ging hen te ver in de richting
van een federale Europese staat. De socialisten kenden graag
meer bevoegdheden toe aan het Europees Parlement, maar
niet aan de Europese Unie als zodanig. Nationale parlementen moesten meer zeggenschap krijgen over Europees beleid
op hun grondgebied. De  steunde deze laatste eis van de ,
maar ging veel verder: het Europees Parlement kon beter helemaal verdwijnen; de Europese Unie moest zich beperken tot
economische samenwerking tussen volledig soevereine staten. Van de nieuwe partijen die zich bij de Europese verkiezingen presenteerden, juichte alleen Leefbaar Europa de ontwerpgrondwet toe als stap op weg naar een federaal Europa.
Deze partij haalde daarmee slechts , procent van de stemmen. De enige nieuwe partij die succes behaalde bij deze verkiezingen, Europa Transparant, hield zich aanvankelijk op de
vlakte maar zou later stelling nemen tegen de grondwet.
Na de Europese verkiezingen verdween de Europese grondwet weer uit de publieke aandacht, althans in Nederland. Dat
begon pas langzaam te veranderen in de wintermaanden van
begin  (zie ook figuur  in het hoofdstuk van Kleinnijenhuis, Takens en Atteveldt in deze bundel).

 De institutionele en financiële voorwaarden
Aangezien de Nederlandse wetgeving niet voorziet in referenda, moesten regering en parlement de institutionele voorwaarden voor deze gelegenheid scheppen. Ze mochten als het
ware de kaarten schudden en tussen de spelers verdelen. Ze
trachtten dat zo eerlijk mogelijk te doen, maar misten daarbij
een gelukkige hand. Het kabinet stelde zich aanvankelijk gereserveerd op. Het referendum was tenslotte een initiatief van de
Tweede Kamer, niet van het kabinet. Toen de Eerste Kamer in



januari  evenals eerder de Tweede Kamer voor een raadplegend referendum stemde, werd dat door het kabinet zonder
enthousiasme geaccepteerd.
Afgesproken werd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een campagne zou voeren om de
opkomst te bevorderen, zoals het dat ook de afgelopen jaren
bij verkiezingen had gedaan onder het motto ‘...u komt toch
ook?’ Daartoe werden folders verspreid en advertenties geplaatst waarin twee formeel geklede Kamerdienaren het land
doortrokken met het spreekgestoelte van de Tweede Kamer en
dat vervolgens aanboden aan voorbijgangers, boeren en arbeiders, met de tekst ‘Het parlement vraagt uw mening over de
Europese grondwet’. Voorts kreeg het Instituut voor Publiek
en Politiek () de taak om, evenals bij de Tweede-Kamerverkiezingen, via een stemwijzer op het internet de burgers te helpen een keuze te maken – in beginsel was deze ‘referendumwijzer’ onpartijdig, al zouden tegenstanders dit later aanvechten.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou de inhoudelijke
voorlichting over het Grondwetverdrag op zich nemen, zij het
zonder zelf al te zeer op de voorgrond te treden. Beducht voor
beschuldigingen van machtsvertoon of ‘ongelijkheid van wapens’, nam het kabinet zich voor de actieve campagne vooral
aan de politieke partijen en maatschappelijke organisaties over
te laten. Wel drukte het ministerie een krant met de complete
tekst van de grondwet, die begin april op grote schaal verspreid
werd (via bibliotheken, tankstations enzovoort). Die krant
kwam eigenlijk iets te vroeg – en veroorzaakte enige wrevel bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken. De campagne was
nog niet op gang gekomen; bovendien zou een samenvatting
van de tekst pas tien dagen later bij de burgers in de bus vallen.
Deze samenvatting was vervaardigd door de onafhankelijke
Referendumcommissie die de Tweede Kamer op  februari
 had benoemd. Voorzitter van deze commissie was de
hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, mr. C.A.J.M. Kortmann. Terwijl de voorzitter



geacht werd partijloos te zijn, hadden de vier overige commissieleden wel een zekere binding met politieke partijen of stromingen: mr. T. Elzenga, burgemeester van Veenendaal en lid
van de Kiesraad, was lid van het ; mr. F. Korthals Altes,
oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-minister van Justitie, was in de jaren zeventig voorzitter van de  geweest;
G.J. Schutte, eveneens lid van de Kiesraad, had in de Tweede
Kamer de fractie van het Gereformeerd Politiek Verbond geleid voordat deze partij opging in de ChristenUnie; mevrouw
E.J. (Noortje) van Oostveen, communicatieadviseur en journaliste, werd geacht de sociaal-democratie een warm hart toe
te dragen.
Hoewel dus drie van de vijf commissieleden tot stromingen
werden gerekend die de grondwet goed gezind waren, stuitte
hun samenvatting op weerstand bij de voorstanders. Vooral de
vaststelling ‘Het recht van de  gaat boven het recht van de
lidstaten’, in de ogen van de commissie een van de twaalf belangrijke veranderingen die het Grondwettelijk Verdrag inhield, hoorde volgens voorstanders niet thuis in de lijst. In feite was dit al lang het geval, zo redeneerden zij. Staatssecretaris
A. Nicolaï () van Europese Zaken kon de commissie echter niet van haar ongelijk overtuigen. Kortmann stelde dat de
grondwet een bestaande praktijk waar lang niet alle landen
zich aan hielden nu nadrukkelijk vastlegde en dus wel degelijk
verandering bracht.
Naast het maken van een samenvatting van de Europese
grondwet kreeg de commissie de taak om een datum voor het
referendum vast te stellen en om een miljoen euro zo eerlijk
mogelijk onder voor- en tegenstanders te verdelen. Op  februari stelde de Referendumcommissie de datum voor de
volksraadpleging vast:  juni. Op  april maakte de commissie
bekend hoe zij de subsidiegelden voor de campagne zou verdelen.
Bij het verdelen van de subsidiegelden moest de Referendumcommissie een selectie maken uit ruim driehonderd orga-



nisaties die samen bijna acht miljoen euro hadden aangevraagd. Uiteindelijk kon ze  organisaties verblijden met een
subsidie van maximaal . euro. De zeventien voorstanders kregen samen evenveel als de veertien tegenstanders, terwijl veertien neutrale organisaties het met de helft,dus .
euro, moesten doen. Iets minder dan . euro ging naar
de politieke partijen , D, PvdA en  of hun nevenorganisaties, die dat geld voornamelijk wilden besteden aan folders, brochures en discussiebijeenkomsten. Hun tegenspelers,
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, ,  en het in  van
de  afgescheiden Tweede-Kamerlid Geert Wilders, kregen
nagenoeg evenveel. De rest van het geld kwam ten goede aan
maatschappelijke organisaties en instellingen als de Europese
Beweging Nederland (uiteraard vóór de grondwet), de islamitische Vrouwenfederatie Milli Görüs (ook vóór), het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
(neutraal), de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (een Leids
kraakpand, beter bekend als de basis van‘Eurodusnie’, basisdemocraten tegen de grondwet) en het Comité Grondwet Nee.
De belangrijkste actoren tijdens de campagne waren de politieke partijen in het parlement. Het referendum was immers
niet bindend, maar bedoeld als advies aan de volksvertegenwoordiging. Het  verklaarde bij monde van Tweede-Kamerfractievoorzitter Maxime Verhagen al in februari de uitkomst van het referendum te zullen aanvaarden, ook indien
die negatief zou zijn, mits ten minste  procent van de kiezers
er aan deel zou nemen, en daarvan  procent of meer tegen
zou stemmen. De PvdA stelde dezelfde voorwaarde aan de opkomst, maar vond  procent te veeleisend:  procent plus
één zou voldoende moeten zijn. De  stelde geen voorwaarden, maar zou dat pas op haar partijcongres in mei zo
duidelijk toegeven. D, GroenLinks,  en  stelden evenmin voorwaarden, terwijl de ChristenUnie en de  aankondigden de uitkomst van de volksstemming te zullen negeren.
De kaarten waren nu geschud, het spel kon beginnen.



 Van veel onzekerheid en een voorzichtig ‘Ja’
Voor het begin van de campagne genoten de voorstanders van
de grondwet een voorsprong, naar blijkt uit verschillende peilingen,al wist de meerderheid van de bevolking nog nauwelijks
wat erin stond. Het referendum in Spanje, dat op  februari
 een overweldigende meerderheid voor de grondwet opleverde, kon als extra aanmoediging opgevat worden. De voorsprong verdween echter als sneeuw voor de Hollandse winterzon, zodat de twee kampen elkaar medio maart ruwweg in
evenwicht hielden. Hoe kwam dit?
In de eerste plaats lieten de voorstanders – uit onwennigheid
met referendumcampagnes, uit overmoed of uit vrees voor
polarisatie – het initiatief over aan de tegenstanders. In de
tweede plaats begingen ze, eenmaal op gang gekomen, een
aantal blunders. En in de derde plaats ontbrak elke onderlinge
coördinatie. Zelfs de suggestie van -leider Verhagen om de
voorstanders een gezamenlijk affiche te laten maken, stuitte op
onoverkomelijke bezwaren. Bewindslieden, ambtenaren en
Kamerleden liepen elkaar regelmatig voor de voeten.
Minister van Justitie Donner () zette in zekere zin de
toon op  april met nogal dreigende woorden op een congres
van zijn partij, dat overigens niet gewijd was aan Europa maar
aan ‘de  van het ’. Afwijzing van de grondwet zou volgens
hem het vermogen in Europa om de vrede te bewaren aantasten, en waar dat toe kon leiden hadden de gebeurtenissen in
Joegoslavië in de jaren negentig laten zien. Ter verantwoording geroepen in de Tweede Kamer, ontkende de minister dat
hij de kiezers bang wilde maken. Hij hield echter vol: ‘wie de
toekomst op het spel wil zetten, moet vooral tegenstemmen in
het referendum. Dat heb ik gezegd en daar ben ik het nog
steeds mee eens.’ Hij voegde daaraan toe dat hij niet als minister maar als partijlid gesproken had – een onderscheid dat
toen al weinig scherp leek en in de loop van de campagne nog
verder zou vervagen bij alle bewindslieden.



Een partijgenoot van Donner, minister Bot van Buitenlandse Zaken, relativeerde de oorlogsdreiging en pleitte voor een
meer positieve benadering. Zelf raakte Bot echter ook in opspraak toen hij op  mei twijfelaars aanraadde liever thuis te
blijven dan tegen de grondwet te stemmen. Woordvoerders
van ,  en Wilders noemden deze suggestie ‘regentesk’,
‘schaatsen op glad ijs’, respectievelijk ‘schandalig’. Het ,
dat vanaf  april campagne voerde, legde in zijn pamfletten
eveneens de nadruk op de positieve aspecten van de grondwet:
betere samenwerking in de strijd tegen terrorisme en criminaliteit, meer welvaart, vrede en gemeenschappelijke waarden,
duidelijker erkenning van de autonomie van de lidstaten en de
mogelijkheid van een burgerinitiatief.
Premier Balkenende, die niet te beroerd was om ook pamfletten te verspreiden, liet af en toe echter ook dreigende taal
horen. Zo verwees hij bij de herdenking van gesneuvelde Amerikaanse soldaten in Margraten op  mei ook naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog als argument vóór
een verenigd Europa en (indirect) vóór de grondwet. Daarnaast trachtte hij de kritiek van de tegenstanders te weerleggen
en noemde hun vrees voor een Europese superstaat ‘van de
gekke’. Verhagen, die als fractievoorzitter de campagne leidde, vermeed over het algemeen dreigende woorden en benadrukte de voordelen van de grondwet op het gebied van veiligheid en milieu, evenals de beperking van de bemoeienis van de
Europese Unie.
Verhagen had zoals vermeld in april vergeefs aan de andere
partijen die de grondwet steunden voorgesteld in de campagne samen te werken en een gezamenlijk affiche te laten maken.
De vijf partijen die de grondwet verdedigden voerden elk hun
eigen campagne. Wel gingen de fractievoorzitters van D en
, Boris Dittrich en Jozias van Aartsen, een enkele keer samen met Verhagen pamfletten uitdelen, onder meer op  mei
in de binnenstad van Utrecht – terwijl de Kamer vergaderde,
dus eigenlijk ‘spijbelend’.



D liet de campagne grotendeels over aan de Stichting Beter Europa, opgericht door haar Tweede-Kamerlid Lousewies
van der Laan, maar mede geleid door een voormalig lid van het
Europees Parlement voor de PvdA, Michiel van Hulten. De
partij voerde in haar folders tien redenen aan om voor de
grondwet te stemmen, waaronder democratisering, openheid,
grondrechten, een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid en ‘een
krachtiger Europa in wereldpolitiek’. De Haagse afdeling
deelde – in samenwerking met een particulier persoon – voor
 euro broodjes met haring uit, vergezeld van een folder.
Daarnaast roerden bewindslieden en Kamerleden van D
zich natuurlijk ook in debatten en spreekbeurten. Minister
van Economische Zaken Brinkhorst voorspelde evenals Donner een sombere toekomst bij afwijzing van de grondwet: ‘Op
den duur gaat in Nederland dan het licht uit en dan zetten
we ons land op slot.’ Deze dreigende opmerkingen werden
– evenals die van Donner – regelmatig aangehaald als voorbeeld van (te) negatieve propaganda van de regeringspartijen. Brinkhorst maakte weer iets goed in het slotdebat voor
de -televisie op  mei, waarin hij het publiek van twijfelende kiezers wist te overtuigen dat ratificatie van de grondwet uiteindelijk economisch meer voor- dan nadelen met zich
mee zou brengen.
De  leek in  nog geneigd tegen de Europese grondwet te stemmen, vooral vanwege de beoogde verkleining van
de Europese Commissie. Maar vervolgens koos deze partij
voor een ‘nuchter ja’: ‘de vlag hoeft echt niet uit, maar de Europese grondwet is gewoon beter dan de verdragen die er nu liggen.’ -europarlementariër Jules Maaten mocht op 
april de -campagne openen in een café in Nieuwegein. Hij
wees op alle voordelen van Europese integratie. In een korte
reclamespot zou hij later afwijzing van de grondwet associëren
met terreur, geweld en jodenvervolging – maar dit filmpje zou
wegens de verwachte commotie nooit worden uitgezonden.
Het liberale wetenschappelijk bureau, de prof. mr. B.M. Tel-



dersstichting, publiceerde een (door de Referendumcommissie gesubsidieerde) studie over het Grondwettelijk Verdrag.
Daarnaast produceerde de  nog een pamflet, een folder en
een kaartje met argumenten voor de grondwet. Europa zou
veiliger, democratischer, welvarender en sterker worden, maar
niet ten koste van de Nederlandse identiteit. En, zo herinnerde
de partijtop haar achterban, ‘de  is bij uitstek een liberaal
project’. Nicolaï, de liberale staatssecretaris van Europese Zaken, speelde vroeg in april een voortrekkersrol in de campagne. Op  mei verdedigde hij de grondwet met geestdrift in een
speciaal daarvoor afgehuurde Haagse tram. Fractievoorzitter
en ‘politiek aanvoerder’ Van Aartsen liet zich evenmin onbetuigd. Ook hij wilde ‘geen juichverhaal’ houden maar nuchter
benadrukken dat de grondwet beter was dan het nu geldende
Verdrag van Nice, vooral op het gebied van veiligheid. Rita
Verdonk, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
verwachtte veel van een gezamenlijk Europees asielbeleid en
liet zich dreigend uit over de gevolgen van een ‘nee’: ‘Dan worden wij het afvoerputje van Europa.’
De PvdA wilde als grootste oppositiepartij afstand bewaren
tot het kabinet – dat in deze periode bijzonder weinig populariteit genoot – maar toch de grondwet verdedigen. Daarbij
kampte ze met verdeeldheid in haar achterban, waarvan een
belangrijk deel de grondwet afwees. Tot de dissidenten behoorden bekende sociaal-democraten zoals oud-minister (en
oud--voorzitter) Marcel van Dam, medewerkers van het
wetenschappelijk bureau van de partij (de Wiardi Beckman
Stichting), de wetenschapper en columnist Ronald Plasterk
en oud-Kamerleden zoals Marja Wagenaar. Laatstgenoemde
publiceerde in mei een boek waarin zij de grondwet verwierp
als te weinig democratisch. Wouter Bos, fractievoorzitter in
de Tweede Kamer en politiek leider van de PvdA, startte de
campagne voor de grondwet pas op  mei, de Dag van de Arbeid, die de sociaal-democraten dit jaar in Nijmegen vierden.
Volgens hem zou Europa met de grondwet ‘socialer, veiliger,



Van Aartsen (), Dittrich (D) en Verhagen () delen folders uit (Trouw,  mei )

slagvaardiger, minder bureaucratisch en democratischer’ worden.
Deze thema’s kwamen ook voor in de folders die Bos en andere PvdA-leden gingen verspreiden. Bos merkte bij gesprekken aan de voordeur van veel PvdA-aanhangers dat ze hem
weliswaar goedgezind waren, maar zich toch niet lieten overtuigen om voor de grondwet te stemmen. De PvdA-top kreeg
steun in de campagne van oud-premier Kok, die vanaf  mei
optrad in televisie- en radiospotjes en advertenties in dagbladen.Ook de aftredend voorzitter van de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (), Lodewijk de Waal, sprong bij en verklaarde dat veel sociaal-democratische idealen in de grondwet ‘verweven’ waren, waarmee die juist als tegenwicht kon dienen tegen dreigende overheersing van het marktdenken en tegen het
rechtse beleid van het kabinet-Balkenende. De  zelf nam
overigens – evenals andere vakcentrales – geen standpunt in.
Ook GroenLinks balanceerde tussen steun aan de grondwet
en oppositie tegen het kabinet, maar had minder te stellen met



dissidenten in eigen gelederen. ‘Verbeter Europa, begin met
een ja!’ was de leus, die werd afgedrukt op een kaartje dat de
luchtvervuiling in Europa kleurrijk afbeeldde. De grondwet
werd voorgesteld als wapen tegen luchtvervuiling. Daarnaast
betoogde GroenLinks dat de grondwet de burgers meer macht
zou geven en Europa een sterkere tegenspeler van Amerika zou
maken, dankzij de Europese minister van Buitenlandse Zaken. De partij verspreidde haar standpunt onder meer in
Amsterdam via een eigen krant die in . exemplaren was
gedrukt. Een geestverwant van GroenLinks, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer, leverde ook een
bijdrage aan de campagne door in het televisieprogramma
Buitenhof op  mei een bevlogen betoog voor de grondwet te
houden. De oud-minister en voormalig Europees Commissaris Hans van der Broek () merkte hierbij op dat hij dit
soort inspirerende verhalen in de campagne erg gemist had.
De ja-campagne was voornamelijk het werk van deze vijf
– onderling verdeelde – politieke partijen. Maatschappelijke
organisaties en bedrijven stelden zich over het algemeen passief of afzijdig op. Ondernemers verklaarden wel via hun organisaties - en  Nederland steun aan de grondwet,
maar staken nauwelijks geld of tijd in de campagne. Milieuorganisaties bleken vaak verdeeld en dus evenmin weinig geneigd tot actieve deelname. Ook de kerken hielden zich afzijdig. Wel spraken verschillende moslimorganisaties zich voor
de grondwet uit. De Vrouwenfederatie Milli Görüs waardeerde vooral de grondrechten die in de grondwet vastgelegd werden. Zij organiseerde met subsidie van de Referendumcommissie informatieve bijeenkomsten, die goed bezocht werden
door moslimvrouwen en (in mindere mate) mannen, al bleven
uitgenodigde politici nog wel eens weg. Bekende Nederlanders toonden zich zelden bereid in advertenties de grondwet
aan te prijzen. De publicist Geert Mak en de televisiepresentatrice Lucille Werner bleven uitzonderingen.
Het kabinet had zich aanvankelijk op de achtergrond ge-



houden. In eerste instantie werd voor de ja-campagne slechts
. euro uitgetrokken. Het grootste deel daarvan ging op
aan salariskosten voor de ambtenaren die onder leiding van J.
Goeijenbier, oud-voorlichter van Economische Zaken en lid
van D, de campagne zouden coördineren. Het team van
Goeijenbier richtte zich vooral op free publicity in de media
voor bewindslieden die een pleidooi hielden vóór de grondwet.
Medio mei besloot het kabinet zich toch volledig in te zetten.
Daarbij vervaagde het onderscheid tussen bewindslieden en
partijleiders verder. Ondanks protesten van tegenstanders
werd , miljoen euro uitgetrokken om advertenties te bekostigen en een folder uit te geven. Aanleiding daartoe gaf waarschijnlijk een opiniepeiling, in opdracht van het kabinet gehouden, die liet zien dat de grondwet nu meer tegenstanders
dan voorstanders kende. In de Tweede Kamer verdedigde Nicolaï de extra uitgaven met de heersende verwarring en negativiteit in de media. Het Comité Grondwet Nee spande een
kort geding aan, maar tevergeefs: de rechter kon moeilijk ingaan tegen de meerderheid van de Tweede Kamer, die lijdzaam
instemde met het kabinet.
Samengevat: het ja-kamp kwam laat op gang, vertoonde
weinig samenhang en wekte geregeld weerstand door (overdreven) sombere toespelingen op de gevolgen van een ‘nee’.

 Naar een ondubbelzinnig en overdonderend ‘Nee!’
Hoewel de tegenstanders van de grondwet onderling net zo
verdeeld waren als de voorstanders, konden zij dankzij de afwachtende en veelal defensieve opstelling van het ja-kamp al
vroeg de thema’s van de campagne bepalen. Een belangrijk
thema was de euro, die op zich eigenlijk weinig met de grondwet te maken had. De partijvoorzitter en fractievoorzitter van
de , Jan Marijnissen, had al in april getracht de twee toch te



verbinden: ‘Diegenen die de grondwet niet gelezen hebben en
de debatten niet willen volgen, wil ik voorhouden dat deze
grondwet komt uit de koker van dezelfden die het Stabiliteitspact hebben bedacht en de euro hebben ingevoerd.’ De 
kreeg in haar (al jaren gespuide) kritiek op de euro ongevraagd
– en waarschijnlijk onbedoeld – steun van H. Brouwer, een directeur van De Nederlandsche Bank. Volgens een vraaggesprek in Het Parool en andere bij de  aangesloten regionale
dagbladen had hij toegegeven dat de gulden bij de overgang
naar de euro te laag gewaardeerd zou zijn in verhouding tot de
Duitse mark. De Nederlandse burger zou daardoor  à 
procent koopkracht verloren hebben. Die conclusie bleek wellicht niet geheel juist weergegeven, maar ging al spoedig een eigen leven leiden.
Daarnaast viel de  de grondwet vooral aan als stap op weg
naar een ondemocratische en bureaucratische Europese ‘superstaat’, waarin bovendien de neoliberale ideologie van de
markt ‘in beton gegoten’ werd. Een sterker optreden van de
Europese Unie naar buiten, dat GroenLinks nogal aansprak,
wekte juist wantrouwen bij de socialisten, die vreesden voor
militarisering van Europa. De drie miljoen folders die de 
vanaf midden april ging verspreiden, legden de nadruk op de
dreigende ‘superstaat’ waarin Nederland zou verdwijnen – op
een kleurrijke kaart van Europa was ons land zelfs geheel door
de Noordzee verzwolgen. Daarnaast plakten de jongeren van
de , verenigd in de organisatie , wilde affiches met teksten als ‘Meer geld voor wapentuig? Stem ’ en ‘Werken onder
Poolse omstandigheden? Stem ’. De campagne werd aanvankelijk getrokken door Marijnissen, maar toen deze door
een hernia geveld raakte, nam zijn fractiegenoot Harry van
Bommel deze rol over. Hij deed dat met verve. Sommige waarnemers verklaarden hem tot winnaar van een langdurig debat
met kopstukken van ChristenUnie,  en  in het televisieprogramma Netwerk. Bij het slotdebat van de  op 
mei moest hij het in de ogen van het publiek echter afleggen tegen de zelfverzekerde Brinkhorst.


De  had al in september  het initiatief genomen voor
een comité tegen de grondwet, omdat zij die als ‘niet democratisch, niet veilig en niet sociaal’ beschouwde. Het Comité
Grondwet Nee stond formeel los van de partij en telde ook leden van GroenLinks en PvdA. De voorzitter en woordvoerder
van het Comité, Willem Bos, was tot eind  redacteur van
Grenzeloos, het blad van de Nederlandse afdeling van de Vierde
Internationale – revolutionaire socialisten die zich lieten inspireren door de Russische revolutionair Leon Trotski. Het
Comité nam in zekere zin het voortouw in de campagne, door
al vanaf januari via elektronische nieuwsbrieven en acties de
aandacht te trekken. Een belangrijke rol in het Comité speelde
Hans van Heijningen, medewerker van de Tweede-Kamerfractie van de  en coördinator van haar eigen referendumcampagne – en vanaf  mei algemeen secretaris van de partij. De fractie van Verenigd Links in het Europees Parlement,
waartoe de  behoorde, betaalde de productiekosten van een
fraai vormgegeven brochure die het Comité het licht liet
zien. Daarnaast publiceerde het Comité op zijn webstek en in
een folder een ‘leeswijzer bij de Europese grondwet’. Zoiets
deed overigens ook de Eurodusnie-groep, die daarbij bewust
de elektronische stemwijzer van het  imiteerde – tot ongenoegen van het , dat via een kort geding de groep dwong
hun stemwijzer een andere naam te geven. In plaats van ‘referendumwijzer’ werd het nu ‘referendumwijze’.
Het Comité Grondwet Nee en de  drukten door hun grote
inzet een zwaar stempel op de campagne, vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Het verzet tegen de grondwet
kwam echter ook van rechts. De Edmund Burke Stichting, die
het conservatieve gedachtegoed in Nederland uitdraagt, publiceerde op  april een uitvoerige brochure tegen de grondwet met bijdragen van wetenschappers en politici – waaronder
dissidente christen-democraten, liberalen en sociaal-democraten. Syp Wynia, redacteur van het weekblad Elsevier, leverde ook een bijdrage aan de bundel. Hij had tien dagen eer-



der in zijn blad al duidelijk stelling genomen tegen de grondwet, vooral omdat die het immigratiebeleid niet meer aan de
nationale overheid zou overlaten.
De ChristenUnie en de  droegen eveneens bij aan het geschrift van de Edmund Burke Stichting. Ook zij verzetten zich
tegen de verdergaande eenwording, centralisatie en‘staatsallures’ van Europa. Daarnaast misten zij in de preambule van de
grondwet een expliciete verwijzing naar de joods-christelijke
traditie – in plaats van de ‘culturele, religieuze en humanistische tradities’ die nu als inspiratiebronnen genoemd werden.
Deze grondwet‘stelt de mens centraal’,zo vatte de staatkundiggereformeerde europarlementariër B. Belder zijn bezwaren
samen. Daarnaast noemde met name de  nog als bezwaar
dat de grondwet niets veranderde aan de positie van Nederland
als grootste nettobetaler van de Europese Unie – een bezwaar
dat zij in haar folder kleurrijk illustreerde met verschillende
eurobiljetten en munten. De ChristenUnie drukte zich in
haar vlot geschreven folder iets voorzichtiger uit: ‘Europa oké,
deze grondwet: Nee!’ Dit standpunt werd verder onderbouwd in een brochure van het wetenschappelijk instituut van
de partij, de Groen van Prinsterer Stichting, die al op  april
verscheen. André Rouvoet, de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, maakte in debatten ook gebruik van meer pragmatische argumenten. Zo erkende hij in het -debat op  mei
dat de grondwet positieve kanten had, maar betoogde dat de
ontwikkeling voor de burgers gewoonweg te snel ging. Dit argument maakte veel indruk op het publiek. Rouvoet deed het
vaak goed in debatten – die zijn partij al vanaf medio april
voerde – en werd door een kijkerspanel bij het debat in de
Erasmus Universiteit op  mei te Rotterdam tot beste debater
uitgeroepen. De voorzichtigheid van de ChristenUnie hing
wellicht samen met verdeeldheid in eigen kring. Vooraanstaande partijleden als de oud-senator J.P. de Vries en de voorganger van Rouvoet als fractievoorzitter en lijstaanvoerder (in
) Kars Veling spraken zich openlijk vóór de grondwet uit,



evenals de hoofdredacteur van het geestverwante Nederlands
Dagblad, P.A. Bergwerff.
Ook tamelijk genuanceerd uitte zich de woordvoerder van
de , Mat Herben. Hij kon voor  of  procent met de
grondwet instemmen, verklaarde hij, maar juist die resterende
 of  procent waren wezenlijk,net zo wezenlijk als het verschil
tussen mens en chimpansee, die immers voor  procent genetisch gelijk waren. De Europese Unie had in de ogen van zijn
partij echter helemaal geen grondwet nodig. De aanhangers
van Fortuyn, die pas medio mei actief op campagne gingen,
voerden tien bezwaren aan tegen deze grondwet, waaronder –
naast de bekende kritiek op bureaucratie en ondemocratische
‘superstaat’ – de overdracht van asiel- en migratiebevoegdheden, de mogelijke toetreding van Turkije en de nettobetalingen van Nederland.
Vrijwel dezelfde argumenten gebruikte het onafhankelijk
Kamerlid Geert Wilders. Vanaf  mei trok hij in een bus het
land door – de bustoer genoemd – en deelde folders uit op
kermissen en markten, daarbij voortdurend omringd door
dreigend kijkende beveiligingsbeambten en op de voet gevolgd door Jonge Democraten die folders verspreidden met de
tekst ‘Waarom Wilders Wauwelt’. De folder van Wilders, getiteld ‘Nederland moet blijven!’ verwees drie keer naar het naderend Turks lidmaatschap van de  – niet verwonderlijk, aangezien dit de aanleiding vormde voor Wilders’ breuk met de
. Daarnaast koppelde hij – evenals de  – de grondwet
aan de euro: ‘De Brusselse bureaucraten die de euro verzonnen
brengen u nu: de Europese grondwet.’ Wilders bleef tamelijk
geïsoleerd in zijn campagne, niet alleen vanwege zijn beveiliging, maar ook omdat hij voorwaarden stelde voor deelname
aan debatten waar anderen niet aan wensten te voldoen – hij
wilde eigenlijk alleen met Van Aartsen in debat, die dat echter
weigerde.
De nee-campagne kreeg evenmin als de ja-campagne veel
steun van maatschappelijke organisaties. Wel schaarden zich



enkele bekende publicisten en letterkundigen zoals Maarten
’t Hart en Rudy Kousbroek in het nee-kamp, omdat zij de kritiek van de Partij voor de Dieren deelden dat de grondwet te
weinig waarde toekende aan het welzijn van dieren.
Ten slotte ontving de nee-campagne symbolische steun uit
Frankrijk, waar het referendum op  mei een overtuigende
overwinning voor de tegenstanders opleverde. Rouvoet, een
vertegenwoordiger van de tegen de geest van de Franse revolutie gerichte antirevolutionaire stroming in Nederland, toonde
zich ‘voor het eerst enthousiast over een Franse revolutie’.

 Conclusie
Op het eerste gezicht leek de strijd om de grondwet een gevecht
tussen David en Goliath: de tegenstanders waren verdeeld in
rechts en links, verstoken van steun uit het maatschappelijk
middenveld of bedrijfsleven en vertegenwoordigden slechts 
procent van de bevolking, gemeten naar hun zeteltal in de
Tweede Kamer. Dat zij de strijd toch overtuigend wonnen,
zouden ze te danken hebben aan grotere inzet en gedrevenheid, sluwe tactiek en juist dat ‘underdog’-imago dat David
ook zo verrassend sterk maakte. Dit beeld is niet helemaal onjuist, maar behoeft wel enige kanttekeningen. De  is anno
 geen kleine partij meer, maar telt bijna . leden. Zij
beschikt bovendien over een royale kas, en niet minder belangrijk: over een efficiënte en in actie geschoolde organisatie.
Met ChristenUnie en  samen konden de nee-zeggers rekenen op bijna . partijleden.
In theorie telde het ja-kamp ruim tweemaal zo veel leden,
maar gezien de veel grotere verdeeldheid in de PvdA en (in iets
mindere mate)  en  kon het waarschijnlijk niet over
veel meer activisten beschikken. Actieve partijleden kunnen
als opinieleiders hun omgeving beïnvloeden – vooral wanneer
die onwetend en onzeker is, zoals het geval was bij de Europese



grondwet. De media speelden natuurlijk ook een rol, maar het
is de vraag welke precies. Hun redacteuren spraken zich vaak
voor de grondwet uit. De voorstanders genoten iets meer aandacht van de media dan de tegenstanders, maar hadden daar
weinig voordeel van. Al in een vroeg stadium gaven zij belangrijke troeven uit handen – de euro, de ontwikkeling van Europa tot federale staat – en wekten met dreigende taal en negatieve associaties (oorlog, economische rampspoed, invasie van
asielzoekers) angst en andere emoties op die ze niet meer konden beheersen. Nu onthielden ook de tegenstanders zich niet
van demagogisch taalgebruik en dubieuze associaties (de euro,
Turkije, bio-industrie), maar de emoties die zij opriepen keerden zich niet tegen hen. In angst en woede zullen mensen immers eerder ‘nee’ dan ‘ja’ zeggen, liever alles bij het oude laten
dan de onzekerheid van verandering ondergaan. Goliath
bleek een trage reus op lemen voeten, die door de snelle David
met enkele welgemikte worpen van zijn slinger werden verbrijzeld, zodat de reus met een grote klap op de grond viel en
niet meer overeind wist te komen.



 Toen Europa de dagbladen ging vullen
Jan Kleinnijenhuis, Janet Takens
en Wouter H. van Atteveldt 

 Inleiding
Nieuws kan een grote rol spelen in de meningsvorming. Burgers zien immers niet rechtstreeks welke visie politici en ambtenaren in Den Haag of Brussel hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van een Grondwettelijk Verdrag. Ze gaan uit van wat ze
zelf zien, lezen en bepraten. Onze maatschappij kenmerkt zich
daarbij door een hoge mediaconsumptie. Enkele uren per dag
laten burgers zich omgeven door een audiovisueel behang van
dagbladen, radio, televisie en internet. De meeste kijkers, surfers, lezers en luisteraars zijn weliswaar niet op zoek naar politieke informatie, maar de meeste van hen nemen wel degelijk
kennis van hoogtepunten uit het nieuws die vaak herhaald
worden.
Via het nieuws verkrijgen burgers een beeld van de strijdpunten, van de issues, van de beleidsthema’s die op het spel
staan. De eerste vraag die we in dit hoofdstuk stellen is hoeveel
aandacht er in de media was voor Europa en de Europese
grondwet. We laten zien dat die aandacht zich niet beperkte tot
de laatste weken, hoewel in die periode de aandacht wel het
meest intensief was. Daarna gaan we over op de inhoud van
dat nieuws. We besteden aandacht aan de vraag waarover in
het afgelopen jaar en meer specifiek in de weken voorafgaande
aan het referendum is gesproken. We laten zien dat de aard van
die strijdpunten met zich meebracht dat er maar weinig argu-



menten vóór het Grondwettelijk Verdrag overbleven.
Om welke strijdpunten het precies gaat en wat daarbij op het
spel staat is niet vanzelfsprekend, maar is een uitkomst van het
spel om de media-aandacht. De vraag daarbij is hoeveel
nieuws er was over de voorstanders en de tegenstanders van
het Grondwettelijk Verdrag. Uitgaande van de uitslag van het
referendum is het misschien verrassend dat de voorstanders al
met al veel meer aandacht kregen dan de tegenstanders. Alleen
in de laatste weken voor het referendum, toen de hoeveelheid
nieuws over het referendum meer dan verdubbelde, kregen de
tegenstanders bijna evenveel aandacht als de voorstanders.
Bovendien laten we zien dat de argumenten vóór de Europese
grondwet meer aandacht kregen dan de argumenten tegen die
grondwet. Wel blijkt in de laatste anderhalve maand voor het
referendum de balans minder ver door te slaan in het voordeel
van de voorstanders van het verdrag dan in de maanden ervoor.
De opmerkelijke constatering dat in de media voorstanders
meer in het nieuws waren dan de tegenstanders, roept de vraag
op waarom burgers dan toch zo massaal nee hebben gestemd.
Een deel van het antwoord ligt wellicht in de manier waarop
voor- en tegenstanders in de media opereerden. Opmerkelijk
genoeg stond in het nieuws níet voorop dat voor- en tegenstanders elkaar bestreden omdat ze het met elkaar oneens waren. Uit het nieuws kwam vooral naar voren dat de voorstanders met elkaar overhoop lagen, en dat ook zij kritiek hadden
op de Europese Unie. Kortom, de voorstanders van het verdrag
gooiden afgaande op het nieuws hun eigen glazen in. Dat verklaart misschien waarom de voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag ook veel meer kritiek kregen vanuit de media
dan de tegenstanders.



 De methode
Omdat burgers hun eerste indrukken niet opdoen in de laatste
dagen voor een referendum, is het gewenst het nieuws over een
langere periode in de beschouwing te betrekken. Als onderzoeksperiode is daarom een heel jaar genomen (van  juni
 tot  juni ). Maar veel kiezers namen pas in de laatste
weken een definitief besluit. Daarom plaatsen we het nieuws
van de laatste anderhalve maand (van maandag  april tot
woensdag  juni ) tegen de achtergrond van het voorafgaande nieuws (van  juni  tot  april ).
We beperken ons in onze analyse tot het nieuws van dagbladen. Dankzij elektronische dagbladarchieven, met name dankzij LexisNexisTM, zijn dagbladen van alle media het beste toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.En hoewel politici
zich in toenemende mate richten op de televisie en internet in
opkomst is, blijkt dat als het gaat om de onderwerpkeuze de
schrijvende pers een goede graadmeter vormt. Als de onderwerpen in de dagbladen verschuiven, nemen andere media dat
meestal over.
De meeste landelijke en regionale dagbladen zijn in een brede, ‘automatische’ inhoudsanalyse opgenomen. Vier landelijke
dagbladen, namelijk Metro, Sp!ts, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad blijven buiten beschouwing, evenals de
regionale dagbladen uit Holding De Telegraaf (samen  artikelen).
In aanvulling op deze‘automatische’ inhoudsanalyse is door
twee codeurs een handmatige diepteanalyse uitgevoerd op de
koppen en de leads van artikelen van  januari  – de dag
waarop de Eerste Kamer instemde met het referendum – tot 
juni . De artikelen die werden geanalyseerd in deze diepteanalyse waren afkomstig uit de vijf grote landelijke kranten (De
Telegraaf, Algemeen Dagblad, Trouw, NRC Handelsblad en de
Volkskrant) en uit drie regionale kranten (Het Parool, Dagblad
van het Noorden en De Gelderlander). In totaal werden  artikelen geanalyseerd.


 Aandacht voor Europa en de Europese grondwet
De hoeveelheid berichten over het referendum was zo groot,
dat men een jaar lang op vijf dagen van de week in elk van de 
onderzochte dagbladen nog een bericht over het referendum
zou tegenkomen als deze berichten gelijkmatig uitgespreid
zouden zijn (gemiddeld , artikelen per dag). In het zicht
van het referendum nam de hoeveelheid nieuws toe. In mei
 verschenen op een gemiddelde dag , berichten per dagblad. Zelfs lezers van dagbladen die verhoudingsgewijs weinig
aandacht schonken aan de grondwet, namelijk de regionale
dagbladen uit Salland, de Veluwe en de Flevopolder (Deventer
Dagblad, Zwolse Courant, Veluws Dagblad, Apeldoornse Courant, Gelders Dagblad, Dagblad Flevoland) konden er in mei
 gemiddeld per dag nog  à , artikelen over lezen. Lezers
van de landelijke dagbladen werden overstelpt met informatie,
variërend van gemiddeld bijna twaalf artikelen per dag in NRC
Handelsblad, bijna negen in de Volkskrant, bijna acht in Trouw,
ruimschoots vijf in het Financieel Dagblad, bijna vijf in De Telegraaf en ruimschoots vier in Algemeen Dagblad. Lezers van
de Volkskrant en NRC Handelsblad konden er op een enkele dag
zelfs meer dan  artikelen over lezen.
Een eerste indruk van het verloop van de campagne wordt
verkregen door de aandacht die voor- en tegenstanders van het
Grondwettelijk Verdrag kregen te plaatsen in de tijd. Van juni
 tot april  zijn er enkele grote pieken in de media-aandacht, waarna de aandacht steeds weer ver terugzakt, terwijl
vanaf april  de media-aandacht structureel begint te stijgen (zie figuur ).
Rond de Europese verkiezingen van  juni  zien we de
eerste aandachtspiek. Minister Bot van Buitenlandse Zaken
bepleit dan tegelijkertijd ‘minder Europa’ en een referendum
over de Europese grondwet. De tweede aandachtspiek van juni
 is het resultaat van de Eurotop in Brussel, waarop over de
Europese grondwet overeenstemming wordt bereikt. Op-



Figuur : de aandacht in dagbladen voor voor- en tegenstanders van
de Europese grondwet (van juni  tot juni ).

nieuw doet vooral minister Bot in het nieuws van zich spreken.
Nederland is verbolgen over de Duitse uitleg van het Stabiliteitspact. In de daaropvolgende week is er veel vervolgnieuws
over de grondwet. Dagbladen leggen uit wat de grondwet behelst. De paus keurt de grondwet af omdat een verwijzing naar
het christendom ontbreekt. De Tweede Kamer steunt vooralsnog de conceptgrondwet. Alleen de kleine partijen zijn tegen.
Afgaande op de pers is nu de weg gebaand voor de toetreding
van Turkije tot de . Opnieuw wordt gesproken over een referendum.
Na het zomerreces wordt de draad maar moeizaam weer opgepakt. Het nieuws in het najaar van  wordt gedomineerd
door de eventuele toetreding van Turkije. Op  september
 stapt Geert Wilders uit de  omdat hij zich niet kan
verenigen met toetreding van Turkije tot de . Hij wint in de
peilingen, zeker in de weken na de moord op Theo van Gogh
op  november . Als premier Balkenende op  december
in zijn hoedanigheid als -voorzitter bewerkstelligt dat in
 verkennende onderhandelingen van de  met Turkije
over toetreding kunnen gaan plaatsvinden, krijgt hij vanuit



zijn eigen partij lof toegezwaaid, maar het enthousiasme is van
korte duur.
Na het kerstreces komen de grondwet en het referendum
vanzelf weer in het nieuws. Eind januari  is het groot
nieuws dat de Senaat instemt met een referendum over de ,
omdat ook de  overstag gaat. Ook het  stelt half februari dat de uitslag geëerbiedigd moet worden. Eind februari
wordt het nieuws bekend dat het referendum op  juni zal worden gehouden. In maart en april wordt vaak gekeken naar
Frankrijk, waar een felle discussie woedt over de dienstenrichtlijn van voormalig -commissaris Bolkestein, waarbij
een non tegen de grondwet in het verschiet ligt. Intussen trekken ook Nederlandse peilingen aandacht waaruit blijkt dat een
‘nee’ tot de mogelijkheden behoort, hoewel er in januari 
nog een ruime meerderheid voor de grondwet leek te zullen
gaan stemmen.
Vanaf april begint de campagne op gang te komen. Een centraal onderwerp is er niet. Ministers blijken het oneens te zijn
over wat er te vrezen valt bij een ‘nee’. Minister Donner, die
wijst op het gevaar van een oorlog na een ‘nee’, wordt dan
openlijk teruggefloten door zijn collega Bot (dit merken we in
tabel  aan als het begin van de ‘echte’ campagne). Bij gebrek
aan een eenduidig nieuw strijdpunt keren oude onderwerpen
terug. Begin mei duikt de ‘te dure’ euro weer op in de politieke
discussie, na uitlatingen van -directeur Brouwer, dat bij
de introductie van de euro de gulden te goedkoop was ten opzichte van de -mark. Minister Zalm mengt zich herhaaldelijk
in de erop volgende discussie om te betogen dat de invoering
van de euro een goede zaak was. De toetreding van Turkije, die
ook in de maanden daarvoor regelmatig ter sprake kwam,
krijgt halverwege mei veel aandacht bij de start van de campagne van Geert Wilders.
In het weekend van  mei pakken alle dagbladen nog eens
flink uit met beschouwingen over het aanstaande referendum.
Talloze onderwerpen komen aan bod, variërend van de dure



en klungelige ja-campagne, de drijfveren van nee-stemmers,
de geschiedenis van de , tot staatjes met argumenten pro en
contra. Nieuws is dat de  een spotje terugtrekt waarin beelden van de holocaust vertoond zouden worden om de gevolgen van een‘nee’ aanschouwelijk te maken. In de laatste anderhalve week blijft de media-aandacht nagenoeg onverminderd
hoog. Bij de tegenstanders komen de  en de ChristenUnie
sterk naar voren. Bij de voorstanders treedt Wouter Bos van de
PvdA in het voetlicht. Economische argumenten krijgen nog
een kans, maar echte nieuwe onderwerpen komen er niet bij.
Het referendum zelf en de campagne ervoor komen in journalistieke beschouwingen centraal te staan. Nieuws wordt bijvoorbeeld dat de , die in januari slechts schoorvoetend
voor het referendum te winnen was, bij monde van fractievoorzitter Van Aartsen nu ook over andere kwesties referenda
bepleit.

 Aandacht voor verschillende onderwerpen
In het jaar voorafgaande aan het referendum worden tal van
strijdpunten in verband gebracht met het Grondwettelijk Verdrag. Het nieuws gaat voor een deel over thema’s waarover bij
het referendum geen mening gevraagd werd. Gedurende de
gehele periode was de campagne zelf (, procent) het belangrijkste issue. Ook de euro (, procent) en eventuele toekomstige uitbreidingen van de Europese Unie (, procent,
waarvan , procent betrekking heeft op een uitbreiding met
Turkije) worden veelvuldig genoemd in artikelen over het
Grondwettelijk Verdrag. Nationale verworvenheden als het
softdrugsbeleid en het homohuwelijk (Nationale identiteit, ,
procent) die door een dirigistische  in gevaar zouden kunnen worden gebracht, spelen een bescheiden rol in de campagne. In een groot deel van het nieuws over de grondwet gaat het
over het dagelijkse reilen en zeilen van de . Er is veel aan-



dacht voor de interne markt (, procent), waarbij de dienstenrichtlijn van Bolkestein veel aandacht krijgt, en voor andere thema’s met betrekking tot economie en financiën (, procent).
Ten slotte gaat het nieuws voor een deel over kwesties die
rechtstreeks in het Grondwettelijk Verdrag zijn opgenomen,
bijvoorbeeld over de bevoegdheden van de Europese Unie (,
procent), democratisering en de daarmee samenhangende
onderwerpen uit de grondwet, zoals het burgerinitiatief (,
procent) en de grondrechten en beginselen, die in het verdrag
zijn opgenomen (inhoud grondwet, , procent). Het externe
beleid van de Europese Unie krijgt , procent van de aandacht.
In de loop van het jaar treden er behoorlijke verschuivingen
in de aandacht op. Het meest opmerkelijk is wellicht dat de
aandacht voor de nieuwe elementen uit de grondwet zelf, bijvoorbeeld de aandacht voor de ‘bevoegdheden van de ’ in de
weken voorafgaande aan het referendum onder de  procent
blijft steken. Ook de relatieve aandacht voor het buitenlands
beleid (van , procent naar , procent) neemt niet toe in de
slotfase. Onder andere de Europese minister van Buitenlandse
Zaken, de nieuwe bevoegdheden van het parlement, en het
niet langer roulerende Europese voorzitterschap krijgen in
deze weken in vergelijking met andere onderwerpen niet meer
aandacht.
De toenemende aandacht voor de campagne zelf en de verhoudingsgewijs geringe aandacht voor de inhoudelijke kernthema’s vormen onderdelen van een in de Verenigde Staten
reeds langer onderkend strategy frame in de politieke journalistiek. Uitgaande van een strategy frame is de journalistieke
boodschap niet ‘ doet of zegt ’, maar ‘ wil u overhalen om 
te doen en daarom zegt hij of zij nu  tegen u’. Journalisten met
een strategy frame geven niet zomaar informatie over het doen
en laten van politici, maar spreken hun publiek zo toe dat politici in de rol komen van onbetrouwbare sujetten die het me-



Figuur : aandacht in de geschreven pers voor de campagne zelf en
de euro

diapubliek voor hun politieke karretje willen spannen.
Voor de vier thema’s die in de nieuwsdynamiek de grootste
rol hebben gespeeld staat in de figuren  en  van week tot week
weergegeven hoeveel aandacht ze hebben gekregen.In figuur 2
gaat het om de aandacht voor de campagne zelf en de euro. In
figuur  om de aandacht voor toekomstige uitbreiding van de
 en de interne markt.
Wanneer we kijken naar het verloop van de mediaberichtgeving over de vier belangrijkste issues, dan zien we dat in de weken voor het referendum de campagne zelf alle andere onderwerpen overstemt waarover de campagne had kunnen gaan.
In de laatste (halve) week voor het referendum krijgt het referendum zelfs , procent van de aandacht.
Het op één na belangrijkste onderwerp in de laatste weken
van de campagne betreft de euro. De eerste piek in de aandacht
voor de campagne hangt samen met het besluit op  januari
 van de Eerste Kamer om een referendum in te stellen.



Figuur : aandacht in de geschreven pers voor uitbreiding van de
 en de interne markt

De interne markt krijgt tussen december  en april 
enkele malen heel veel aandacht. De Europese top van  en 
december, waar de Europese Raad besloot om de onderhandelingen met Turkije in oktober  te starten, levert grotere
aandacht op voor de interne markt, waarbij de aandacht met
name uitgaat naar arbeidsmigratie. De commotie in Frankrijk
rond de dienstenrichtlijn levert begin maart en begin april een
piek op in de berichtgeving over de interne markt.
De grafieken laten duidelijk zien dat het belangrijkste nieuws
in  gevormd werd door de mogelijke toetreding van Turkije tot de . In september en in de eerste helft van oktober
neemt de aandacht voor de eventuele toetreding van Turkije al
toe, niet alleen omdat de Europese top van december 
over het al dan niet starten van onderhandelingen met Turkije
nadert, maar ook omdat er in verschillende lidstaten een discussie ontstaat over een referendum over de toetreding van
Turkije.



Met andere woorden, de figuren  en  laten zien dat afgaande op het nieuws in de dagbladen tot enkele maanden voor het
referendum de toetreding van Turkije het belangrijkste onderwerp voor de kiezers geweest moet zijn. In de laatste maand
voor de campagne kwamen daar nog de euro en de campagne
zelf bij. In de tussenliggende maanden kreeg de arbeidsmigratie als gevolg van de interne markt enkele malen veel aandacht.
Bij geen van deze vier onderwerpen stonden de voorstanders sterk. Ten aanzien van de toetreding van Turkije waren de
regeringspartijen onderling verdeeld en dus voorzichtig. Bij de
arbeidsmigratie maakten Franse loodgieters duidelijk wat ze
ervan vonden. Bij de discussie over de euro zat minister Zalm
in de verdediging (eerdere uitspraken over de euro als een lire,
eerdere ontkenningen van inflatie). En bij de campagne zelf
leek alles mis te gaan wat er mis kon gaan (zie vorige paragraaf). Kortom, het nee-kamp kon terrein winnen doordat in
de kranten thema’s vooropstonden ten aanzien waarvan het de
voorstanders ontbrak aan een stevige reputatie. De campagne
ging over thema’s waarvan het kabinet niet de eigenaar was.
De campagne ging te weinig over de onderwerpen waarvan
het kabinet eigenaar had kunnen worden, zoals de verdeling
van bevoegdheden binnen het nieuwe Europa, de grotere rol
van het Europees Parlement, de minister van Buitenlandse Zaken, enzovoorts.

 De aandacht voor voor- en tegenstanders
Met een referendum in het vooruitzicht valt, uitgaande van
het journalistieke beginsel van hoor en wederhoor, te verwachten dat zelfs bij een overweldigende meerderheid die
vóór is, door de media woordvoerders gezocht worden van de
minderheid die tegen is. Dat betekent in dit geval dat de tegenstanders onder de politici, in vergelijking met hun aantal, veel
aandacht krijgen. Uit tabel  valt af te lezen dat dit inderdaad



Tabel 1: Percentage aandacht voor voorstanders en tegenstanders, voor en na
18 april 2005
Precampagne:
1 juni 2004
tot en met
17 april 2005

Campagne:
18 april 2004
tot en met
1 juni 2005

D66
PvdA
GroenLinks

18,4
25,1
9,8
17,7
6,7

13,3
21,0
7,1
15,2
5,5

Totaal voorstanders

77,1

62,1

8,4
4,2
5,5
2,8
1,5

12,1
4,8
14,8
4,1
2,1

22,4

37,9

100

100

CDA
VVD

Wilders
LPF
SP

ChristenUnie
SGP

Totaal tegenstanders
TOTAAL

het geval was. Dat neemt niet weg dat de voorstanders meer
aandacht kregen dan de tegenstanders.
In de loop van de campagne wisten de tegenstanders deze
achterstand echter verder te verkleinen. In tabel  wordt dit
toegespitst op de de politieke partijen. Gedurende de precampagne, dat wil zeggen tussen  juni  en  april , ging
gemiddeld , procent van de media-aandacht uit naar de
voorstanders, maar in de campagnefase liep dit terug tot ,
procent. De tegenstanders verkleinden hun achterstand van
, procent tot , procent. In de laatste paar dagen voor het
referendum ontvingen de tegenstanders zelfs meer aandacht
dan de voorstanders.



Bij de voorstanders kreeg de  verreweg de meeste aandacht. De  verzette zich aanvankelijk tegen een referendum over het Grondwettelijk Verdrag, maar bepleitte uiteindelijk ook over andere kwesties referenda. Binnen de partij
werd verschillend gedacht over de toetreding van Turkije en
over de houding ten opzichte van Wilders, hetgeen resulteerde
in een zwabberende koers (terugtrekking holocaustspotje bijvoorbeeld). Opmerkelijk is dat bij de voorstanders de PvdA als
oppositiepartij meer aandacht heeft gekregen dan de regeringspartijen D en het .
Van het nee-kamp kreeg Geert Wilders de meeste aandacht.
De voorsprong van Wilders dateert uit het najaar van .
Halverwege mei krijgt Wilders veel aandacht bij het begin van
zijn campagne.In de laatste anderhalve maand van de campagne treden echter ook de  met Van Bommel en Marijnissen en
de ChristenUnie met Rouvoet vaak voor het voetlicht. De kleine partijen die een nee-campagne voeren zijn zichtbaarder
dan de grote partijen die de ja-campagne van de regering ondersteunen. De  krijgt in de weken voor het referendum zelfs
meer aandacht (, procent) dan het  (, procent).
Dat al met al de voorstanders meer aandacht kregen dan de tegenstanders kan ook treffend worden geïllustreerd aan de
hand van de hoeveelheid nieuws per politicus. Gemeten over
het gehele jaar voorafgaande aan het referendum komt in de
toptien van meest nieuwswaardige politici slechts één tegenstander van het referendum voor, namelijk Geert Wilders op
de derde plaats (, procent van de aandacht), na minister-president Balkenende (, procent) en minister Bot (, procent). In de toptwintig komen verder andere ministers (Zalm,
Donner, Brinkhorst, De Graaf), een staatssecretaris (Nicolaï),
eurocommissarissen (Bolkestein, Kroes), fractievoorzitters
(Bos, Van Aartsen, Verhagen, Marijnissen, Rouvoet) en een enkele ‘gewone’ parlementariër (Van Baalen) voor. De fractieleider van D, Boris Dittrich, verschijnt weinig in de krant (,



Algemeen Dagblad,  mei 

procent), hoewel D het referendum als een eigen kroonjuweel beschouwde. Met het referendum in zicht krijgen de campaigners onder de politici steeds meer aandacht: Bos en Nicolaï
bij de voorstanders, en Van Bommel, Marijnissen en Rouvoet
bij de tegenstanders. Premier Balkenende blijft, in vergelijking
tot zijn grote Europese rol in het najaar van , enigszins op
de achtergrond.
De pieken in de hoeveelheid aandacht voor de verschillende
politici zijn goed te verklaren met hun uitspraken of daden.
Balkenende krijgt bijvoorbeeld in  veel aandacht voor zijn
rol bij het Nederlandse voorzitterschap van de . Veel van de
aandacht voor Bolkestein hangt samen met de Franse weerstand tegen de door Bolkestein opgestelde dienstenrichtlijn.
Zalm verschijnt vooral in mei  in de krant, als twijfel ontstaat over de euro. Bot krijgt veel aandacht wanneer hij twijfelende kiezers oproept om niet naar de stembus te gaan en
Donner wanneer hij op een partijbijeenkomst stelt dat een
‘nee’ tot oorlog zou kunnen leiden. Balkenende verschijnt in



de media wanneer hij waarschuwt voor de gevolgen van een
afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag. Brinkhorst en Van
Aartsen komen in het nieuws met hun mening over het referendum. Brinkhorst stelt dat het referendum een slecht idee
was, terwijl Van Aartsen juist in het nieuws komt omdat hij een
voorstander van meer referenda is. Wouter Bos weet mediaaandacht te genereren door een tweede referendum te opperen
in het geval van een afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag.
Wilders krijgt gedurende het hele jaar veel aandacht. Twee
weken voor het referendum streeft hij de andere politici in termen van media-aandacht voorbij bij de start van zijn neecampagne. Het is de enige week waarin de tegenstanders al
met al meer aandacht krijgen dan de voorstanders. Rouvoet
krijgt veel aandacht wanneer hij de campagne van het ja-kamp
bekritiseert.
Het uitdragen van partijstandpunten levert aandacht voor
fractievoorzitters op. Verhagen verschijnt bijvoorbeeld in de
krant wanneer hij bekendmaakt dat het  de uitslag van het
referendum zal respecteren. Wouter Bos haalt het nieuws als
hij zich op het partijcongres nadrukkelijk uitspreekt vóór het
Grondwettelijk Verdrag.

 Balans van standpunten
Behalve de aard van de onderwerpen die in het nieuws aan de
orde komen, is het uiteraard van belang om te weten welke
standpunten over die onderwerpen doordringen tot het nieuws.
In het bestek van dit hoofdstuk is het onmogelijk volledig weer
te geven wie afgaande op welk dagblad wanneer welk standpunt waarover innam. We volstaan met een algemeen overzicht. De vraag die in tabel  wordt beantwoord is of de standpunten van de voorstanders (+) of juist de standpunten van
de tegenstanders (-) het meeste gehoor kregen in de pers. Ter-



Tabel 2: Balans tussen prostandpunten (+1) en contrastandpunten (-1)
per dagblad (n=4136)
25 januari
tot en met
17 april 2005

18 april
tot en met
1 juni 2005

Landelijke dagbladen
Algemeen Dagblad
De Telegraaf
de Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw

+ 0,6
+ 0,3
+ 0,2
+ 0,3
+ 0,1

+ 0,2
0,0
0,0
+ 0,1
+ 0,2

Regionale dagbladen
Dagblad van het Noorden
De Gelderlander
Het Parool

+ 0,2
+ 0,3
0,0

- 0,2
+ 0,2
+ 0,1

Gemiddelde alle dagbladen

+0,23

+0,07

wijl het in tabel  ging om de ruimte voor voor- en tegenstanders in de geschreven pers, gaat het in tabel  om de ruimte
voor pro- en contrastandpunten.
Uit tabel  blijkt dat de balans in de weergave van standpunten steeds doorsloeg in het voordeel van de prostandpunten,
maar dat in de laatste anderhalve maand voor het referendum
die voorsprong nagenoeg geheel verbleekte. Terwijl in de eerste maanden van  de pers nog overwegend prostandpunten weergaf, kwamen in de laatste anderhalve maand pro- en
contrastandpunten bijna even vaak aan bod.
In de tabel is de verschuiving van standpunten uitgesplitst
naar dagbladen. Over de gehele linie geven Trouw,  Handelsblad, Algemeen Dagblad en De Gelderlander verhoudingsgewijs de meeste ruimte aan prostandpunten. In het Dagblad
van het Noorden krijgen de contrastandpunten uiteindelijk de
meeste ruimte. Uit de tabel blijkt, dat de verschuiving van de



weergave van prostandpunten naar een ongeveer gelijke weergave van pro- en contrastandpunten zich bij nagenoeg alle dagbladen heeft voorgedaan. Trouw en Het Parool roeien tegen de
stroom in, door in de laatste anderhalve maand verhoudingsgewijs juist iets meer ruimte te geven aan prostandpunten dan
in de maanden ervoor.

 Een strijd tussen voor- en tegenstanders?
Zowel uit een analyse van de aandacht van voor- en tegenstanders als uit de analyse van voor- en tegenstandpunten kwam
naar voren dat de voorstanders van de Europese grondwet in
het voordeel waren. Hoe kwam het dat de voorstanders niet
wisten te winnen, hoewel ze meer media-aandacht kregen? De
voor de hand liggende verklaring is dat ze sterk negatief in het
nieuws kwamen. Als het een ‘normale’ campagne geweest zou
zijn, dan zouden voor- en tegenstanders elkaar bestreden hebben, waarbij de tegenstanders kritiek zouden hebben geleverd
op de , maar de voorstanders de voordelen van de  breed
uitgemeten zouden hebben. De media zouden gemiddeld een
neutrale houding ten opzichte van voor- en tegenstanders
aangenomen hebben, en successen nu eens aan de voorstanders en dan weer eens aan de tegenstanders toegeschreven
hebben.
De referendumcampagne verliep niet volgens het boekje.
Dit blijkt uit het netwerk van figuur , waarin wordt weergegeven hoe afgaande op het nieuws voor- en tegenstanders elkaar
en de  bejegenden, alsmede welke positie de media zelf innamen.
Voor- en tegenstanders leveren wel kritiek op elkaar, waarbij
afgaande op het nieuws de kritiek van de voorstanders op de
tegenstanders overigens iets minder gezouten is (-,,  procent aandacht) dan de kritiek van de tegenstanders op de voorstanders (-,, hoewel slechts  procent aandacht). Maar het



nieuws van de kritiek van de voor- en tegenstanders op elkaar
wordt overschaduwd door de kritiek die de voorstanders op
elkaar hebben (gemiddeld -,,  procent aandacht). Het grote
nieuws is dat het ja-kamp de gelederen niet weet te sluiten. De
ministers hadden duidelijk geen gezamenlijk missiestandpunt
ingestudeerd. Minister Bot valt als eerste minister Donner af.
Maar ook Balkenende, Zalm en Brinkhorst leveren in het
openbaar kritiek op elkaars argumenten en meningen. Niet
alle ministers waren het bijvoorbeeld met minister Bot eens
dat ongeïnformeerde kiezers beter thuis konden blijven. De
betrokken ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken hanteren verschillende argumenten: het ene ministerie vindt de opkomst belangrijk en het andere de uitkomst en ze noemen elkaars brochures het ‘garnalenkrantje’
en ‘de Zwitsalfolder.’ Nieuws is ook dat de  een spotje
niet eens meer uitzendt, omdat de erin gehanteerde argumenten door de wapenbroeders van de  intussen niet
meer politiek correct bevonden werden. Kortom, de voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag ventileerden allerlei verschillende ideeën over de nadelen van afwijzing ervan, waarover ze vervolgens met elkaar in de clinch gingen in de media,
terwijl het er bij het referendum om had moeten gaan kiezers
die nog geen idee hadden van de voor- en nadelen met markante stellingen duidelijk te maken waar ze tegen zouden
stemmen als ze vóór zouden stemmen.
Verwacht mocht worden dat de tegenstanders kritiek op de
 zouden leveren, en dat de voorstanders de  zouden verdedigen. Het eerste was wel het geval, maar nauwelijks nieuwswaardig (minder dan , procent). Nieuwswaardiger was dat
de voorstanders zo veel kritiek leverden op de , meestal in
de vorm van voorwaarden en eisen aan Brussel (gemiddeld
-,,  procent aandacht). De voorstanders waren niet zomaar
voorstanders van Europa, want het ging hen om een sociaal
Europa, of juist om een Europa van het vrije verkeer. In juni
 benadrukte minister Bot van Buitenlandse Zaken af-



Figuur : media-aandacht voor de verhoudingen tussen de actoren

Leeswijzer bij figuur 4: Het netwerk is het resultaat van de handmatige diepteanalyse (zie hierboven). Bij die analyse zijn 7469 zogenaamde kernbeweringen uit
1145 krantenartikelen geanalyseerd. Van deze kernbeweringen hadden er 2026
betrekking op steun (voor bijvoorbeeld de tegenstanders van de Europese grondwet) en kritiek (op bijvoorbeeld de voorstanders van de Europese grondwet). Onderwerpen waaraan minder dan 1,5 procent van de totale aandacht werd besteed,
zijn verder niet in de figuur opgenomen.24 In de figuur is daarom slechts ongeveer
40 procent van het nieuws over steun en kritiek weergegeven. Relaties die 5 procent of meer van de aandacht opeisten zijn dik afgedrukt. Uit de figuur valt af te leiden dat 2 procent van de geanalyseerde kernbeweringen steun of kritiek van de tegenstanders ten opzichte van de voorstanders betrof. Als de kernbewering waarin
een actor uitspraken doet over een andere actor alleen positieve dingen bevat over
deze andere actor, krijgt de relatie een score +1. Als daarentegen de actor alleen
maar negatieve uitlatingen doet over die andere actor krijgt de relatie de score -1.
De meeste scores liggen daartussenin. Opvallend is dat alle weergegeven relaties
negatief zijn. De media waren bijvoorbeeld bijzonder negatief over de voorstanders van de Europese grondwet (-0,9).



gaande op het nieuws nog voorstander van ‘minder ’ te zijn.
Achtereenvolgende ministers van Landbouw, maar ook ministers van Financiën, waaronder de huidige minister Zalm,
dachten aan de wensen van hun achterban tegemoet te kunnen komen door te beloven in Brussel hard op te treden om de
kastanjes uit het vuur te halen. ‘Jarenlang hebben nationale
politici “Brussel” gehanteerd als excuus voor impopulaire
maatregelen.’ De ingeroeste ‘wij met u tegen Brussel’-reflex
in het ja-kamp pakte echter in de referendumcampagne voorspelbaar in het voordeel van het nee-kamp uit.
In het licht van internationaal vergelijkend onderzoek naar
de berichtgeving over Europa mag dit overigens geen verbazing wekken. In het Nederlandse nieuws zijn in verhouding tot
andere Europese landen Europese gezichtspunten zwak vertegenwoordigd (op hetzelfde niveau als in Zwitserland, dat geen
lid is van de Europese Unie, maar nog wel sterker dan in
Groot-Brittannië). Het ging in de Nederlandse pers wel
steeds over Europa, maar Europese actoren zelf kwamen weinig aan het woord.
De dagbladen zelf namen in hun hoofdredactionele commentaren de voorstanders (gemiddeld -,) onder vuur, maar
leverden ook kritiek op de tegenstanders (gemiddeld -,).
Vaak gebeurde dat impliciet, door geen afstand te nemen van
kritiek die afkomstig is van aan het woord gelaten nieuwsbronnen.
Dat ‘kritische’ journalisten toch geen positie kiezen, past in
een patroon. Vrijblijvende kritiek op iedereen kon gemeengoed geworden in de journalistiek door de afsterving van
ideologieën op grond waarvan men ergens vóór zou kunnen
pleiten. Immers, de verzuilde tegenstellingen van de jaren vijftig en de links-rechts-tegenstellingen van de jaren zeventig behoren tot het verleden. Om in journalistieke commentaren te
kunnen identificeren wie er aan de goede kant staat, discrimineren de afkeer van politiek incorrecte denkbeelden uit de jaren negentig en de afkeer van terrorisme na / te weinig. Dat



‘kritische’ journalisten bij gebrek aan een eigen perspectief
dan maar op iedereen kritiek leveren, ondermijnt volgens
sommige auteurs de publieke tevredenheid met gevoerd overheidsbeleid.
De journalistiek geeft niet alleen een beeld van de stellingen
die worden betrokken, maar ook van het verloop van de strijd.
Ze maken melding van de successen, of juist mislukkingen,
van politici. Mede door toedoen van de snelle opiniepeilingen
van Maurice de Hond wordt het nieuws beheerst door peilingen waaruit blijkt dat de bevolking zich gaat keren tegen de
voorstanders van de Europese grondwet (gemiddeld -,, 
procent aandacht). In het nieuws wordt momentum toegeschreven aan de tegenstanders (gemiddeld +,,  procent
aandacht).
Al met al is dit verrassende nieuws gunstig voor de tegenstanders. Afgaande op het nieuws hebben de voorstanders
geen krachtig weerwoord op de tegenstanders. De voorstanders zijn verdeeld, ze hebben zelf ook kritiek op de , en ze
krijgen forse kritiek van de media. Last but not least hebben ze
het politieke tij tegen: ze hebben afgaande op het nieuws geen
succes.

 Conclusies
De voorstanders van de grondwet kregen in het nieuws veel
meer aandacht dan de tegenstanders, maar met het referendum in het vooruitzicht werd hun voorsprong allengs kleiner.
Alleen dit laatste gegeven al kan de omslag in de publieke opinie verklaren. John R. Zaller heeft aangetoond dat, als er weinig nieuws is over een onderwerp, in de publieke opinie de dominante politieke mening wordt overgenomen, omdat vrijwel
niemand de tijd neemt om in het eigen geheugen te graven
naar tegenargumenten of naar ervaringen die tot een tegenovergesteld standpunt aanleiding zouden kunnen geven.



Maar als de hoeveelheid nieuws fors toeneemt, staan mensen
langer bij het onderwerp stil. Plotsklaps blijken er dan wel tegenargumenten op te komen. Ervaringen die irrelevant leken
voor het onderwerp in kwestie, komen nu in een ander daglicht te staan. Als er meer nieuws komt over een onderwerp,
gaan journalisten ook vaker actief op zoek naar tegenstanders
om gestalte te geven aan het beginsel van hoor en wederhoor.
Daardoor verschuift het zwaartepunt van de in het nieuws
weergegeven standpunten. Met het referendum in zicht sloeg
de balans tussen pro- en contrastandpunten in het nieuws inderdaad door van gematigd pro naar ambivalent. Het publiek
kreeg bovendien een weinig verheffend beeld van de voorstanders voorgeschoteld: die gingen met elkaar in de clinch, hadden zelf kritiek op de , stonden bloot aan heftige kritiek van
de media, en bleven verstoken van succes (zie figuur  en de
toelichting daarop). Het publiek kreeg vooral nieuws aangeboden over de toetreding van Turkije (tweede helft , en bij
de start van de campagne van Wilders, april ), over de interne markt en de arbeidsmigratie (tot april ), over de
euro (mei ) en niet te vergeten over de campagne zelf
(april, mei ). Bij deze onderwerpen ontbrak het de regering óf aan een sterke reputatie, óf aan een helder gezamenlijk
standpunt, óf aan beide: de regering was beslist geen ‘eigenaar’
van de campagnethema’s. Belangrijke onderwerpen uit het
Grondwettelijk Verdrag, zoals de verdeling van de bevoegdheden tussen de  en de deelnemende landen en tussen de Europese instellingen onderling, raakten in het nieuws op de achtergrond.



 Verwachtingen, voorspellingen en trends
Henk van der Kolk en Kees Aarts

 Inleiding
Een van de belangrijkste onderwerpen in de media tijdens de
campagne voor  juni had niets te maken met de inhoud van de
Europese grondwet. Dit was het nieuws over de campagne zelf
(zie het hoofdstuk van Kleinnijenhuis en anderen). Hiermee
wordt onder meer gedoeld op de peilingen die door verschillende onderzoeksbureaus werden uitgevoerd. Net als in veel
andere landen zijn opiniepeilingen in Nederland in de afgelopen decennia een bijna niet weg te denken onderdeel van verkiezingscampagnes geworden. In televisie-interviews wordt
politici inmiddels vrijwel even vaak gevraagd naar hun reactie
op een peiling als naar hun inhoudelijke standpunt over een
beleidsprobleem.
De invloed van deze peilingen op het doen en laten van
vooral politici moet niet worden onderschat. Zo gaf de regering in de laatste weken van de campagne nog eens extra geld
voor een ja-campagne op basis van peilingen die aangaven dat
de nee-stemmers in de meerderheid waren (zie het hoofdstuk
van Lucardie). In dit hoofdstuk gaan we na hoe die peilingen
er in de aanloop naar het referendum precies uitzagen.
Een beter zicht op de peilingen is niet alleen van belang voor
het beter begrijpen van de campagne. De peilingen kunnen
wellicht ook iets zeggen over eventuele ‘omslagpunten’ en ‘cruciale gebeurtenissen’. Op die manier worden peilingen ook



vaak geïnterpreteerd. Omdat ons eigen onderzoek is beperkt
tot de zes weken voorafgaande aan het referendum, kunnen we
op basis daarvan niets zeggen over de steun voor de Europese
grondwet tussen het vaststellen van de definitieve tekst (juni
) en het begin van de ‘echte’ campagne (eind april ).
De verschillende opiniepeilingen die in die periode zijn gehouden, bieden hier uitkomst.

 De eerste peilingen
In november  vraagt - in opdracht van de televisiezender  of men voor of tegen de Europese grondwet is.
Tijdens deze peiling was de tekst van de grondwet nog niet
vastgesteld. Het resultaat van de ondervraging is dat  procent van de kiezers van plan was vóór te stemmen,  procent
tegen, terwijl  procent het nog niet wist. De overige kiezers
waren helemaal niet van plan te stemmen.
Eind  peilt de Europese Commissie de stemming over
de Europese grondwet in de Eurobarometeronderzoeken. In
die onderzoeken wordt de vraag gesteld of men een grondwet
voor Europa zou steunen of niet. In het eindrapport van dit
onderzoek benadrukt de Commissie dat het hierbij dus niet
ging om het concrete Constitutionele Verdrag. Van de ondervraagden gaf toen maar liefst  procent aan zo’n grondwet wel
te zien zitten. Slechts zes procent weet het niet, en de overige 
procent is tegen. De Commissie concludeert dat driekwart van
de ondervraagden vóór een Europese grondwet is. Dit is in
vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie vrij
hoog – de gemiddelde steun voor een grondwet in alle lidstaten samen is volgens hetzelfde onderzoek  procent. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden is de steun voor
een grondwet voor Europa onder de bevolking op dat moment
minder dan  procent.
Begin januari  houdt Marketresponse in opdracht van



de Rijksvoorlichtingsdienst een eerste peiling over het Europees Grondwettelijk Verdrag dat dan al door de Europese
staatshoofden en regeringsleiders in Rome is ondertekend. Op
basis van die peiling wordt geconcludeerd dat de voorstanders
van het Europees Grondwettelijk Verdrag een lichte voorsprong hebben. Opvallend is echter vooral dat het percentage
mensen dat zegt te gaan stemmen en dat al een mening heeft
over de Europese grondwet vrij klein is; maar liefst  procent
van de ondervraagden geeft aan niet te stemmen of niet te weten wat ze moeten stemmen. Volgens dit onderzoek heeft de
voorsprong van de ja-stemmers begin januari dus een smalle
basis.
Deze drie peilingen suggereren dat de steun voor de Europese grondwet in  vrij groot is. Maar tegelijkertijd weten veel
mensen niet precies waar deze grondwet over gaat. Strikt genomen gaan de vragen in twee van die drie ‘vroege’ onderzoeken ook helemaal niet over deze Europese grondwet: zoals gezegd was het --onderzoek in  te vroeg, en was de
vraagstelling in Eurobarometer  vaag. Alleen de vraag in het
onderzoek van Marketresponse in januari  ging over de
Europese grondwet, en in dat onderzoek blijken veel mensen
nog niet te weten wat ze gaan stemmen.
Een geheel ander beeld biedt het opinieonderzoek van Maurice de Hond. Eind december  peilt hij de steun voor de
Europese grondwet. Het Tweede-Kamerlid Geert Wilders
heeft dan publiekelijk een verband gelegd tussen het Europees
Grondwettelijk Verdrag en de toetreding van Turkije tot de
Europese Unie. Wilders dient in de Tweede Kamer een motie
in, waarin wordt betreurd dat de -onderhandelingen met
Turkije over het lidmaatschap beginnen. In de peiling van De
Hond blijkt ruim een derde van de kiezers nog niet te weten
wat zij moeten stemmen. Van degenen die dat wel weten,
neemt een duidelijke meerderheid (ruim  procent) zich
voor om tegen het Grondwettelijk Verdrag te stemmen.
De verschillende peilingen bieden eind  en begin 



Figuur : de voorsprong van de nee-stemmers

dus allerminst een scherp beeld. Het lijkt erop dat ongeveer de
helft van de kiezers weet dat ze gaan stemmen en ook al een
eerste mening heeft gevormd. Maar of die groep in meerderheid voor dan wel tegen de Europese grondwet was, is niet duidelijk.

 Een onscherp beeld tussen januari en april
Als we alle ons bekende doorlopende peilingen in een grafiek
plaatsen, is het beeld van de ontwikkeling van de nee-stem na
december  evenmin erg duidelijk. Als we ons beperken
tot de percentages ja- en nee-stemmers (zie figuur ), dan blijken de verschillen tussen de peilingen van de verschillende bureaus zelfs bijzonder groot. Zo vindt Marketresponse begin
maart nog dat een meerderheid (van  procent) de grondwet
steunt, terwijl De Hond in vrijwel dezelfde week concludeert
dat ja en nee elkaar in evenwicht houden.
Begin april begint het televisieprogramma NOVA met de publicatie van Europese referendumpeilingen door Interview-



. Dit onderzoeksbureau is ook al verantwoordelijk voor de
‘politieke barometer’ in dat programma. De peilingen van Interview- zijn in tegenspraak met de andere peilingen omdat ze een voorsprong voor de ja-stemmers aangeven. Het gat
tussen de peilingen van - en die van Interview-
bedraagt begin april maar liefst  procentpunten!
Opvallend is dat de peilingen van De Hond vrijwel de gehele
periode aangeven dat de tegenstanders van de Europese
grondwet in de meerderheid zijn, terwijl de peilingen van
Marketresponse (voor de Rijksvoorlichtingsdienst) het tegenovergestelde beeld geven. Ook van een ondubbelzinnige opwaartse of neerwaartse trend lijkt tussen januari en eind april,
het begin van de intensieve campagne, geen sprake.
De uiteenlopende schattingen van het percentage voor- en
tegenstanders in de verschillende peilingen vragen om een
verklaring. Waarom geeft Interview- begin april nog aan
dat de tegenstanders in de minderheid zijn, terwijl Maurice de
Hond al wekenlang constateert dat ze juist een meerderheid
vormen? Hoe komt het dat de peilingen zo ver uiteenlopen?
Deze vraag verwijst naar een algemener probleem met peilingen. Grote verschillen tussen de resultaten van verschillende onderzoeksbureaus worden bijvoorbeeld ook gevonden
wanneer gevraagd wordt wat de respondent zou gaan stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Dergelijke verschillen
kunnen wijzen op echte veranderingen als de onderzoeksperioden van de verschillende bureaus niet helemaal synchroon
lopen. Gebruikelijker is echter de verklaring te zoeken in de
uiteenlopende werkwijzen die de bureaus hanteren om hun
peilingen te verkrijgen. De wijze waarop een steekproef van
respondenten wordt verkregen verschilt sterk tussen de bureaus. Sommige bureaus gebruiken zogenaamde panels van
respondenten die gedurende langere tijd vragenlijsten over allerlei onderwerpen beantwoorden, terwijl andere bureaus
voor elke nieuwe peiling een nieuwe groep respondenten benaderen. Het aantal respondenten dat wordt ondervraagd is



soms erg klein waardoor de betrouwbaarheid van de peiling
relatief gering is. De precieze vraag die aan respondenten
wordt voorgelegd kan verschillen, waardoor de resultaten van
verschillende onderzoeken eigenlijk niet goed met elkaar kunnen worden vergeleken. De statistische procedures die op de
resultaten van een onderzoek worden toegepast om een ‘representatief ’ beeld van de opvattingen van ‘de’ Nederlandse bevolking te krijgen, verschillen. Sommige bureaus gebruiken de
uitkomsten van eerdere peilingen om al te grote, onverwachte
stijgingen en dalingen in hun resultaten te dempen.
Dit lijstje kan moeiteloos nog verder worden uitgebreid. Wat
bij de peilingen naar opvattingen over de Europese grondwet
vooral in het oog springt, is de sterk uiteenlopende omvang
van de groepen respondenten die zeggen niet te zullen gaan
stemmen, of die het nog niet weten. De Hond vindt begin april
bijvoorbeeld dat bijna een op de vijf kiezers van plan is (waarschijnlijk) niet te stemmen. En van degenen die wel gaan stemmen weet eenderde niet waarop ze gaan stemmen. In dezelfde
periode vindt Interview- echter dat maar liefst  procent
van de kiezers zegt niet te gaan stemmen, en dat van degenen
die wel gaan stemmen  procent nog niet weet wat. In De
Honds onderzoek is de groep die aangeeft al een keuze te hebben gemaakt veel groter dan in het onderzoek van Interview.

 Peilingen tijdens de campagne
In de vorige twee hoofdstukken hebben we gezien dat de campagne pas eind april, begin mei echt op gang kwam. Vanaf dat
moment trekt ook de politieke barometer bij en geven alle peilingen aan dat het aantal voorstanders in de minderheid is.
Ons eigen onderzoek (uitgevoerd door  Panel Services),
dat eind april is begonnen, bevestigt de uitkomsten van de andere peilingen. Vanaf het begin van de campagne zijn de tegenstanders in de meerderheid.


Hoewel alle bureaus een meerderheid tegen de Europese
grondwet meten, zijn vooral de verschillen tussen de peilingen
van Interview- en - erg groot.
Van een duidelijke trend in de verhouding tussen ja- en neestemmers is in deze laatste weken geen sprake. Toch worden in
de media allerlei trends ontwaard. Zo meldt de Volkskrant drie
dagen voor het referendum nog dat het ja-kamp aan een inhaalslag bezig is. Andere kranten kwamen met hetzelfde
nieuws. De kranten baseren zich daarbij vooral op de peilingen van Interview- en -. Achteraf kunnen we ons
afvragen of hier niet gewoon sprake was van de onbetrouwbaarheid in uitkomsten die eigen is aan ieder steekproefonderzoek.

 De ontwikkeling van de nee-stem in de weken
voorafgaande aan het referendum
De opvallendste verschillen tussen peilingen van de verschillende bureaus zitten in de percentages mensen die nog niet weten wat ze zullen stemmen. Volgens ons eigen onderzoek wist
begin mei ruim  procent van de kiezers nog niet of ze zouden stemmen, of nog niet wat ze zouden stemmen (zie tabel ).
In de enquête die we hebben afgenomen ná het referendum
hebben we gevraagd wanneer men tot een beslissing is gekomen. Op die vraag antwoordt bijna tweederde van de kiezers
dat zij pas tijdens de campagne (‘in de laatste weken’ of ‘tijdens
de laatste dagen’) hun keuze hebben bepaald.
Ook in ons onderzoek in de laatste weken voorafgaande aan
het referendum is geen trend in het percentage nee-stemmers
zichtbaar. Dit percentage schommelt rond de  procent. Het
percentage mensen dat zegt niet te gaan stemmen verandert
evenmin duidelijk in een richting.
Tijdens de laatste fase van de campagne neemt wel het percentage mensen dat niet weet wat ze zullen stemmen gestaag af



Tabel 1: Voorgenomen stemgedrag in de zes weken voor 1 juni (percentages)

Ja
Nee
Relatieve omvang
van de ‘nee’-groep
Weet niet
Gaat niet stemmen

22 april5 mei

6-12 mei

13-19 mei 20-29 mei 30-31 mei

13
17
57

16
24
60

21
28
56

22
33
60

33
40
54

62
8

50
10

44
7

33
12

22
5

van ruim  tot ruim  procent. Tijdens de campagne maken
dus veel mensen een keuze voor of tegen de grondwet, maar
deze keuzen leiden niet tot een verschuiving in de balans tussen voor- en tegenstanders.
Het is uiteraard mogelijk dat in de laatste weken ook verschuivingen van voor- naar tegenstanders en andersom nog
invloed hebben gehad op de relatieve omvang van de beide
groepen. Daarom hebben we ook gekeken naar de mate waarin mensen die voor het referendum aangaven vóór te gaan
stemmen, uiteindelijk tegen hebben gestemd (en andersom).
Maar kiezers blijken betrekkelijk stabiel in hun keuze. Van degenen die vóór de verkiezingen aankondigden de grondwet te
zullen steunen, stemde uiteindelijk  procent daadwerkelijk
voor de Europese grondwet,  procent stemde niet en  procent stemde tegen. Van degenen die voor de verkiezingen tegen
zeiden te gaan stemmen, stemde uiteindelijk  procent daadwerkelijk tegen. Ongeveer  procent stemde niet en de resterende  procent maakte de overstap naar het ja-kamp. Ook degenen die zich hadden voorgenomen niet te gaan stemmen
bleven bij hun besluit, hoewel er een lichte verschuiving richting het nee-kamp was;  procent stemde daadwerkelijk niet,
 procent stemde tegen en slechts  procent stemde voor.



De verschuivingen in de campagneperiode bestonden dus
vooral uit twijfelaars die gedurende de campagne een besluit
namen. In iets mindere mate trad een verschuiving op in de
groep mensen die had aangekondigd niet te gaan stemmen;
een deel van deze groep besloot uiteindelijk toch tegen te
stemmen. Verschuivingen waren in veel mindere mate het gevolg van verschuivingen tussen beide kampen. Het waren
vooral twijfelaars die een mening vormden.
Op het eerste gezicht lijken deze waarnemingen een ondersteuning van de campagnestrategie van het kabinet. Deze
campagnestrategie was ingegeven door de gedachte dat kiezers pas heel laat zouden beslissen. Half april merkte minister
Bot bijvoorbeeld nog op dat de Nederlandse regering zich niet
moest laten opjagen, maar moest vasthouden aan de oorspronkelijke plannen. Deze plannen hielden in dat het kabinet
pas in de laatste weken voor het referendum voluit campagne
zou voeren voor een ‘ja’ voor de grondwet. ‘Als je te vroeg begint, loop je het gevaar dat je het effect verzwakt,’ aldus de bewindsman. Ook merkte Bot op dat het erom gaat in de laatste
paar weken een geconcentreerde boodschap uit te dragen. ‘Als
je te vroeg inzet, ebt het weg. Dan blijf je jezelf eindeloos herhalen.’
Door onder anderen de Amsterdamse politicoloog Van
Praag werd de veronderstelling die ten grondslag lag aan de
campagnestrategie in twijfel getrokken. Kiezers zouden volgens hem helemaal niet zo laat in de campagne de beslissing
nemen. En als kiezers al laat beslissen, is meestal het nee-kamp
bij een referendum in het voordeel. De opzet van het kabinet
om pas laat met de campagne te beginnen was volgens Van
Praag dan ook gebaseerd op achterhaalde opvattingen over
het verloop van campagnes.
In tegenstelling tot wat Van Praag betoogt, hebben veel kiezers wel degelijk in de laatste weken voor het referendum een
definitieve keuze gemaakt. Maar de cijfers betekenen niet dat



minister Bot gelijk had toen hij opmerkte dat de campagne
laat moest worden ingezet omdat kiezers pas in de laatste weken een beslissing nemen.
In de eerste plaats moeten we ons afvragen waarom veel
mensen zes weken voor de verkiezingen nog niet wisten wat ze
zouden moeten stemmen. In de open vraag die we daarover
stelden in ons onderzoek kwam eigenlijk maar één reden naar
voren: men had het gevoel onvoldoende te zijn geïnformeerd
en wilde meer informatie afwachten. Daarmee kan de strategie van het kabinet worden gezien als een typisch voorbeeld
van een self-fulfilling prophecy; omdat het kabinet dacht dat
kiezers laat zouden beslissen werd de campagne vanuit het kabinet pas laat ingezet en omdat de campagne laat werd ingezet
namen kiezers pas heel laat in de campagne een beslissing.
Verder hadden minister Bot en eigenlijk ook de politicoloog
Van Praag ongelijk omdat het moment waarop de beslissing
wordt genomen in een campagne van ondergeschikt belang is.
Mensen verwerven een belangrijk deel van hun opvattingen
meestal al eerder. Ze wegen die opvattingen wellicht nog niet
tegen elkaar af,verwerven ook nieuwe opvattingen en veranderen hun opvattingen wel eens, maar zijn allerminst een onbeschreven blad tot op het moment dat de keuze wordt gemaakt.
De campagne speelt daarin dan vervolgens een beperkte rol,
ook bij degenen die nog geen definitieve beslissing hebben genomen.

 De invloed van het Franse referendum op de uitslag en
de opkomst
Op  maart , nadat de Referendumcommissie de referendumdatum in Nederland had vastgesteld, besloot Frankrijk
zijn referendum op zondag  mei te houden, enkele dagen
voor het referendum in Nederland. Vrijwel direct werd een
verband gelegd tussen beide referenda. Zo bracht Goeijenbier,



de leider van de ja-campagne (zie het hoofdstuk van Lucardie), op  april tijdens een achtergrondbriefing de suggestie
naar voren dat als de Fransen op  mei nee zouden stemmen
Nederland zijn referendum zou kunnen afgelasten.
Hoewel het kabinet de suggestie niet overnam, werd alom
aangenomen dat beide referenda onlosmakelijk met elkaar
waren verbonden. Van Praag veronderstelde dat de opkomst
in Nederland wel eens onder de  procent zou kunnen zakken
als de Fransen ‘nee’ zouden stemmen. Omdat het referendum zinloos zou worden, zou een grotere groep kiezers besluiten niet te gaan stemmen. Net voor het referendum meldde
Maurice de Hond dat de inhaalslag, die de ja-stemmers vlak
voor het weekend waren begonnen, door het Franse referendum tot staan was gebracht. Er was dus een tweede effect.
Door de Franse nee-stem zou het percentage nee-stemmers in
Nederland toenemen.
De verwachtingen over het effect van een negatieve uitslag
in Frankrijk waren dus tweeledig: de opkomst zou omlaag
gaan en het percentage nee-stemmers zou toenemen. Op het
eerste gezicht lijken onze cijfers beide verwachtingen te weerspreken: de verwachte opkomst gaat eerder omhoog dan omlaag (het percentage mensen dat zegt niet te gaan stemmen
daalt) en de uitslag verandert juist in het voordeel van de jastemmers (het aantal voorstemmers ten opzichte van het totale aantal mensen dat zegt al een keuze te hebben gemaakt
stijgt) (zie wederom tabel ).
Dat de opkomst zou zijn gedaald als gevolg van de uitslag in
Frankrijk is niet aannemelijk. De opkomst op  juni was immers boven verwachting hoog. Bovendien hebben we kiezers
na het referendum de stelling voorgelegd: ‘Omdat de Fransen
in meerderheid tegen de Europese grondwet hebben gestemd,
is de uitslag in Nederland minder belangrijk geworden.’
Slechts  procent van de kiezers kon in meer of mindere mate
instemmen met deze stelling. De rest was het daar niet mee
eens. Ook dit is een aanwijzing dat de opkomst bij het referen-
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dum in Nederland niet negatief is beïnvloed door de uitslag in
Frankrijk.
Of de uitslag is beïnvloed door de uitslag in Frankrijk is niet
goed vast te stellen. In de eerste plaats was al lang voor het referendum in Frankrijk duidelijk dat de tegenstanders van de Europese grondwet daar in de meerderheid waren. Het effect kan
dus al eerder zijn opgetreden. In de tweede plaats zijn er geen
duidelijke veranderingen in de trends waar te nemen. Voorzover er een effect is geweest, heeft het de uiteindelijke uitslag
(een duidelijke overwinning van de nee-stemmers) waarschijnlijk niet beïnvloed.

 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn we nagegaan hoe de peilingen er in de
aanloop naar het referendum precies uitzagen. Deze peilingen
speelden een belangrijke rol tijdens de campagne en geven
wellicht ook inzicht in trends en trendbreuken in de maanden



voorafgaande aan het referendum. We hebben echter laten
zien dat die peilingen verre van eenduidig waren. Zelfs het idee
dat er tot begin  een duidelijke meerderheid voor de Europese grondwet was die pas in de laatste maanden is afgekalfd,
blijkt te zijn gebaseerd op drijfzand.
De grote verschillen tussen de verschillende peilingen maken
het onmogelijk iets zinnigs te zeggen over eventuele trendbreuken in de maanden vóór april . Zelfs in de laatste
weken voor het referendum blijken de verschillen tussen de
peilingen van de verschillende bureaus zo groot, dat uitspraken over trends, trendbreuken, laat staan uitspraken over de
invloed van specifieke gebeurtenissen op die trends of trendbreuken van weinig waarde zijn.
Wat we wel kunnen vaststellen is dat bij het begin van de
campagne, eind april, nog veel mensen geen definitieve keuze
hadden gemaakt. Het percentage mensen dat wel een keuze
had gemaakt steeg sterk in de laatste weken. Toch betekent dit
niet dat de campagnestrategie van het kabinet, om pas in de
laatste weken campagne te voeren, juist was. Veel opvattingen
hebben kiezers in de maanden voorafgaande aan het referendum verworven, hoewel die opvattingen nog niet hadden geleid tot een definitieve keuze. Bovendien kan de strategie er wel
eens de oorzaak van zijn geweest dat veel mensen in de laatste
weken besloten wat ze zouden gaan stemmen.
Ten slotte zijn we meer specifiek ingegaan op de mogelijke
invloed van de uitslag in Frankrijk op de opkomst en de uitslag
in Nederland. Mede omdat de opkomst veel hoger was dan
vrijwel iedereen had verwacht en voorspeld, kunnen we concluderen dat van het verwachte negatieve effect van de uitslag
in Frankrijk op de opkomst in Nederland geen sprake was.
Maar of het nee-kamp door de uitslag van het Franse referendum een duwtje in de rug heeft gehad, valt op basis van de beschikbare cijfers niet vast te stellen.



 Op weg naar  juni
Kees Aarts en Henk van der Kolk

 Inleiding
Hoe zij verder ook dachten over het resultaat van  juni, bijna
alle politieke leiders in Nederland noemden het referendum
geslaagd. Europese eenwording was heel lang het exclusieve
terrein van politici geweest, maar nu was dan eindelijk een
breed debat op gang gekomen over de toekomst van Europa en
de plaats van Nederland daarin. ‘Europa’ werd een gespreksonderwerp in kapsalons, kantines, bij de koffie en voor familiefeestjes zoals een paar jaar eerder Pim Fortuyn dat was geweest. De intensiteit van de referendumcampagne en de hoge
opkomst bij het referendum overtroffen de verwachtingen van
degenen die het initiatief hadden genomen tot het referendum.
Het enthousiasme over het referendum over het Europees
Grondwettelijk Verdrag werd bovendien betrokken op andere
onderwerpen. In de eerste dagen na  juni kwamen politici met
allerlei onderwerpen die wellicht ook onderwerp zouden kunnen zijn voor een referendum. En de , de partij die in 
tijdens ‘de nacht van Wiegel’ nog de doodsteek had toegebracht aan het correctief referendum (zie het hoofdstuk van
Elzinga in deze bundel), werd mede onder invloed van het succes van de campagne rond dit referendum een van de voorstanders van deze aanvulling op de representatieve democratie.
Toch waren er in de maanden voorafgaande aan het referen-



dum ook kritische geluiden te horen. Zo werd in de aanloop
naar het referendum van  juni nogal eens vernomen dat het
onderwerp, het Grondwettelijk Verdrag voor Europa, absoluut
ongeschikt was om aan het oordeel van de kiezers voor te leggen. Het betrof hier immers een complex politiek vraagstuk,
dat alleen te doorgronden zou zijn voor wie de nodige inspanning zou willen leveren, en dat willen de meeste kiezers nu eenmaal niet. Zelfs de D’er Brinkhorst, vertegenwoordiger van
een partij die al decennia pleit voor de invoering van een correctief wetgevingsreferendum, had zijn reserves:
Op zichzelf is er best wat te zeggen voor referenda, maar niet
over dit onderwerp. We houden nu een referendum over een
zaak waar de bevolking niets over weet. Dat schept een slecht
precedent.

Ook buitenlandse waarnemers wezen op het gebrek aan kennis over het onderwerp onder de Nederlandse bevolking. Zo
merkte de voorzitter van het Europees Parlement, Josep Borrell, op:
De Nederlanders zijn bang. Er is een angst voor het onbekende. En dat kan je weer verklaren door een verbazende onwetendheid. Daardoor kan er ook zo veel onzin worden gezegd
over de Grondwet.

Het idee dat kiezers eigenlijk niet in staat zijn zich een oordeel
te vormen over complexe zaken die te maken hebben met het
overheidsbestuur, weerspiegelt een fundamenteel spanningsveld in democratisch bestuur: het spanningsveld tussen identiteit en representatie. Democratie houdt enerzijds in dat de
wil van het volk (althans, van de meerderheid) gestand wordt
gedaan (identiteit), maar houdt anderzijds in dat de volksvertegenwoordigers in onderlinge beraadslagingen oplossingen
bedenken voor ingewikkelde problemen (representatie). Dat



kan wringen. Enerzijds leidt dat tot de veelgehoorde klacht dat
een gesloten politieke kaste doof en blind is voor wat er onder
de bevolking leeft. Anderzijds leidt het spanningsveld tot het
verwijt richting burgers dat zij onwetend en bang zijn. Daar
komt dan nog bij dat wat het volk wil, meestal helemaal niet zo
duidelijk is.
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de vraag of kiezers net
zo enthousiast zijn geworden over referenda als veel politici.
Weliswaar was dit enthousiasme onder kiezers altijd al groter
dan onder politici, maar in hoeverre heeft dit referendum daar
verder aan bijgedragen? Daarna besteden we aandacht aan de
kennis van burgers over de Europese grondwet. Was die kennis
inderdaad bijna afwezig of viel dat eigenlijk wel mee? En heeft
de campagne geleid tot beter geïnformeerde burgers?
De campagne heeft naar verwachting niet alleen gevolgen
gehad voor de kennis van burgers, maar heeft waarschijnlijk
ook hun standpunten beïnvloed. Hoe keken burgers bij het begin van de campagne aan tegen de Europese eenwording? Welke gevolgen schreef men toe aan de Europese integratie?
Deze vragen beantwoorden we aan de hand van een grootschalig enquêteonderzoek onder de Nederlandse kiesgerechtigde bevolking dat wij zowel voor als na het referendum hebben gehouden. In het onderzoek dat voor het referendum
plaatsvond, zijn in vijf opeenvolgende perioden (van twee weken aan het begin tot twee dagen aan het eind) vijf onafhankelijke steekproeven benaderd uit een groter (panel)bestand.
Deze vijf steekproeven tellen tussen de  en  respondenten elk (in totaal  respondenten). Hierdoor is het mogelijk om ontwikkelingen gedurende de laatste (ruim) vijf weken
van de referendumcampagne in kaart te brengen. Wanneer
dergelijke ontwikkelingen niet zichtbaar zijn in onze gegevens,
en/of wanneer ze minder interessant lijken te zijn, laten we alleen de gegevens over de campagne als geheel zien.



 De houding tegenover het referendum
Wat vonden Nederlanders ervan dat er een referendum over
dit onderwerp werd gehouden? Was dit een goed idee of juist
niet? Deze vraag hebben we zowel voor als na  juni aan de respondenten voorgelegd. De antwoorden op deze twee tijdstippen zijn samengevat in tabel .
Vóór  juni vond  procent van de kiezers het een goed idee
om dit referendum te houden. Veertien procent vond het geen
goed idee, en  procent had hier geen mening over. Vóór het
referendum stond dus tweederde van de kiezers positief tegenover dit referendum. Na  juni is het percentage voorstanders
van het referendum zelfs gestegen tot  procent. Het percentage tegenstanders blijft ongeveer gelijk, terwijl veel minder
mensen dan tevoren geen mening zeiden te hebben. Van de
mensen die het referendum aanvankelijk geen goed idee vonden, is de helft tussen de twee vragenlijsten van mening veranderd; van degenen die eerst geen mening hadden, vindt achteraf  procent het referendum toch een goed idee (cijfers niet in
de tabel). Deze cijfers onderstrepen dat het houden van dit referendum over de Europese grondwet door de grote meerderheid van de kiezers werd ondersteund.
De positieve houding ten aanzien van dit referendum heeft
overduidelijk geen betrekking op de campagnes die werden
gevoerd. In de campagneweken nam weliswaar het aantal
mensen dat ‘iets’ van de campagne had meegekregen snel toe
Tabel 1: Oordeel over het referendum over de Europese grondwet vóór en na 1 juni
Voor 1 juni Na 1 juni
Het is niet goed dat dit referendum wordt (is) gehouden
Het is goed dat dit referendum wordt (is) gehouden
Weet niet/geen mening

14
66
19

15
79
6



van bijna  tot ruim  procent, hun oordeel over die campagne was overwegend negatief. Ruim twee derde van de kiezers was van mening dat de campagnes over de Europese
grondwet niet duidelijk hebben gemaakt waar het nu eigenlijk
over ging. En  procent van de kiezers had zowel voor- als tegenstanders te weinig gehoord. Nog eens  procent had alleen
de tegenstanders te weinig gehoord.  procent was juist van
mening dat ze de voorstanders te weinig had gehoord. Ten
slotte vond eenderde van de kiezers dat de voor- en tegenstanders over het algemeen niet open en eerlijk met elkaar discussieerden over de Europese grondwet.
De hoop van sommige politici was dat niet alleen de steun
voor dit specifieke referendum groot zou zijn, maar dat ook
het enthousiasme voor referenda in het algemeen zou toenemen. Hoewel we geen vergelijkbare gegevens hebben over de
opvattingen van kiezers voorafgaande aan het referendum,
blijkt na het referendum de steun voor nationale referenda bijzonder groot (tabel ).
Meer dan  procent van de ondervraagde personen is voor
het houden van (meer) nationale referenda. Slechts een minderheid van ongeveer  procent is daartegen. Hiermee is natuurlijk nog niet bewezen dat dit een gevolg is van positieve ervaringen met het referendum over de Europese grondwet,
maar andersom heeft dit referendum zeker geen negatieve invloed gehad op de steun voor het referenduminstrument.

Tabel 2: Is het goed dat er nationale referenda worden gehouden?
Het is goed dat er nationale referenda worden gehouden
2
3
4
Het is niet goed dat er nationale referenda worden gehouden



44,0
26,3
19,5
4,8
5,5

 Kennis over het referendum en over de Europese
grondwet
De volgende vraag is wat Nederlandse burgers wisten over het
referendum en de Europese grondwet. Om te beginnen gaan
we na in hoeverre de kiezers in de aanloop naar het referendum eigenlijk op de hoogte waren van het onderwerp van dat
referendum. Aan het begin van ons enquêteonderzoek hebben
we daarom de respondenten een open vraag voorgelegd: ‘Op 
juni wordt in Nederland een referendum gehouden. Waarover
gaat dat referendum?’ Alle antwoorden met verwijzingen naar
de ‘Europese grondwet’ of ‘Europa’ beschouwen we als correct;
de overige antwoorden en uiteraard alle ‘weet niet’-antwoorden als fout. In tabel  is het percentage correcte antwoorden
per campagneweek weergegeven.
Uit tabel  blijkt dat aan het begin van de laatste campagnefase twee van de drie kiezers spontaan het onderwerp van het
referendum konden noemen. In de loop van de campagne
wordt deze groep steeds groter, tot  procent in de laatste volle
week van mei, en  procent na het Franse referendum. Het
onderwerp van het referendum was dus zeer bekend bij de kiezers.
In tabel  is ook weergegeven welk percentage van de kiezers
zegt in de afgelopen week ten minste één keer met anderen
over het referendum gesproken te hebben. Uit de cijfers blijkt
Tabel 3: Kennis van het onderwerp van het referendum (open vraag) – percentage
correcte antwoorden en percentage dat de afgelopen week ten minste één keer met
anderen over het referendum heeft gesproken
22 april- 6-12 mei
5 mei
Onderwerp correct 69
Tenminste één keer 48
over gesproken

76
59

13-19 mei 20-29 mei 30-31 mei

81
79

87
80

95
94



dat een groeiende groep kiezers er met anderen over heeft gesproken. Dit percentage stijgt van  procent aan het begin van
de campagne tot  procent in de laatste dagen.

. Inhoud van de grondwet
De kiezers wisten op  juni wat het onderwerp van het referendum was, en bovendien had vrijwel iedereen er kortgeleden
wel eens met anderen over gesproken. Maar waarover hadden
die burgers het? Werden hun discussies gekenmerkt door een
‘verbazende onwetendheid’, zoals de voorzitter van het Europees Parlement Borrell veronderstelde, of viel dat allemaal wel
mee?
Nu is deze grondwet een uitvoerig en ingewikkeld document (zie hoofdstuk  in deze bundel), dus de vraag dient te
worden toegespitst. We hebben de respondenten vier onderwerpen voorgelegd en hun daarover gevraagd of deze zaken in
de Europese grondwet zouden worden geregeld. De vier onderwerpen zijn: de bevoegdheden van het Europees Parlement; de toetreding van Turkije binnen tien jaar; enkele
grondrechten van burgers en dat Europa zich met het asielbeleid gaat bezighouden. Drie van deze vier onderwerpen worden inderdaad min of meer geregeld in de grondwet, alleen de
toetreding van Turkije binnen een bepaalde termijn is absoluut niet aan de orde.
Uit tabel  blijkt dat de grote meerderheid van de kiezers
wist dat de bevoegdheden van het Europees Parlement aan de
orde waren. Het percentage stijgt ook gedurende de campagne
nog van  procent aan het begin tot  procent in de laatste
dagen. Ook dat de grondwet enkele grondrechten van burgers
regelt was bekend bij een duidelijke meerderheid van de kiezers.
Veel minder correcte antwoorden zijn er wanneer Turkije en
het asielbeleid ter sprake worden gebracht. Aan het begin van



Tabel 4: Wat wordt geregeld in de Europese grondwet – percentage correcte antwoorden naar campagneweek
22 april- 6-12 mei
5 mei

13-19 mei 20-29 mei 30-31 mei

De bevoegdheden
van het Europees
Parlement (ja)

72

72

78

76

84

De toetreding van
Turkije binnen
10 jaar (nee)

45

39

44

50

57

Enkele grondrechten 68
van burgers (ja)

63

67

61

71

Europa gaat zich met 38
het asielbeleid bezighouden (ja)

43

47

50

46

Gemiddeld aantal 2,2
correcte antwoorden
(0-4)

2,2

2,4

2,4

2,6

de campagne weet slechts een minderheid van de burgers dat
de toetreding van Turkije binnen tien jaar níet in de Europese
grondwet wordt geregeld. Pas aan het einde van de campagne
weet ook hier een meerderheid het juiste antwoord. Helemaal
verrassend is dit relatief lage percentage correcte antwoorden
overigens niet. De onderhandelingen met Turkije over de start
van de besprekingen met de Europese Unie waren eind 
onder Nederlands voorzitterschap met nogal wat publiciteit
afgerond en bovendien had de politicus Geert Wilders juist de
mogelijke toetreding van Turkije tot de Unie tot het mikpunt
van zijn campagne tegen de grondwet gemaakt.
Nog wat minder correcte antwoorden kwamen er op de stelling dat Europa zich, volgens de grondwet, met het asielbeleid



zou gaan bezighouden. Dat is zo, maar de meeste kiezers konden zich het zich blijkbaar niet goed voorstellen. Over vrijwel
de gehele campagneperiode weet slechts een minderheid het
juiste antwoord te noemen.
Gemiddeld hadden de kiezers in de eerste campagneweken
, van de  onderdelen correct beantwoord. Dit gemiddelde
stijgt langzaam tot , in de laatste dagen voor het referendum.
Schetst tabel  ons nu een ‘verbazende onwetendheid’? Daar
valt wel wat op af te dingen. Nogmaals: de Europese grondwet
is een ingewikkeld document. Als enkele losse brokken daarvan blijkbaar toch post weten te vatten bij aanzienlijke delen
van het electoraat, is van een massaal gebrek aan kennis toch al
eigenlijk geen sprake meer. Bovendien is het nog maar de
vraag of dat bij andere verkiezingen zoveel beter is. En bij
Tweede-Kamerverkiezingen wordt kiezers eigenlijk ook nooit
verweten dat ze hebben gestemd op basis van ‘verbazende onwetendheid’, terwijl het toch onwaarschijnlijk is dat heel veel
kiezers een scherp beeld hebben van de sociale en economische beleidskeuzen die daarbij centraal staan.

. Politieke partijen
Niet alleen waar de Europese grondwet al dan niet over gaat is
relevante kennis. Voor een goed geïnformeerde keuze op het
stembureau kan ook van belang zijn dat de kiezer op de hoogte
is van de standpunten van de politieke partijen met betrekking
tot de grondwet. We weten dat de Tweede-Kamerfracties van
, , PvdA, D en GroenLinks zich alle duidelijk vóór
de grondwet hadden uitgesproken en dat , ChristenUnie,
,  en Groep-Wilders tegen waren (zie het hoofdstuk
van Voerman in deze bundel). In hoeverre zijn deze standpunten bekend bij het electoraat, en worden ze wellicht gedurende
de laatste fase van de campagne ook nog bekender? We hebben
de respondenten vóór het referendum gevraagd om van elk



Tabel 5: Wat is het standpunt van politieke partijen over de Europese grondwet
– percentage correcte antwoorden naar campagneweek

CDA

PvdA
VVD
SP

GroenLinks
LPF

D66
ChristenUnie
Groep-Wilders
Gemiddeld aantal
juiste antwoorden
(0-9)

22 april- 6-12 mei
5 mei

13-19 mei 20-29 mei 30-31 mei

66
48
62
59
15
33
48
15
51

70
63
64
57
19
35
52
19
54

76
59
69
70
24
40
53
32
70

78
67
71
69
25
44
58
33
73

88
78
79
83
40
54
61
42
80

4,0

4,3

4,9

5,2

6,1

van de genoemde partijen aan te geven of deze partij sterk
voor, voor, tegen, of sterk tegen de Europese grondwet was. Tabel  laat de correcte antwoorden per partij ((sterk) voor dan
wel (sterk) tegen) zien, waarbij de ‘weet niet’-antwoorden wederom fout zijn gerekend.
Uit de eerste kolom in tabel  blijkt, dat eind april vooral de
standpunten van GroenLinks, ChristenUnie en  nog erg
weinig bekend waren. Dat is deels toe te schrijven aan de omvang van deze partijen – grotere partijen krijgen nu eenmaal
meer aandacht in de media. In het hoofdstuk van Kleinnijenhuis en anderen hebben we echter gezien dat Geert Wilders
juist bovenmatig veel aandacht kreeg. Bovendien geldt vermoedelijk voor zowel GroenLinks (voor) als voor de ChristenUnie (tegen) dat de partijstandpunten niet goed aansloten op
het beeld dat veel kiezers van deze partijen hadden met betrekking tot de Europese integratie. Dit blijkt ook uit het relatief
grote aantal foute antwoorden (in contrast met het aantal



‘weet niet’-antwoorden) dat voor deze partijen wordt gegeven.
Voor de  geldt daarentegen dat heel veel respondenten gewoon niet weten wat de  van de Europese grondwet vond.
Gedurende de laatste zes campagneweken raken de standpunten van alle partijen meer bekend onder het electoraat. We
zien voor elke partij een vrijwel continue stijging van het percentage correcte antwoorden. De grootste ‘stijgers’ in deze periode zijn de PvdA en Groep-Wilders (beide circa  procentpunten). De bijzonder grote aandacht voor het referendum,
zowel in de media als bij het publiek, heeft dus een duidelijk
gevolg gehad voor de bekendheid van de partijstandpunten.
Dit is ook goed af te lezen aan het gemiddeld aantal juist geplaatste partijen, dat stijgt van , aan het begin van de campagne tot , net voor  juni.
Deze inventarisatie van de kennis van partijstandpunten
wijst op een in dit opzicht behoorlijk geïnformeerd electoraat.
Het beeld dat oprijst uit tabel , is dan ook niet in overeenstemming met het beeld dat in de citaten aan het begin van dit
hoofdstuk werd geschetst. Bovendien laat tabel  tevens zien,
dat een intensief politiek debat duidelijke effecten kan hebben
op de kennis van het electoraat. Er is dus vooralsnog geen reden om al te neerbuigend te doen over de kwaliteit van het publieke debat over de Europese grondwet in Nederland.

. Referenda in andere landen?
Een laatste indicator voor de kennis van het electoraat is in
hoeverre men op de hoogte was van het ratificeringsproces
van de Europese grondwet in andere lidstaten. Ook dit is natuurlijk geen directe aanwijzing dat kiezers wisten waar het referendum precies overging. Maar kennis over wat er in andere
lidstaten met de grondwet zou gebeuren draagt wel bij aan een
completer beeld van de achtergrond waartegen het Nederlandse referendum zich afspeelde.



Tabel 6: Worden referenda in andere EU -lidstaten gehouden? – percentage correcte
antwoorden naar campagneweek
22 april- 6-12 mei
5 mei

13-19 mei 20-29 mei 30-31 mei

31
9
19
5
59

34
8
17
9
56

39
17
20
17
61

46
27
19
26
69

56
33
22
40
96

Gemiddeld aantal 1,2
correcte antwoorden
(0-5)

1,2

1,5

1,9

2,5

Spanje (uitslag)
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk

We hebben eerst gevraagd of men nog wist wat de uitslag
was van het referendum in Spanje, waar op  februari 
een grote meerderheid van de bevolking instemde met de Europese grondwet. Vervolgens is aan de respondenten een lijstje
met vier landen voorgelegd met de vraag of in die landen wel
of niet ook een referendum over de Europese grondwet zou
worden gehouden. De landen waren: België, Denemarken,
Duitsland en Frankrijk. Ten tijde van ons enquêteonderzoek
was duidelijk dat er ook referenda zouden komen in Denemarken en Frankrijk, terwijl België en Duitsland al hadden besloten om juist geen referendum te houden. (Overigens heeft
de Deense regering het referendum na de uitslagen in Frankrijk en Nederland in heroverweging genomen.) In tabel  zijn
de percentages correcte antwoorden opgenomen op deze vragen naar de referenda in andere landen.
Eigenlijk blijkt alleen het referendum in Frankrijk een grote
bekendheid te genieten (nadat het op  mei heeft plaatsgevonden, is zelfs vrijwel iedere respondent daarvan op de hoogte). Of in België, Denemarken en Duitsland referenda worden
gehouden is veel minder bekend. Dat is niet zo verwonderlijk,



omdat de (media-)aandacht in deze laatste fase van de campagne bijna exclusief uitging naar Frankrijk en Nederland.
Opvallend is dat relatief veel mensen denken dat Duitsland
wel een referendum zou houden. De andere incorrecte antwoorden zijn vooral ‘weet niet’-antwoorden. De uitslag van
het Spaanse referendum is aan het begin van de campagne nog
maar bekend bij  procent van de kiezers. Dit percentage stijgt
in de loop van de campagne tot  procent. Ook de kennis over
het eventuele gebruik van referenda in België, Duitsland en
Frankrijk neemt gedurende de campagne duidelijk toe. Dit
komt tevens tot uiting in het stijgende gemiddelde aantal juiste
antwoorden per respondent. Opmerkelijk is dat dit niet geldt
voor Denemarken. Verreweg de meeste respondenten hebben
gewoon geen idee of er in Denemarken nu wel of niet een referendum zal worden gehouden – terwijl de eerdere Deense referenda over Europese onderwerpen zoals de toetreding tot de
euro wel degelijk aandacht hebben gekregen in de Nederlandse media.
Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen we stellen dat de
kennis over de Europese grondwet en over de standpunten van
de politieke partijen over die grondwet vrij wijdverbreid waren onder de kiezers. Bovendien nam deze kennis tijdens de
campagne sterk toe. Kennis over het ratificeringsproces in andere lidstaten is duidelijk minder aanwezig, behalve dan over
het referendum in Frankrijk.

 Houdingen ten opzichte van Europese integratie
In hoofdstuk drie van dit boek beschrijft Jacques Thomassen
hoe de liefde tussen Nederlanders en Europa na een aantal
warme decennia aan het bekoelen is. In dat hoofdstuk staan algemene houdingen tegenover Europese integratie en de 
centraal, die gedurende lange tijd in veel lidstaten zijn gemeten. In dit hoofdstuk richten we ons allereerst op enkele wat



meer specifieke houdingen tegenover Europa. Welke rol werd
de  in de aanloop naar het referendum toebedacht? Hoe
stonden de kiezers tegenover de euro en Turkije? Twee strijdpunten die gemeenschappelijk hebben dat ze niet in de Europese grondwet werden geregeld, maar die wel een zichtbare rol
in de campagne speelden. Wat verwachtten de kiezers eigenlijk
wanneer de Europese grondwet zou worden aangenomen?

. De rol van de Europese Unie
Om te beginnen kunnen kiezers zelf een idee hebben over de
taken die primair op Europees niveau zouden moeten worden
uitgevoerd, dan wel op nationaal of lokaal niveau. In ons enquêteonderzoek is inzake negen beleidsterreinen gevraagd of
de problemen die daarop spelen vooral op internationaal, Europees, nationaal, of regionaal/lokaal niveau zouden moeten
worden aangepakt. In tabel  worden de percentages respondenten getoond die vinden dat de problemen op elk van de genoemde niveaus moeten worden aangepakt. Deze percentages
vertonen geen duidelijke ontwikkeling gedurende de campagne.
Tabel  laat zien dat een meerderheid van de kiezers van mening was dat problemen op de gebieden van milieubescherming, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, en de strijd
tegen het terrorisme primair op internationaal, boven-Europees niveau moeten worden aangepakt. Ook is een meerderheid van mening dat het maatschappelijk welzijn vooral een
taak voor nationale regeringen is. Maar voor de overige vijf beleidsterreinen is het patroon gefragmenteerder. Voor geen enkel van de genoemde beleidsterreinen vindt een meerderheid
dat het op Europees niveau zou moeten liggen. Voor landbouw, defensie en immigratie en vluchtelingen vinden wel relatief de meeste respondenten (maar geen meerderheid) dat
de problemen Europees moeten worden opgelost.



Tabel 7: Het meest geschikte niveau om problemen op negen beleidsterreinen aan te
pakken

Milieubescherming
Strijd tegen georganiseerde
misdaad
Landbouw
Defensie
Maatschappelijk welzijn
Hulp aan ontwikkelingslanden
Immigratie en vluchtelingen
Strijd tegen het terrorisme
Rentestanden

Internationaal

Europees

Nationaal

Regionaal/
lokaal

55
68

20
23

19
7

6
2

13
25
9
42
32
79
22

43
39
16
27
36
16
31

38
35
68
30
30
4
43

6
2
8
2
2
1
4

Van de negen genoemde beleidsterreinen zijn er slechts twee
waarvan relatief de meeste respondenten vinden dat deze op
het nationale niveau thuishoren: het al genoemde maatschappelijk welzijn en de rentestanden. Voor alle overige zeven beleidsterreinen is een duidelijke meerderheid van mening dat ze
op bovennationaal (Europees of internationaal) niveau thuishoren. Er is derhalve geen sprake van een ‘naar binnen gekeerd’ electoraat, zoals sommige waarnemers vonden.
Intrigerend is wel dat de rentestanden volgens relatief de
meeste kiezers op het nationale niveau dienen te worden vastgesteld. In het Gemeenschappelijk Monetair Beleid van de
twaalf lidstaten die aan de euro deelnemen, is nu juist de rentestand een zaak die niet meer door afzonderlijke landen wordt
vastgesteld, maar door de twaalf bankpresidenten en de Europese Centrale Bank gezamenlijk. Dat de Nederlandse kiezers
de vaststelling van de rente liever aan de nationale instellingen
overlaten, wijst op een van de omstreden aspecten van Europese integratie in Nederland: de invoering van de euro in de jaren -.



. De euro
De euro was in de laatste campagneweken een van de centrale
strijdpunten. Paul Lucardie wijst er in zijn hoofdstuk in deze
bundel op dat een interview met een van de directeuren van
De Nederlandsche Bank, gepubliceerd op  april, een omslagpunt in de campagne leek te vormen. De bankier had gezegd
dat bij de overgang naar de euro de gulden te laag was gewaardeerd, waardoor de Nederlanders  tot  procent aan koopkracht zouden hebben ingeleverd. Het interview leverde een
stroom van vervolgartikelen in de kranten op waarin deze stelling werd bestreden, gesteund of genuanceerd – maar dat veranderde niet veel meer aan het gevoel dat veel burgers moeten
hebben gehad: ‘Zie je wel! We roepen het al drie jaar, maar nu
blijken we dus echt opgelicht te zijn met die euro.’
Tabel 8: Meningen over de overgang van de gulden naar de euro – procenten
Helemaal Mee
mee eens eens

Niet mee Mee
eens en oneens
niet mee
oneens

Helemaal
mee oneens

Bij de overgang van de gulden
naar de euro is Nederland
ernstig benadeeld

38

32

17

10

2

De invoering van de euro is
gunstig voor de Nederlandse
economie

3

22

20

41

13

Door de invoering van de euro 61
zijn de prijzen in Nederland
gestegen

32

4

2

0

Door de invoering van de euro 55
is betalen in het buitenland
veel gemakkelijker geworden

41

3

1

0



In de nameting van ons enquêteonderzoek, dus direct na het
referendum, hebben we de respondenten vier stellingen over
de euro voorgelegd. Deze hadden betrekking op de effecten
van de invoering van de euro. De stellingen en de antwoorden
erop zijn te lezen in tabel .
Het goede nieuws voor de euro in tabel  is dat bijna iedereen
vindt dat door de invoering ervan betalen in het buitenland
veel gemakkelijker is geworden. Het slechte nieuws is dat eveneens bijna iedereen vindt dat door de invoering van de euro de
prijzen in Nederland zijn gestegen. Een duidelijke meerderheid vindt verder dat Nederland bij de overgang van gulden
naar euro ernstig is benadeeld, en een meerderheid vindt niet
dat de invoering van de euro gunstig is voor de Nederlandse
economie. De negatieve aspecten van de euro lijken in de
beeldvorming duidelijk de overhand te hebben. In het volgende hoofdstuk zullen wij nagaan welke rol deze overwegend negatieve beoordeling van de invoering van de euro heeft gespeeld bij de keuze in het referendum.

. Turkije
Naast de euro was een ander centraal punt in de campagne de
mogelijke toekomstige toetreding van Turkije tot de Unie. Een
belangrijk verschil tussen deze twee issues is natuurlijk dat de
euro al lang en breed is ingevoerd, terwijl het eventuele lidmaatschap van Turkije nog volop in discussie is. Hierboven (in
tabel ) hebben we al laten zien dat relatief veel kiezers ten onrechte van mening waren dat de toetreding van Turkije in de
Europese grondwet werd geregeld. Hoe stonden de kiezers tegenover de toetreding van Turkije?
We hebben de respondenten vóór het referendum de vraag
voorgelegd of Turkije onder voorwaarden lid mag worden van
de , dan wel nooit lid mag worden. Net als in andere opinieonderzoeken blijkt er geen meerderheid te bestaan die de



deur voor Turkije voorgoed wil sluiten. Ongeveer  procent
van de kiezers weet niet wat ze van de toetreding van Turkije
moeten vinden. Van de overigen is een ruime meerderheid van
 procent vóór toetreding van Turkije als dit land voldoet aan
voorwaarden van democratie en mensenrechten. Een minderheid van  procent is daartegen. Vergelijken we dit resultaat
met de gegevens in tabel , dan is de conclusie dat het beeld van
de invoering van de euro onder de Nederlandse kiezers aanmerkelijk negatiever was dan dat van een eventuele toetreding
van Turkije.
Uiteindelijk ging het document waarover de Nederlandse
kiezers op  juni om advies werd gevraagd noch over de euro,
noch over de toetreding van Turkije. Sommigen beschouwen
de houding tegenover de euro en Turkije dan ook misschien
als irrelevante informatie. Dat zou onterecht zijn. Een bekende
stelling in de sociologie, het zogenaamde Thomas-theorema,
luidt: ‘If men define things as real, they are real in their consequences.’ Als kiezers denken dat de Europese grondwet over de
toetreding van Turkije gaat, dan zullen zij hun stem uitbrengen alsof dat inderdaad zo is. In het volgende hoofdstuk gaan
we daarom onder andere in op de samenhang tussen deze opvattingen en het uiteindelijke stemgedrag.

 De verwachte gevolgen van Europese eenwording
De houdingen ten aanzien van internationalisering en ten
aanzien van Turkije en de euro hebben mede te maken met de
verwachte gevolgen van de Europese eenwording. Voor een
goed begrip van wat de kiezers op  juni deden, is het dus belangrijk om te weten wat de kiezers zelf verwachtten van de
Europese eenwording in het algemeen en van de invoering van
de Europese grondwet in het bijzonder.



. Europese samenwerking
Hoewel sommige voorstanders het referendum probeerden te
beperken tot een uitspraak over de grondwet, ging het uiteindelijk natuurlijk om veel meer. Daarom richten we ons ook op
de gevolgen die kiezers verwachtten van voortgaande Europese integratie in het algemeen – dus zonder dat ze specifiek aan
de Europese grondwet worden gekoppeld. We hebben de kiezers elf mogelijke gevolgen voorgelegd van verdergaande Europese eenwording, en hun gevraagd hoe waarschijnlijk zij het
vinden dat deze gevolgen zullen optreden. Op deze manier
wordt ons beeld van de houdingen en verwachtingen van Europese integratie aan de vooravond van het referendum gecompleteerd. In tabel  staan de antwoorden samengevat.
Het Nederlandse electoraat verwacht níet dat met verdergaande Europese eenwording de welvaart sterker zal toenemen. Maar liefst  procent van de respondenten noemt dat
niet waarschijnlijk of denkt dat het zeker niet zal gebeuren.
Een meerderheid van  procent denkt ook niet dat onze nationale identiteit en cultuur zullen verdwijnen. Dit issue speelde ook in de campagne in de media geen overheersende rol
(zie het hoofdstuk van Kleinnijenhuis en anderen in deze bundel); het onderwerp kwam vooral terug in de nee-campagne
van ChristenUnie en  (zie hoofdstuk ).
Van vier mogelijke gevolgen is er op het niveau van het electoraat geen duidelijke verwachting aan te geven omdat degenen die denken dat het gevolg zal optreden ongeveer in balans
zijn met degenen die menen dat het niet zal optreden. Het gaat
hierbij om: afnemend gebruik van het Nederlands als taal, betere bescherming van natuur en milieu, het verdwijnen van sociale voorzieningen, en de toename van de georganiseerde
misdaad. Bij dit rijtje moet worden opgemerkt dat de stelling
over het verdwijnen van sociale voorzieningen in absolute termen is geformuleerd, waardoor het wellicht op het eerste gezicht hoge percentage dat denkt dat dit waarschijnlijk of zeker
níet zal gebeuren, begrijpelijk wordt.


Tabel 9: Schatting van mogelijke gevolgen van verdergaande Europese eenwording
– percentages
Zeker

Waarschijnlijk

Waarschijnlijk
niet

Zeker niet

De kleine lidstaten zullen
invloed verliezen

38

41

17

4

De welvaart zal sterker
toenemen

5

27

56

12

Onze taal zal minder worden
gebruikt

16

30

37

18

De rijkere lidstaten zullen
meer moeten betalen

28

46

22

4

Natuur en milieu zullen beter
worden beschermd

7

43

43

7

Sociale voorzieningen zullen
verdwijnen

10

37

39

14

Onze nationale identiteit en
cultuur zullen verdwijnen

12

27

38

22

Banen zullen worden verplaatst 44
naar landen waar goedkoper
wordt geproduceerd

44

10

2

De boeren in Nederland zullen
meer problemen krijgen

40

42

16

2

Europa zal meer doen aan
19
vrede en stabiliteit in de wereld

55

23

3

De internationale georganiseerde misdaad zal toenemen

32

40

7

21



Ten slotte verwachten de Nederlandse kiezers in grote meerderheid dat vijf mogelijke gevolgen zich wél zullen voordoen
als de Europese eenwording verdergaat. Deze zijn: de kleine
lidstaten zullen invloed verliezen ( procent), de rijkere lidstaten zullen meer moeten betalen ( procent), banen zullen
worden verplaatst naar landen waar goedkoper wordt geproduceerd ( procent), de boeren in Nederland zullen meer
problemen krijgen ( procent), en Europa zal meer doen aan
vrede en stabiliteit in de wereld ( procent). Met uitzondering
van de laatstgenoemde stelling gaat het hierbij om verwachte
negatieve gevolgen op economisch terrein. Verder bleek ook
een ruime meerderheid niet te verwachten dat met Europese
eenwording de welvaart sterker zou toenemen. Het lijkt dus
niet overdreven om hieruit te concluderen dat de economische
verwachtingen die de kiezers hebben van verdergaande Europese eenwording bijzonder negatief zijn.

. Europese grondwet
We hebben aan onze respondenten vijf mogelijke gevolgen
van de inwerkingtreding van de Europese grondwet voorgelegd, met als doel te achterhalen welke verwachtingen de respondenten daarvan nu eigenlijk hadden. De vijf voorgelegde
gevolgen hebben betrekking op heel verschillende aspecten
van de Europese integratie. Gevraagd is of Europa democratischer zou worden, of de economische groei in Europa zou
toenemen, of de lidstaten beter zouden samenwerken, of de
toetreding van Turkije sneller zou verlopen, en of de sociale zekerheid in Nederland uitgebreider zou worden. In tabel  zijn
de antwoorden van de respondenten weergegeven.
Ten aanzien van de toetreding van Turkije tot de Europese
Unie verwacht een meerderheid van de kiezers geen gevolgen
van de inwerkingtreding van de grondwet: een flinke meerderheid van  procent verwacht dat de Europese grondwet geen



Tabel 10: Verwachte gevolgen indien de Europese grondwet wordt aangenomen in
percentages
De Europese Unie wordt

Democratischer
29
Maakt niet uit
43
Minder democratisch 28

De economische groei in Europa wordt

Groter
Maakt niet uit
Kleiner

29
48
23

De samenwerking tussen de lidstaten van de EU wordt Beter
Maakt niet uit
Slechter

46
40
14

De toetreding van Turkije tot de EU gaat

Minder snel
Maakt niet uit
Sneller

18
64
18

De sociale zekerheid in Nederland wordt

Uitgebreider
Maakt niet uit
Minder uitgebreid

5
38
57

invloed zal hebben op de snelheid van dat proces, en voor het
overige zijn degenen die denken dat het sneller zal gaan precies
in balans met degenen die denken dat het juist minder snel zal
gaan.
Verder lijkt het electoraat niet te verwachten dat de democratie in Europa en de economische groei in Europa zullen
worden beïnvloed door invoering van de Europese grondwet.
Een grote groep kiezers denkt dat het helemaal niets uitmaakt
en ongeveer even grote groepen kiezers verwachtten dat Europa democratischer, dan wel minder democratisch zou worden,
en dat de economische groei in Europa wanneer de grondwet
zou zijn aangenomen groter, dan wel kleiner zou worden.
Duidelijke verwachtingen onder het electoraat als geheel bestaan er alleen met betrekking tot de samenwerking tussen de



lidstaten van de  en met betrekking tot de sociale zekerheid
in Nederland. Er zijn slechts weinig kiezers die denken dat de
samenwerking tussen de lidstaten slechter zal worden als de
grondwet eenmaal is aangenomen. Relatief de meeste kiezers
denken dat die juist beter zal worden, naast een flinke groep
volgens welke het niet zal uitmaken. En een duidelijke meerderheid ten slotte verwacht dat de sociale zekerheid in Nederland minder uitgebreid zal worden als gevolg van de Europese
grondwet; vrijwel niemand denkt dat de sociale zekerheid juist
uitgebreider zal worden.

 Conclusie
Europese integratie is een ingewikkeld onderwerp dat zich
niet gemakkelijk laat samenvatten in het soort vragen waarop
een ondubbelzinnig antwoord – ja of nee – mogelijk is. Dat is
op zich niet bijzonder, want de meeste onderwerpen waarover
de Tweede Kamer vergadert zijn ingewikkeld. Het bijzondere
is dat een van de mijlpalen in het integratieproces, de Europese
grondwet, nu was geselecteerd voor een volksraadpleging
waaruit een ondubbelzinnig antwoord moest opklinken: ja of
nee. In een variatie op een uitspraak van De Gaulle: politiek is
een te ernstige zaak om áltijd over te laten aan de politici. Het
project waarvan de Europese grondwet een product vormde,
diende óók om de burgers van de lidstaten sterker te betrekken
bij het proces van Europese integratie.
In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat kiezers het hebben
gewaardeerd dat ze op deze manier bij de discussie over de Europese eenwording zijn betrokken; een ruime meerderheid
stond achter het houden van dit referendum. Bovendien blijken kiezers tijdens de campagne in toenemende mate te hebben gesproken over dit onderwerp. En tijdens die gesprekken
gaven kiezers geen blijk van een ‘verbazende onwetendheid’.
Kennis over enkele aspecten van de Europese grondwet en



De Gelderlander,  mei 

over de standpunten van politieke partijen erover was vrij
wijdverbreid, en nam bovendien tijdens de campagne duidelijk toe. Of dit nu betekent dat dit onderwerp zich wel degelijk
leende voor een referendum kan op basis van dit soort gegevens natuurlijk niet worden gezegd, maar de uitspraak dat het
referendum niet had moeten worden gehouden omdat de bevolking ‘niets van het onderwerp wist’ – om met Brinkhorst te
spreken – is gebaseerd op een onjuiste premisse.
Verder hebben we in dit hoofdstuk laten zien welke opvattingen kiezers al hadden en welke opvattingen zij hebben verworven tijdens de campagne. Uit die beschrijving bleek dat de
kiezers van veel problemen vinden dat deze om een bovennationale, vaak Europese aanpak vragen. Bovendien zijn veel kiezers niet absoluut gekant tegen de toetreding van Turkije tot de
Europese Unie.
Maar kiezers verwachten tegelijkertijd dat het huidige project van Europese samenwerking niet de internationale aanpak is die zij voor ogen hebben. Kiezers hebben bijvoorbeeld
massaal het idee dat ze zijn benadeeld door de invoering van



de euro. Ook verwachten ze dat de kleine lidstaten steeds meer
invloed zullen verliezen, dat de rijke lidstaten steeds meer
moeten betalen en dat daar maar weinig tegenover staat. Zo is
het idee dat als gevolg van de eenwording de Europese economie zal worden gestimuleerd niet massaal aanwezig. Bovendien staat de sociale zekerheid volgens een grote groep onder
druk.
De Europese grondwet zal veel van deze verwachte gevolgen
niet kunnen voorkomen. De kiezers verwachten dat invoering
van de Europese grondwet relatief weinig uitmaakt, behalve
wanneer het gaat om de samenwerking tussen de lidstaten of
om de sociale zekerheid in Nederland. En zeker bij dat laatste
zijn de verwachtingen duidelijk negatief.



 Opkomst en uitslag
Henk van der Kolk en Kees Aarts
‘De enige die van nee een ja kan maken, is de kiezer zelf.’
  

 Inleiding
Op  juni stemde , procent van de opgekomen kiezers tegen
de Europese grondwet. De duidelijkheid van deze uitslag
werd nog eens bevestigd door de hoge opkomst van ruim 
procent. Een opkomst die alleen werd overtroffen door de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ministerpresident Balkenende gebruikte de hoge opkomst in zijn eerste
toespraak op woensdagavond  juni om de bittere pil van zijn
verlies nog wat te vergulden:
Natuurlijk ben ik teleurgesteld, [...] Het zal [...] duidelijk zijn
dat wij niet blij zijn met deze uitkomst. [...] Maar er zijn ook
positieve punten te noteren. De hoge opkomst. De betrokken
discussies die overal zijn losgekomen over Europa. Bij dit
‘nee’ zie ik dat toch als winst.

Aldus de premier.
Enkele weken later wist premier Balkenende nog een positief
punt te ontwaren in de uitslag. Bij de uitreiking van de Atlas
van Europese waarden, een onderzoek naar de opinies en gevoelens bij de Europeanen, toonde hij zich bijzonder tevreden.
Volgens Balkenende bevestigde het onderzoek dat de nee-stem
tegen de Europese grondwet bij het referendum op  juni niet



was ingegeven door anti-Europese gevoelens. ‘De nee-stemmen drukten geen bezwaar tegen Europese samenwerking uit,
maar tegen de vorm die die samenwerking heeft aangenomen.
Het gaat te snel. Dat is de les van  juni: de mensen moeten niet
dichter bij de Europese Unie worden gebracht, maar de Europese Unie dichter bij de mensen.’
Anderen hadden meer moeite met het vinden van een begrijpelijke interpretatie. Zo stelde het hoofdredactioneel commentaar van de NRC van  juni: ‘Onderzocht zal nog moeten
worden wat nu eigenlijk de doorslag heeft gegeven. Was het
sentiment tegen het opgaan van Nederland in een (onchristelijke dan wel neoliberale) Europese superstaat leidend? Was
het ongenoegen over de dure euro en de eventuele toetreding
van Turkije doorslaggevend? Of toch de gedachte dat Europa
de burger te veel kost?’
PvdA-leider Wouter Bos constateerde in het debat over de
uitslag van het referendum dat sommigen de uitslag wel erg
gemakkelijk wisten te duiden:
De boodschap is [volgens André Rouvoet (ChristenUnie)]
helder wat betreft de richting: minder ambitie, meer bescheidenheid. Volgens mij was een van de motieven om ‘nee’ te
stemmen dat er op sociaal gebied meer van Europa werd verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van de dierenrechten. [...]
Hoe rijmt u dat met de conclusie dat er juist minder ambitie
nodig zou zijn?

Rouvoet gaat daar verder niet op in:
Mensen hebben diverse argumenten, grote punten en kleinere punten, gewogen voor het uiteindelijk uitbrengen van hun
stem. Er heeft een veelheid aan motieven meegespeeld. Ik
kan daar niet achter kijken.



Hoewel we in dit hoofdstuk ook niet alles kunnen zien wat er
zich in de hoofden van de kiezers heeft afgespeeld en zeker niet
kunnen aangeven wat de doorslag heeft gegeven, kunnen we
wel iets meer zeggen over de overwegingen die bij kiezers een
rol hebben gespeeld. Wie stemde voor en wie stemde tegen de
Europese grondwet? En waarom? Bovendien heeft bijna 
procent van de kiezers zich bij het referendum helemaal niet
voor of tegen de grondwet uitgesproken: zij gingen niet stemmen. Waarom stemden zij niet en wat vonden de niet-stemmers van het Europees Grondwettelijk Verdrag?
 Wie stemden voor of tegen de Europese grondwet?
De eerste vraag is wie er vooral voor en wie er vooral tegen de
Europese grondwet hebben gestemd. Daarbij kijken we eerst
naar enkele achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en sociale klasse. Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen
verschillende kenmerken van personen en het stemgedrag
(voor of tegen) op  juni (zie tabel ).
Jongeren stemmen vaker tegen de grondwet dan ouderen,
vrouwen vaker dan mannen, lageropgeleiden vaker dan hogeropgeleiden. Naarmate het huishoudinkomen lager is, stemt
men ook eerder tegen, en hetzelfde geldt voor de sociale klasse
waartoe de kiezer zich rekent. Ten slotte stemmen zowel personen die vaak naar de kerk gaan als degenen die dat juist zelden
of nooit doen, vaker tegen dan de groep die daartussenin zit.
Deze gegevens over de achtergronden van de nee-stem en de
ja-stem worden bevestigd door de uitslagen in de verschillende gemeenten. Het percentage nee-stemmers is hoger dan het
landelijke percentage in de overwegend christelijke gemeenten
die wel als de Nederlandse bible belt worden aangeduid en in
gemeenten met een hoog percentage arbeiders. Rijkere forensengemeenten als Haren (bij Groningen) en enkele gemeenten
bij Utrecht kennen juist een veel lager dan gemiddeld percentage nee-stemmers.



Tabel 1: Achtergrondkenmerken en stemgedrag
Kenmerk

% nee gestemd

Leeftijd

18-34 jaar
35-64 jaar
65 jaar en ouder

68
62
51

Geslacht

Man
Vrouw

59
63

Opleiding

Basis/lbo/vmbo
mavo/mbo/havo/vwo
hbo/wo

78
65
47

Huishoudinkomen

Laagste 25%
Tweede 25%
Derde 25%
Hoogste 25%

72
65
63
43

Sociale klasse (zelfindeling)

Hogere/hogere middenklasse
Gewone middenklasse
Hogere/gewone arbeidersklasse

37
63
76

Frequentie kerkbezoek

Elke week of vaker
1-3 keer per maand
Enkele keren per jaar of nooit

64
50
63

Uiteraard zegt het bovenstaande nog weinig over de achtergrond van de nee-stem; de verschillen zijn niet dubbelzinnig
(er hebben ook veel arbeiders, kerkgaande christenen en mensen met een laag inkomen ingestemd met de Europese grondwet) en ze zijn vooral weinig redengevend (ze zeggen niets
over het waarom van de nee-stem van veel arbeiders). En meer
inzicht in vooral dit aspect van de nee-stem is belangrijk als we
iets meer willen begrijpen van het massale nee tegen de Europese grondwet.



 Waarom stemden Nederlanders tegen de Europese
grondwet?
Waarom stemden zo veel mensen tegen de Europese grondwet? Een eerste methode om een antwoord op die vraag te
krijgen is de kiezers ernaar te vragen. ‘Wat was voor u de belangrijkste reden waarom u voor dan wel tegen de Europese
grondwet hebt gestemd?’ Hoe voor de hand liggend ook, de
antwoorden op deze vraag blijken vrijwel even moeilijk te interpreteren als de ja- en de nee-stem zelf. Veel mensen komen
niet veel verder dan op te merken dat ‘het ze beter leek’, dat ze
de ‘voors en tegens tegen elkaar hebben afgewogen’,‘dat het allemaal niets is’, of juist ‘goed is voor Europa’. Maar liefst een
kwart van de voorstanders en een iets kleinere groep tegenstanders kwam niet veel verder dan dergelijke algemene antwoorden. Helemaal verwonderlijk is dat ook niet, want de
methode van grootschalig enquêteonderzoek leent zich nu
eenmaal minder goed voor het registreren van diepgaande
overwegingen.
Ook veel redenen die wél over de Europese grondwet gaan
zijn moeilijk te interpreteren. ‘Het verbetert de samenwerking’, ‘het verzwakt de positie van Nederland’ of ‘grote staten
maken de dienst uit’ kunnen we natuurlijk allemaal scharen
onder het algemene kopje ‘besluitvorming’, maar of daarmee
het inzicht in de ja- en de nee-stem nu toeneemt, kunnen we
ons afvragen.
Uit de antwoorden op deze open vraag blijkt dat de kiezers
veel verschillende argumenten, grote punten en kleinere punten, noemen als reden voor hun uiteindelijke keuze. Rouvoet
heeft waarschijnlijk gelijk als hij stelt dat die argumenten door
veel kiezers onderling zijn afgewogen. Dat betekent nog niet
dat er voor iedere kiezer, laat staan voor het electoraat als geheel, iets als een ‘doorslaggevende reden’ zou zijn, zoals in het
aangehaalde hoofdredactionele commentaar van het 
Handelsblad wordt gesteld, en dat die eventuele doorslagge-



vende reden gebruikt zou kunnen worden in nieuwe onderhandelingen over de grondwet. Mensen die uit volle overtuiging tegen de Europese grondwet hebben gestemd omdat zij
tegen de toetreding van Turkije zijn, stemmen niet voor de
grondwet op het moment dat de toetreding van dat land onmogelijk wordt gemaakt. In dat geval is het goed mogelijk dat
ze een andere reden vinden om tegen te stemmen. En kiezers
die zeggen dat ze tégen hebben gestemd omdat ze zo slecht waren geïnformeerd stemmen niet automatisch vóór als ze beter
worden geïnformeerd over de Europese grondwet.
We zoeken dus niet naar doorslaggevende motieven, maar
kunnen wel kijken welke opvattingen samenhangen met de
keuze om vóór dan wel tegen de Europese grondwet te stemmen. Daarbij richten we ons op enkele factoren die tijdens de
campagne door verschillende waarnemers belangrijk worden
gevonden voor zowel de ja-stem als de nee-stem. Het gaat
daarbij allereerst om de algemene houding ten aanzien van
Europa en in de tweede plaats om enkele concrete aspecten
van de Europese grondwet. Hoewel deze algemene houdingen
de nee-stem voor een deel lijken te verklaren, zeggen ze niets
over de achtergronden van deze houdingen. Daarom proberen
we ook na te gaan welke aspecten van Europese eenwording
voor sommige burgers zo bedreigend zijn. Naast de Europese
eenwording kunnen het gerelateerde onderwerpen als Turkije
en de euro zijn geweest die invloed hebben gehad. Ten slotte is
het mogelijk dat ook het regeringsbeleid het aantal nee-stemmers heeft vergroot.

.. De algemene houding ten aanzien van Europese
samenwerking
Een eerste factor die na afloop van het referendum veelvuldig
werd besproken is de algemene houding ten aanzien van Europa. Vrijwel unaniem waren voor- en tegenstanders van mening



Tabel 2: Algemene houding tegenover Europese samenwerking en stemgedrag
% nee gestemd
Het lidmaatschap van de eu is:

Een slechte zaak
Noch goed, noch slecht
Een goede zaak

92
85
42

De Europese eenwording

Is al te ver gegaan (0-3)
(4-6)
Moet verder gaan (7-10)

84
65
32

dat ‘de nee-stem’ geen uiting was van anti-Europese gevoelens.
De Europese samenwerking moest wel degelijk doorgaan,
maar wellicht minder snel en minder vergaand.
Ook uit onze enquête blijkt dat een ruime meerderheid van
de Nederlanders ( procent) het lidmaatschap van de Europese Unie nog steeds een goede zaak vindt (zie ook het hoofdstuk van Thomassen in deze bundel).  procent van de kiezers
vindt het lidmaatschap van Nederland een slechte zaak. De
rest,  procent, vindt het noch goed, noch slecht. In totaal 
procent heeft dus op zijn minst enige twijfels over de wenselijkheid van een Nederlands lidmaatschap van de Europese
Unie. Ook uit de antwoorden op de vraag ‘Is de Europese eenwording te ver gegaan of moet de Europese eenwording verdergaan’ spreekt enige twijfel over het Europese project. De gemiddelde score op deze schaal, die loopt van  tot , is , en 
procent van de respondenten kiest voor een van de hoogste
vier schaalscores, iets meer dan de  procent die juist voor een
van de laagste vier scores kiest.
Het stemgedrag in het referendum hangt sterk samen met
dit algemene oordeel over de Europese Unie. In tabel  zijn de
belangrijkste resultaten samengevat. Van degenen die Europa
een goede zaak vinden, stemde een meerderheid voor de Europese grondwet. De overige kiezers stemden juist in meerderheid tegen. Ook de vraag of de Europese eenwording te ver is



gegaan, dan wel verder moet gaan, hangt sterk samen met het
stemgedrag; mensen die denken dat de Europese samenwerking al te ver is gegaan, stemmen veel vaker tegen dan degenen
die denken dat Europese samenwerking verder moet gaan.
We kunnen vaststellen dat de conclusies die premier Balkenende trok bij het in ontvangst nemen van de Atlas van Europese waarden aan de Universiteit van Tilburg, niet geheel juist
zijn. In zijn toespraak maakt Balkenende immers de veronderstelling dat de nee-stemmers een homogene groep vormen ‘die
geen bezwaar zouden hebben tegen Europese samenwerking’.
Die analyse klopt niet. Er is wel degelijk een groep Nederlanders tegen verdergaande samenwerking binnen de Europese
Unie. Deze anti-Europese gevoelens hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de nee-stem. Er is een duidelijk verband
tussen algemene opvattingen over de Europese Unie en het
stemgedrag bij het referendum over de Europese grondwet:
naarmate men Europa minder ziet zitten stemt men vaker tegen. Een deel van de nee-stem kwam dus wel degelijk voort uit
een negatieve houding ten aanzien van Europese samenwerking.
Nu is de wetenschap dat mensen die tegen Europese samenwerking zijn ook vaker tegen de Europese grondwet hebben
gestemd niet helemaal triviaal (sommige kiezers hebben wellicht voor de Europese grondwet gestemd omdat die het mogelijk maakte uit de Europese Unie te stappen) maar de constatering bevat nauwelijks informatie. Waarom zagen mensen
die Europese samenwerking niet zitten?

.. De gevolgen van Europese eenwording: het bedreigde
bestaan
In de discussie over Europese samenwerking lijken twee soorten angsten en verwachtingen een overheersende rol te spelen.
De eerste angst was dat de sociale zekerheid en de opgebouwde



levensstandaard werden bedreigd door de Europese eenwording. Deze angst had zijn spiegelbeeld in de verwachting dat de
Europese eenwording zou leiden tot meer economische voorspoed. De tweede angst was het idee dat Nederland als gevolg
van de economische eenwording zijn culturele identiteit zou
verliezen. Ook de verwachting dat Nederland binnen een sterkere Europese Unie zijn soevereiniteit zou opgeven past bij
deze angst.
Welvaart en sociale zekerheid
Tijdens de campagne hamerde vooral de Socialistische Partij
op de bedreiging van de sociale zekerheid en de opgebouwde
levensstandaard. Dit onderwerp kreeg ook in Frankrijk veel
aandacht door de kritiek op de dienstenrichtlijn (ook wel de
Bolkestein-richtlijn genoemd), die het gemakkelijker moest
maken diensten aan te bieden in andere landen. Sommige tegenstanders van de Europese grondwet vonden dat de interne
markt te ver was doorgeschoten en in ieder geval niet nog vrijer moest worden georganiseerd. Zo merkte op  juni Harry
van Bommel () in het NRC Handelsblad op: ‘Taken waar Europa zich wel mee bezig zou moeten houden zijn de interne
markt, die is nagenoeg voltooid en werkt redelijk, al moeten
we daarin niet doorschieten, zoals nu met de Dienstenrichtlijn
dreigt te gebeuren.’ Willem Bos (van het Comité Grondwet
Nee) ging zelfs nog verder: ‘De nee-stem van  juni maakte duidelijk dat de kerntaak van Europa – vergroting van welvaart
via vervolmaking van de interne markt – niet meer werkt.’
Het versterken van de interne (vrije) markt heeft ten minste
twee mogelijke gevolgen: de groei van de economie wordt gestimuleerd en de (nationaal georganiseerde) sociale zekerheid
wordt bedreigd. Nederlanders hebben verschillende ideeën
over de mate waarin beide gevolgen zullen optreden. Een
minderheid van ongeveer  procent denkt dat door de Europese eenwording de welvaart zal toenemen. Ongeveer de helft
van de kiezers denkt dat de sociale zekerheid zal worden be-



Tabel 3: Welvaart, sociale zekerheid en stemgedrag
De welvaart zal
% nee gestemd
sterker toenemen

Sociale voorzieningen
zullen verdwijnen

% nee gestemd

(zeker) wel

41

(zeker) niet
(zeker) wel

32
68

(zeker) niet

71

(zeker) niet
(zeker) wel

54
83

dreigd door de economische samenwerking in Europa (zie
vooral hoofdstuk  in deze bundel).
En die ideeën hangen sterk samen met het stemgedrag. De
kerncijfers zijn opgenomen in tabel . Kiezers die verwachten
dat de welvaart zal toenemen bij voortgaande Europese integratie, en die niet verwachten dat de sociale zekerheid daardoor wordt bedreigd, stemmen veel vaker voor de grondwet
dan degenen die denken dat de welvaart niet zal toenemen terwijl de sociale zekerheid wordt afgebroken.
De verwachtingen over de sociale zekerheid en de economische groei verklaren ook voor een deel het verband tussen de algemene houding ten aanzien van Europa en de nee-stem. Als
we rekening houden met de meer concrete sociaal-economische verwachtingen ten aanzien van het Europese project,
neemt de verklarende kracht van de algemene houding ten
aanzien van Europa af. Met andere woorden: de reden dat tegenstanders van Europa tegen de Europese grondwet stemmen
is voor een deel gelegen in de verwachting dat de economie er
nauwelijks door groeit en de sociale zekerheid erdoor wordt
bedreigd.
Identiteit en soevereiniteit
Volgens veel burgers wordt het dagelijkse bestaan niet alleen
bedreigd door onzekerheid over werk en inkomen. Ook culturele aspecten spelen een belangrijke rol. Zelfs als men het idee



Tabel 4: Nederlandse identiteit en cultuur en stemgedrag
% nee gestemd
Onze nationale identiteit en cultuur
zullen verdwijnen

(zeker) wel
(zeker) niet

84
47

heeft dat Europa economische voorspoed zal brengen en de
sociale zekerheid niet zal bedreigen, kan men het gevoel hebben onderdeel te worden van iets dat ‘te groot’ is. In hoofdstuk
 hebben we al gezien dat ruim  procent van de kiezers denkt
dat de Nederlandse identiteit en cultuur worden bedreigd
door de Europese eenwording. Deze verwachting hangt sterk
samen met de verwachting dat de sociale zekerheid wordt bedreigd. Toch draagt de opvatting dat de Nederlandse identiteit
en cultuur worden bedreigd ook zelfstandig bij aan de neestem, en verklaart deze opvatting ook weer deels waarom tegenstanders van de Europese Unie tegen de Europese grondwet stemmen. Bovendien verwachten veel burgers dat door de
verdergaande Europese samenwerking de invloed van landen
als Nederland kleiner zal worden.
Men kan natuurlijk het opgeven van zeggenschap en het laten verzwakken van de culturele identiteit opvatten als de prijs
die moet worden betaald voor een sterkere economie en meer
welvaart. Maar als burgers tegelijkertijd het idee hebben dat
die economie niet veel beter wordt van Europese samenwerking en dat de sociale zekerheid er door wordt bedreigd, wordt
de prijs voor Europese samenwerking wel erg hoog.

. De specifieke inhoud van de grondwet
Kiezers kunnen voorstander zijn van Europese eenwording,
maar deze specifieke grondwet niet zien zitten. In het vorige
hoofdstuk hebben we laten zien, dat veel kiezers zich wel dege-



Tabel 5: Oordelen over specifieke elementen van de Europese grondwet
en stemgedrag
Mee eens Weet niet Mee oneens
(% nee
(% nee (% nee
gestemd) gestemd) gestemd)
Het vetorecht van de lidstaten moet op alle
terreinen behouden blijven (is niet zo
volgens de Europese grondwet)

57 (72)

18 (86)

25 (30)

De Europese grondwet moet erkennen dat
Europa berust op joods-christelijke wortels
(is niet zo volgens de Europese grondwet)

35 (64)

23 (72)

42 (55)

Bestrijding van terrorisme is uitsluitend
een zaak van de lidstaten (is niet zo volgens
de Europese grondwet)

13 (69)

8 (87)

79 (59)

De bestaande Europese afspraken over het
asielbeleid zijn voldoende (is niet zo
volgens de Europese grondwet)

17 (61)

21 (68)

62 (60)

Lidstaten moeten uitspraken van rechters
van andere lidstaten erkennen
(is zo volgens de Europese grondwet)

63 (56)

16 (70)

21 (71)

Er moet een Europese minister van
Buitenlandse Zaken komen (is zo volgens
de Europese grondwet)

47 (42)

18 (76)

35 (79)

lijk een oordeel wisten te vormen over aspecten van de Europese grondwet. Na het referendum hebben wij gevraagd naar
het oordeel van kiezers over enkele in het oog springende elementen van de Europese grondwet.
In tabel  zijn de percentages opgenomen van respondenten
die het met een stelling eens zijn, oneens zijn, of het niet weten.
Bovendien is binnen elk van deze groepen het percentage neestemmers bij het referendum weergegeven. Zo zegt  procent



van de kiezers het eens te zijn met de stelling dat het vetorecht
van de lidstaten op alle terreinen behouden dient te blijven.
Daarmee nemen ze afstand van een element van de grondwet.
Binnen deze groep is het percentage nee-stemmers ook veel
groter dan in de groep die het met deze stelling oneens is.
Het aantal elementen van de Europese grondwet waar kiezers mee instemmen, is gemiddeld . Het aantal elementen
waar men mee instemt draagt wederom sterk bij aan de verklaring van de nee-stem; naarmate men het met meer elementen
eens is, is men ook eerder geneigd om voor de Europese grondwet te stemmen.
Dat mensen die tegen deze Europese grondwet zijn ook vaker tegen de Europese grondwet hebben gestemd, is niet helemaal triviaal (het geeft bijvoorbeeld aan dat de Europese
grondwet wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de stemkeuze)
maar de constatering bevat nauwelijks informatie. Waarom
zagen mensen deze Europese grondwet niet zitten?
Voor een belangrijk deel hebben de verwachtingen die ook
het algemene oordeel over de Europese Unie hebben beïnvloed, mede de houding ten aanzien van de Europese grondwet bepaald.Men is bang voor het verlies aan sociale zekerheid,
heeft weinig vertrouwen in ‘Europa’ als motor van de Nederlandse welvaart en is bang voor het verlies van de Nederlandse
identiteit en cultuur. Een meerderheid van de kiezers was van
mening dat de economie niet beter zou worden van de Europese grondwet. Bovendien dacht een meerderheid van de kiezers dat de sociale zekerheid zou afnemen als gevolg van het invoeren van de Europese grondwet. Beide opvattingen hangen
ook samen met de mate waarin men instemt met de Europese
grondwet.

. Turkije
De mogelijke toetreding van Turkije speelde vooral eind de-



cember , dus vrij lang voor het referendum, een belangrijke rol. In die maand kondigde de  aan om in oktober 
onderhandelingen over die toetreding met Turkije te beginnen. Geert Wilders, die enkele maanden daarvoor mede om
zijn standpunt ten aanzien van Turkije uit de  was gestapt,
probeerde zich op dit punt te profileren. Volgens de meeste
waarnemers had de Europese grondwet helemaal niets met
Turkije te maken.
Maar politici als Geert Wilders wezen erop dat in de grondwet grote landen meer te zeggen krijgen en dat Turkije een
groot land is. Dus als Turkije ooit toetreedt, heeft het land met
deze grondwet meer te zeggen. Op  februari schreef Wilders
in de Volkskrant:
Feit is ook dat kandidaat-lid Turkije na mogelijke toetreding
met zijn miljoenenbevolking door het hiervoor genoemde
nieuwe criterium van bevolkingsaantallen als basis voor het
stemgewicht, veel meer invloed zal hebben dan het kleine
Nederland. Als het gaat om de besluitvorming over verplicht
te implementeren Europese richtlijnen, zal een groot land als
Turkije qua stemgewicht nota bene meer invloed krijgen op
de Nederlandse wetgeving dan Nederland zelf. Dat is onacceptabel. Hiermee is bovendien aangetoond dat het dossier
Turkije wel degelijk direct te maken heeft met de Europese
grondwet en er niet om electorale reden met de haren is bij
gesleept. Een stem tegen de Europese grondwet is een stem
tegen grote Turkse invloed in Europa en Nederland.

Wat vonden kiezers ervan? De antwoorden op de open vraag
naar het waarom van de nee-stem doen vermoeden dat Turkije
slechts een beperkte rol heeft gespeeld. Slechts twee mensen
noemden Turkije spontaan als belangrijkste reden om tegen te
stemmen. Bovendien was een meerderheid van de kiezers er
niet van overtuigd dat de Europese grondwet de toetreding
van Turkije zou bespoedigen (zie verder hoofdstuk ). Dat



neemt niet weg dat er wel een duidelijk verband bestaat tussen
opvattingen over Turkije en de nee-stem; tegenstanders van
toetreding van Turkije stemden vaker nee ( procent) dan
voorstanders ( procent).
Zelfs op basis van een uitvoerige analyse van de beschikbare
gegevens is het moeilijk de bijdrage van het onderwerp ‘Turkije’ aan de omvang van de nee-stem te bepalen.‘Turkije’ is namelijk geen min of meer geïsoleerd onderwerp. Geert Wilders
merkt bijvoorbeeld terecht op dat Turkije ‘een groot land’ is.
En als de Europese grondwet – waarin is vastgelegd dat de
stemmacht van staten afhangt van hun bevolkingsomvang en
dat meer zaken met meerderheid van stemmen worden besloten – zou zijn aangenomen, zou een eventueel toegetreden
Turkije relatief veel te zeggen krijgen. De eerdergenoemde
angst overheerst te worden door grote landen, kan zijn geconcretiseerd in het referendumonderwerp Turkije. Iets soortgelijks geldt voor de angst de eigen cultuur en identiteit te verliezen in een groter Europa. Het eventuele verzet tegen de toetreding van Turkije tot de  is voor een deel een uiting van de
meer algemene angst dat de Nederlandse identiteit wordt bedreigd.
Toch betekent dit alles niet dat het nee tegen de Europese
grondwet simpelweg kan worden geduid als een nee tegen
Turkije. Daarvoor was de houding tegenover Turkije ook van
veel nee-stemmers te positief.

. De euro
De grondwet mag dan niet over de euro zijn gegaan, tijdens het
referendum speelde dit onderwerp wel degelijk een rol. Zo
stelde -voorman Marijnissen op  mei in het NOS Journaal:
‘Met de euro zijn we gewoon belazerd, dat staat als een paal. Iedereen weet dat je voor hetzelfde product nu in euro’s betaalt
wat je vroeger in guldens betaalde.’ Hij stelde ook dat de men-



sen die nu de grondwet hebben bedacht ook verantwoordelijk
waren voor de euro. Dat inflatiecijfers de bewering dat de euro
van nu gelijk is aan de gulden van enkele jaren geleden ontkrachten, doet aan het sentiment niets af.
In de enquête hebben we daarom gevraagd naar zowel positieve als negatieve aspecten van de euro. Uit ons onderzoek
blijken veel mensen zeer negatief over de invoering van de
euro te oordelen (zie ook hoofdstuk ). Weliswaar vindt vrijwel iedereen dat betalen in het buitenland gemakkelijker is geworden, maar volgens velen is de gulden te goedkoop ingewisseld, heeft de euro geleid tot een hoge inflatie en hoewel men
iets positiever is over het effect van de euro op de Nederlandse
economie, is toch een meerderheid van mening dat de euro
ook niet heeft bijgedragen aan de economische groei. Slechts
een kleine groep lijkt echt blij met de euro.
In tabel  is te zien hoe oordelen over de euro samenhangen
met het stemgedrag. Zelfs als we controleren voor de algemene
houding ten aanzien van Europese eenwording en de specifieke opvattingen over deze grondwet, draagt de opvatting over
de euro substantieel bij aan de verklaring van de nee-stem.

. Het regeringsbeleid
De angst van veel voorstanders van de Europese grondwet was,
dat veel mensen tegen de Europese grondwet zouden stemmen om op die manier het regeringsbeleid af te keuren. Uit de
open vraag naar de achtergrond van de nee-stem blijkt echter
dat maar weinig mensen de huidige regering als belangrijkste
reden opgeven om nee te stemmen. Niet meer dan  procent
van de nee-stemmers geeft aan vooral tegen de regering te hebben gestemd.
In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid met
het regeringsbeleid. Die is niet zo hoog. Een ruime meerderheid van de kiezers is ontevreden over de huidige regering.



Tabel 6: Oordeel over de euro en stemgedrag (percentage nee-stemmers)
(Helemaal) Niet mee (Helemaal)
mee eens eens en mee oneens
niet mee
mee oneens
Bij de overgang van de gulden naar de euro
is Nederland ernstig benadeeld

73

37

30

De invoering van de euro is gunstig voor
de Nederlandse economie

40

53

76

Door de invoering van de euro zijn de
prijzen in Nederland gestegen

64

28

20

Door de invoering van de euro is betalen
in het buitenland veel gemakkelijker
geworden

60

93

75

Toelichting bij tabel 6: In deze tabel staan de percentages kiezers die tegen de Europese grondwet hebben gestemd. Van de kiezers die het (helemaal) eens waren met
de stelling dat bij de overgang van de gulden naar de euro Nederland ernstig is benadeeld, heeft 73 procent tegen de Europese grondwet gestemd. Hoeveel mensen deze
mening waren toegedaan wordt besproken in hoofdstuk 9.

Niet geheel onverwacht is die ontevredenheid het hoogst bij de
aanhangers van de oppositiepartijen. En bij de aanhangers van
die oppositiepartijen stemde een relatief groot deel tegen de
Europese grondwet. Er is dus een sterk verband tussen ontevredenheid met de regering en de nee-stem. Maar moeten we
de nee-stem van deze kiezers nu voor een deel uitleggen als een
stem tegen de huidige regering? Een stem die voorbijging aan
waar het werkelijk om draaide: de Europese grondwet?
Dat is niet zo. Veel aanhangers van de  verzetten zich bijvoorbeeld tegen een verdergaande liberalisering van de economie. Om die reden zijn ze zowel tegen de verdergaande vrije
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markt in Europa en tegen het huidige regeringsbeleid. Mede
door deze kiezers bestaat er dus een sterk verband tussen ontevredenheid met het regeringsbeleid en de nee-stem tegen Europa. Toch is deze stem niet uit te leggen als ‘een stem die voorbijging aan waar het werkelijk om draaide’.
We kunnen natuurlijk rekening houden met het algemene
inhoudelijke oordeel over Europa, de Europese grondwet en
de euro. Als de nee-stem niet alleen afhangt van deze andere
oordelen maar ook van het oordeel over het regeringsbeleid
kunnen we concluderen dat het regeringsbeleid wel degelijk
een rol heeft gespeeld. Uit de analyses blijkt echter dat het oordeel over het regeringsbeleid nauwelijks een rol heeft gespeeld,
los van de algemene oordelen. Het negatieve oordeel over de
regering (dat wel degelijk bestaat) heeft dus géén substantiële
bijdrage geleverd aan de nee-stem.

.



Samenvattend

Alle hiervoor genoemde factoren, waarschijnlijk met uitzondering van het algemene oordeel over de regering, speelden
een belangrijke rol bij de nee-stem. De verwachtingen verklaren samen ook een deel van de nee- en de ja-stem. Alle factoren
samen geven echter maar een gedeeltelijk antwoord op de
vraag waarom men voor dan wel tegen de Europese grondwet
heeft gestemd.
Uit de analyse blijkt wel dat het eerder geconstateerde verband tussen sociale klasse en opleiding aan de ene kant en de
nee-stem aan de andere kant verdwijnt, als we controleren
voor de hier genoemde redenen. Het lijken vooral de lagergeschoolden en degenen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid die zich bedreigd voelen door de Europese eenwording.
Zij denken eerder dat de economie niet (voldoende) zal groeien en dat de sociale zekerheid (waarvan zij deels afhankelijk
zijn) wordt bedreigd.

 De achterban van politieke partijen
Tijdens de campagne is regelmatig gewezen op de verdeelde
achterban van de verschillende politieke partijen. Enkele tegenstanders van de Europese grondwet wezen vooral Wouter
Bos op zijn intern sterk verdeelde PvdA-achterban. Ook uit
onze cijfers komt duidelijk naar voren dat de achterban van de
verschillende politieke partijen sterk verdeeld was. Onder degenen die in  , PvdA, en  hebben gestemd, is het
percentage nee-stemmers respectievelijk ,  en . GroenLinks steunde de grondwet, maar van zijn kiezers stemde 
procent tegen. Het corresponderende cijfer onder D-kiezers
was slechts  procent. De kiezers van , ChristenUnie,  en
 stemden in grote meerderheid (ten minste driekwart) tegen.
Uit deze gegevens blijkt inderdaad dat vooral de achterban
van de PvdA de partijleiding niet gevolgd is in de oproep de



Tabel 8: Stemgedrag in 2003 en voorgenomen stemgedrag in 2005 (procenten)
Voorgenomen partijkeuze in 2005
Gerapporteerde
partijkeuze in 2003
grondwet

Eigen standpunt Partij voor Partij tegen Weet niet/
grondwet
grondwet grondwet gaat niet
stemmen

Partij voor
grondwet

Voor
Niet gestemd
Tegen
Voor
Niet gestemd
Tegen

Partij tegen
grondwet

81
66
59
29
31
5

3
5
13
67
53
78

16
30
28
5
16
17

Totaal

100 (250)
100 (195)
100 (271)
100 (21)
100 (45)
100 (127)

Europese grondwet te steunen. In mindere mate hadden ook
de  en het  daarmee te maken. Voorzover de geringe
aantallen conclusies toelaten, kunnen we vaststellen dat de tegenstanders beter in staat waren hun achterban te overtuigen.
De kloof tussen kiezers van een bepaalde partij en de partijelite
van die partij is opvallend. In het hoofdstuk van Thomassen in
deze bundel is daar al op gewezen. De meeste Tweede-Kamerleden waren altijd al positiever over Europa dan hun kiezers.
Interessante vraag is natuurlijk of de partijvoorkeuren ná
het referendum zijn beïnvloed door de houding van de partijen tijdens de campagne. Verloor met andere woorden de PvdA
tegenstanders van de Europese grondwet aan de  en verdwenen Eurosceptische ’ers naar de ?
Uit een vergelijking van het stemgedrag in  en het voorgenomen stemgedrag in  blijkt dat een behoorlijk aantal
kiezers van plan is van partij te wisselen of nog niet te weten
wat ze de komende keer moeten stemmen. Zo stemt  procent
van degenen die in  op een partij hebben gestemd die zich
in de campagne heeft uitgesproken vóór de Europese grondwet (partij voor grondwet), en die ook voor de Europese
grondwet heeft gestemd (eigen standpunt voor), in  ook



op een partij die vóór de Europese grondwet is. Van de nietstemmers is dat maar  procent en van de tegenstanders
slechts  procent. Omgekeerd stemt  procent van de kiezers
die in  op een partij hebben gestemd die zich in de campagne heeft uitgesproken tegen de Europese grondwet (tegenstander), en die tegen de Europese grondwet heeft gestemd
(tegen), in  ook op een partij die tegen de Europese grondwet is. Bij de niet-stemmers en de voorstanders van de Europese grondwet liggen die percentages lager.
Of dit effect zich uiteindelijk vertaalt in een lager zetelaantal
bij de verkiezingen van (naar verwachting)  is natuurlijk
zeer twijfelachtig. Tijdens de campagne waren de standpunten
van de verschillende politieke partijen over Europa prominent
in het nieuws. Tijdens de komende campagne voor de TweedeKamerverkiezingen zullen dat ongetwijfeld andere onderwerpen zijn. Onderwerpen die ook weer worden meegewogen in
de uiteindelijke partijkeuze. Europa zal, net als dat al jaren het
geval is geweest, hoogstwaarschijnlijk weer een bijrol spelen.

 De niet-stemmers
Ondanks de juichende verhalen over de opkomst bij het referendum moet niet worden vergeten dat maar liefst  procent
van de kiezers niet heeft gestemd. Dat voor deze grote groep na
 juni nauwelijks aandacht was in de media kwam doordat de
opkomst iedereen meeviel. De opkomst bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement was in Nederland sinds  immers steeds gedaald tot nieuwe diepten, tot zich in  een
lichte stijging voordeed (van  procent in  naar  procent in ). Bovendien had in de aanloop naar het referendum de vraag of er meer dan wel minder dan  procent van de
kiezers zijn stem zou uitbrengen, een bijzondere betekenis. De
grens van  procent was immers door  en PvdA genoemd
als voorwaarde voor het zonder meer overnemen van de uit-



slag. Tegen deze achtergrond is de geringe aandacht voor de
niet-stemmers na  juni enigszins begrijpelijk.
Om te achterhalen waarom sommige kiezers niet zijn gaan
stemmen hebben we de niet-stemmers gevraagd naar de belangrijkste twee redenen om niet te stemmen. Meer dan 
procent van de nee-stemmers noemt overigens slechts één reden. Daaruit blijkt dat ruim een derde van de niet-stemmers
geen tijd had, ziek was of afwezig was. Deze redenen hebben
dus niet zoveel met het referendum zelf te maken en worden
bij elke verkiezing gegeven als belangrijke reden om niet te
stemmen. Nog eens eenderde wist te weinig van de Europese
grondwet af of kon uiteindelijk geen keuze maken. Dat is in het
licht van hetgeen we hiervoor hebben gezien al evenmin opmerkelijk; veel kiezers waren van mening dat ze niet of slecht
waren geïnformeerd. De rest van de nee-stemmers had wel redenen die te maken hadden met zaken als desinteresse en protest.
Gevraagd naar de stem van de niet-stemmers als men verplicht zou zijn geweest te stemmen antwoordde een kwart dat
zij met blanco zouden stemmen of geen idee zouden hebben
wat te stemmen. Van de overigen zou maar liefst  procent tégen de Europese grondwet hebben gestemd. Slechts  procent
was voor. Ook in dit geval maakt onbekend dus onbemind.
Een nog hogere opkomst bij het referendum over de Europese
grondwet zou de uitslag dus niet hebben veranderd.
In tabel  is de opkomst bij het referendum in verband gebracht met dezelfde achtergrondkenmerken die we ook bij het
stemgedrag in beschouwing hebben genomen (zie tabel ). Het
beeld dat hieruit naar voren komt, zal niemand verbazen die
iets weet van de opkomst bij verkiezingen. Jongeren blijven vaker thuis dan ouderen, lageropgeleiden vaker dan hogeropgeleiden, mensen uit huishoudens met lagere inkomens vaker
dan de hogere inkomens, mensen uit de arbeidersklasse vaker
dan die uit de middenklasse, en degenen die vrijwel nooit een
kerk bezoeken vaker dan frequente kerkgangers. Tussen man-



Tabel 9: Achtergrondkenmerken en opkomst
Kenmerk

% thuisblijvers

Leeftijd

18-34 jaar
35-64 jaar
65 jaar en ouder

45
35
28

Geslacht

Man
Vrouw

38
35

Opleiding

Basis/lbo/vmbo
mavo/mbo/havo/vwo
hbo/wo

42
43
21

Huishoudinkomen

Laagste 25%
Tweede 25%
Derde 25%
Hoogste 25%

42
36
35
29

Sociale klasse (zelfindeling)

Hogere/hogere middenklasse
Gewone middenklasse
Hogere/gewone arbeidersklasse

17
38
44

Frequentie kerkbezoek

Elke week of vaker
1-3 keer per maand
Enkele keren per jaar of nooit

23
21
40

nen en vrouwen is het verschil erg klein. Al met al blijkt uit tabel  dat de opkomst bij het referendum wat betreft de sociale
achtergrond van de kiezers niet wezenlijk verschilt van de opkomst bij andere verkiezingen.
 Conclusies
In dit hoofdstuk hebben we een veelheid aan motieven bekeken die een rol hebben gespeeld bij de keuze om voor dan wel
tegen de Europese grondwet te stemmen. Het door ons ge-



schetste beeld benadrukt dat Europese samenwerking door
veel kiezers tegenwoordig eerder als bedreiging dan als wenkend perspectief wordt gezien. Een bedreiging voor de welvaart, een bedreiging voor de sociale zekerheid en een bedreiging voor de nationale identiteit. Deze bedreiging bepaalt een
deel van het algemene oordeel over zowel het Europese project
als de Europese grondwet. Daarnaast heeft het gevoel dat ‘we’
tekortgedaan zijn bij de introductie van de euro een belangrijke rol gespeeld.
Dit beeld leidt niet automatisch tot de constatering dat Europa zich ‘dus’ moet beperken tot de Europese markt, en dat
die Europese markt wel zo’n beetje voltooid is of zelfs al te ver
is doorgeschoten. Het door ons geschetste beeld van de neestemmers moet misschien wel leiden tot een groter Europa. Zo
zou in een globaliserende wereldeconomie de sociale zekerheid wellicht beter gewaarborgd zijn op Europees dan op nationaal niveau, en wellicht dat pro-Europese economen gelijk
hebben als zij beweren dat verdergaande Europese samenwerking de economie verder zal stimuleren.
De voorstanders zijn er tijdens de campagne niet in geslaagd
hun boodschap aan burgers te verkopen. Zij hebben burgers er
niet van kunnen overtuigen dat Europa geen bedreiging vormt
voor de welvaart, de sociale zekerheid juist in stand zal houden
en geen bedreiging vormt voor de nationale identiteit. Bovendien werden ze behoorlijk in de weg gezeten door de discussie
over de introductie van de euro en waren ze niet in staat de
beelden die deze introductie opriep teniet te doen.
Omgekeerd zijn de tegenstanders er wel in geslaagd de Europese grondwet te definiëren als een uiting van de Europese samenwerking en die Europese samenwerking te presenteren als
de (toekomstige) oorzaak van veel (sociaal-economische)
problemen.



 Referendum en democratische
besluitvorming
Kees Aarts en Henk van der Kolk

 Inleiding
Een van de opvallendste aspecten van de uitslag van het referendum was het grote verschil tussen de opvattingen van de
Tweede Kamer en die van de kiezers. Vele commentatoren wezen op de ‘grote afstand [...] tussen het volk en zijn vertegenwoordigers’ die door het referendum was blootgelegd. Enkelen legden een direct verband tussen het ‘negatieve sentiment’
rond de opkomst van Pim Fortuyn in  en datzelfde sentiment nu bij het referendum.
Nu is een kloof tussen de opvattingen van kiezers en die van
gekozenen op zichzelf niets nieuws. Toch lijkt de kloof in dit
geval wel bijzonder breed. In de bijdrage van Voerman zijn de
standpunten van de Nederlandse politieke partijen over Europese integratie door de jaren heen besproken. Daaruit kwam
naar voren dat de meeste politieke partijen door de jaren heen
enthousiaste voorstanders van vergaande Europese integratie
waren. Ook in het hoofdstuk van Thomassen werd duidelijk
gemaakt dat de meeste volksvertegenwoordigers in de Tweede
Kamer en in het Europees Parlement zeer positief zijn over de
. Die positieve houding van politici staat in schril contrast
met de uitslag van het referendum op  juni. Veel kiezers hebben tijdens het referendum duidelijk gemaakt dat zij het enthousiasme over de huidige vorm en snelheid van Europese
eenwording niet (langer) delen. In hoofdstuk  is duidelijk



gemaakt dat de referendumuitspraak geen simpel gevolg was
van het huidige kabinetsbeleid. Sterker nog, tijdens de campagne zijn kiezers zich wel degelijk steeds bewuster geworden
van waar het om draait. En hoewel veel kiezers inderdaad de finesses van het Europese project niet kennen, is het kennisniveau te hoog om te spreken van een ‘verbazende onwetendheid’ (zie hoofdstuk ).
Aan het slot van dit boek herhalen wij niet de bevindingen
uit alle voorgaande hoofdstukken. In plaats daarvan plaatsen
we het referendum over de Europese grondwet tegen de achtergrond van de theorie van democratische besluitvorming.
Ons doel is daarbij niet om de plaats van het referendum, of
van dít referendum, in de democratietheorie uitputtend te behandelen. Daarover zijn andere boeken geschreven. Ook
houden we ons niet bezig met de eventuele wenselijkheid van
referenda binnen het huidige democratische bestel van Nederland. Wel schetsen we enkele problemen in de verhouding tussen referendum en democratische besluitvorming aan de
hand van het strijdpunt van Europese integratie. Daarbij gaat
het ons vooral om de achtergrond van de geconstateerde kloof.
Waar komt die vandaan? Is de kloof het gevolg van een ‘van het
volk losgezongen elite’? Of is die kloof juist het gevolg van ‘een
onwetend volk dat niet weet wat goed voor hem is’? En kan die
kloof, althans waar het gaat om het issue van de Europese integratie, worden gedicht? Welke rol kunnen referenda daarbij
spelen?

 Europese integratie als politiek strijdpunt
Wat kiezers vinden van Europese integratie speelt tot dusverre
noch bij nationale, noch bij Europese verkiezingen een belangrijke rol bij het bepalen van de stem. Verkiezingen voor
het Europese parlement worden grotendeels bepaald door de
nationale politieke arena’s van de lidstaten. Om deze reden



zijn Europese verkiezingen getypeerd als ‘tweederangs’ (second-order) nationale verkiezingen. Pas vrij recent zijn er aanwijzingen dat Europese integratie in verschillende lidstaten
van de Europese Unie langzamerhand van groter belang wordt
voor de partijkeuze.Van der Eijk en Franklin hebben Europese
integratie in dit verband een slapende reus onder de politieke
strijdpunten genoemd. Het is een strijdpunt dat in de loop der
jaren sterk aan politiek gewicht heeft gewonnen: Europese
vraagstukken zijn van groot belang voor zowel Europese als
nationale politiek. Maar het strijdpunt is tot dusverre nog onvoldoende gepolitiseerd. Politieke partijen in de meeste lidstaten van de Europese Unie profileren zich nog betrekkelijk weinig aan de hand van Europese integratie.In deze zin is er sprake
van een slapende reus. Maar slapende reuzen ontwaken een
keer en als dat gebeurt heeft deze reus, volgens Van der Eijk en
Franklin, de potentie om de dimensies van partijconcurrentie
grondig te veranderen. Uit onderzoek in Groot-Brittannië en
Denemarken komen aanwijzingen dat het strijdpunt van Europese integratie inderdaad aan belang wint voor de partijkeuze bij nationale verkiezingen.
Wil een politiek strijdpunt de dimensies van partijconcurrentie veranderen, dan is het niet voldoende dat de kiezers het
belangrijk vinden. Een noodzakelijke voorwaarde is allereerst
dat dit strijdpunt betrekkelijk losstaat van de andere belangrijke strijdpunten in een verkiezing. In de Nederlandse politieke
verhoudingen voldoet Europese integratie inderdaad aan deze
noodzakelijke voorwaarde.
In de Nederlandse politieke verhoudingen worden kiezers
en politieke partijen doorgaans ingedeeld aan de hand van één
of twee politieke dimensies. De dominante politieke dimensie
is die van links-rechts, die vooral sociaal-economisch van aard
is. Zowel partijen als kiezers hebben een plaats op deze linksrechts-dimensie, en hun standpunten op politieke issues worden voor een belangrijk deel bepaald door die plaats. Een
tweede dimensie die in de Nederlandse politiek traditioneel



Trouw,  mei 

een rol speelt, stelt juist niet-materiële strijdpunten centraal,
die vaak een religieus aspect hebben, zoals abortus en euthanasie. Deze dimensie wordt wel aangeduid als de morele of de
ethische dimensie in Nederlandse politiek.
Uit analyses van de opvattingen van het Nederlandse electoraat bij de verkiezingen in  en  blijken verschillende
politieke strijdpunten inderdaad te kunnen worden samengevat in deze twee dimensies. De links-rechts-zelfplaatsing van
respondenten hangt redelijk sterk samen met hun positie op
strijdpunten rond inkomensverschillen, asielzoekers, criminaliteit en kerncentrales. Deze laatste vier issues zijn ook alle
goed te interpreteren in termen van ‘links’ en ‘rechts’ en hangen bovendien onderling relatief sterk samen. Het strijdpunt
euthanasie is daarentegen zwak of helemaal niet verbonden
met de standpunten die deze kiezers over andere issues hebben. Dit strijdpunt, dat een ethische of morele dimensie weergeeft, laat alleen een betrekkelijk zwakke samenhang zien met
de positie op de links-rechts-schaal (hoe rechtser iemand zichzelf plaatst, des te groter is de kans dat hij euthanasie wil verbieden).


Naast deze twee traditionele dimensies in de Nederlandse
politiek blijkt echter één strijdpunt een geheel eigen positie in
te nemen, los van de tot nu toe genoemde strijdpunten. Dit is
het strijdpunt Europese integratie. De positie die respondenten innemen ten opzichte van Europese integratie hangt zwak
of niet samen met zowel de links-rechts-dimensie als de ethische dimensie. De houding van de kiezers tegenover Europese
integratie hangt zwak samen met hun posities op de issues
asielzoekers, etnische minderheden en criminaliteit, en vrijwel
niet met die op inkomensverschillen of euthanasie. Het onderzoek dat wij zelf rond het referendum hebben verricht onderstreept deze bevindingen. Volgens dit onderzoek was er in 
geen samenhang tussen het standpunt van kiezers over Europese integratie en hun positie op de links-rechts-dimensie
(correlatiecoëfficiënt: ,).
De opvattingen van kiezers over het onderwerp Europese
integratie hangen dus hoogstens zwak samen met hun opvattingen over materiële (links-rechts) en immateriële zaken.
Aan de noodzakelijke voorwaarde om de dimensies van partijconcurrentie te veranderen, is dus voldaan.

 Europese integratie en partijkeuze
De standpunten van kiezers over Europese integratie hangen
niet of zwak samen met hun overige politieke standpunten.
Indien Europese integratie, zoals betoogd, ook nog relatief onbelangrijk is voor het bepalen van de stemkeuze bij nationale
verkiezingen, kunnen kiezers dit strijdpunt als het ware uitruilen tegen strijdpunten die deze kiezers veel belangrijker vinden. In onze schets van strijdpunten in de Nederlandse politiek zouden dat strijdpunten op de links-rechts-dimensie en
op de ethische dimensie kunnen zijn.
Dat een minder relevant gevonden strijdpunt kan leiden tot
een verschil van opvatting tussen een meerderheid van de kie-



zers en een meerderheid van hun vertegenwoordigers (een
‘kloof ’), is eenvoudig voorstelbaar. De kiezers laten in zo’n geval het minder relevante strijdpunt, hoewel zij daar wel een
mening over hebben, gewoon niet meewegen in de bepaling
van hun stemkeuze. De strijdpunten die ze wel meewegen hebben daar verder niets mee te maken.
Als verschillende strijdpunten verschillend gewicht hebben
voor groepen kiezers,kan dit verrassende resultaten opleveren.
Een dergelijke situatie is al in  beschreven door Robert
Dahl. Dahl schetst een politiek stelsel waarin twee kandidaten om de kiezersgunst strijden. Voor ons doel kunnen we in
plaats van kandidaten evengoed uitgaan van twee (blokken
van) politieke partijen. Bij de verkiezingen spelen drie strijdpunten een rol, maar voor de meeste kiezers is slechts een van
die drie strijdpunten echt van belang.Voor verschillende groepen kiezers is dat telkens een ander strijdpunt.Als we de partijen aanduiden met  (voor progressief) en  (voor conservatief), en de strijdpunten met ,  en , dan kan de situatie optreden die in tabel  is weergegeven.
Drie van de vier groepen kiezers (,  en ) in tabel  vinden
telkens een ander onderwerp belangrijk. Zij stemmen dan ook
vooral op basis van hun partijvoorkeur bij dat ene strijdpunt.
Het resultaat is dat  procent van de kiezers zijn stem uitbrengt op partij . Immers, de groepen ,  en , stemmen op
partij . Toch verkiest voor elk strijdpunt afzonderlijk maar
liefst  procent van de kiezers het standpunt van partij  boven dat van . Een overgrote meerderheid in het parlement
staat dus lijnrecht tegenover een overgrote meerderheid van
de kiezers op alle belangrijke strijdpunten. Toch heeft iedere
kiezer volstrekt rationeel gestemd op grond van wat hij of zij
belangrijke en onbelangrijke strijdpunten vond. De politieke
samenstelling van het parlement is dus niet automatisch een
goede indicator van de politieke opvattingen van het electoraat. En dat ligt niet aan een ‘van het volk losgezongen elite’ of
aan ‘verbazend onwetende kiezers’, maar is een direct gevolg



Tabel 1: Partijkeuze en publieke opinie bij strijdpunten van wisselend belang
Type kiezer Belangrijk
strijdpunt

Partijvoorkeur
per strijdpunt
1

A (20%)
B (20%)
C (20%)
D (40%)

1
2
3
-

% vóór de positie van C op
elk strijdpunt

2

Partijkeuze

3

P

C

C

P

C

P

C

P

C

C

P

P

C

C

C

C

80 80 80

Meerderheid (60%) stemt P

van de werking van partijendemocratie, waarin kiezers hun
voorkeuren over een aanbod van pakketten van strijdpunten
(partijprogramma’s) kenbaar maken in plaats van over afzonderlijke issues.
Dahl noemde de geschetste situatie een ‘minderhedenbewind’. Dit minderhedenbewind lijkt op het eerste gezicht een
gevolg van het feit dat verschillende strijdpunten in de ogen
van wisselende groepen kiezers onbelangrijk zijn. Wordt het
probleem opgelost als de ‘slapende reus’ ontwaakt – dus als de
kiezers de verschillende strijdpunten, waaronder Europese integratie, voortaan volwaardig in hun electorale afwegingen
betrekken?
Het antwoord is ontkennend. Dit wordt geïllustreerd door
de bekende ‘Ostrogorskiparadox’. De Ostrogorskiparadox
wordt getoond in tabel , die op dezelfde wijze kan worden gelezen als tabel . Het enige verschil met tabel  is dat de kiezers
nu geen minder of meer relevante strijdpunten onderscheiden
– alle strijdpunten zijn even belangrijk.
Als alle kiezers alle strijdpunten even belangrijk vinden,
stemmen zij op de partij waarmee zij het op de meeste strijdpunten eens zijn. Zo kiest  procent voor partij . Maar op elk
afzonderlijk strijdpunt is  procent van het electoraat het
juist eens met partij !


Tabel 2: Partijkeuze en publieke opinie bij strijdpunten van gelijk belang: Ostrogorskiparadox
Type kiezer

Partijvoorkeur per strijdpunt
1

2

3

Partijkeuze

A

(20%)
(20%)
C (20%)
D (40%)

C

P

P

P

B

P

C

P

P

P

P

C

P

C

C

C

C

% voor de positie van C
op elk strijdpunt

60 60 60

Een meerderheid (60%)
stemt P

Uiteraard zijn de geschetste situaties theoretisch. Er is een
aantal vereenvoudigende veronderstellingen gemaakt, en we
hebben niet nagegaan of deze veronderstellingen in de praktijk houdbaar zijn. Het is echter niet zo dat de geschetste situaties onwaarschijnlijk zijn omdat in de Nederlandse politiek
meer dan drie belangrijke strijdpunten zijn, of omdat er meer
dan twee partijen bestaan. Het is eerder andersom. Hoe meer
strijdpunten, des te groter de kans op een omkering van de
meerderheidsstandpunten van de kiezers; en meer partijen
maken het optreden van de paradox ook al niet onwaarschijnlijker.

 Referendum en representatieve democratie
De Ostrogorskiparadox wordt vaak aangeduid als een paradox
van representatie. Hij kan optreden wanneer voor verschillende strijdpunten tegelijkertijd een keuze moet worden gemaakt. Dat is typisch wat verkiezingen voor een vertegenwoordigend lichaam als de Tweede Kamer beogen te doen. Bij
een referendum wordt een keuze gemaakt voor één strijdpunt



tegelijkertijd (zij het dat dit strijdpunt, zoals in het geval van de
Europese grondwet, behoorlijk complex kan zijn). Het referendum doet beter recht aan de publieke opinie over dit strijdpunt. Hebben we dus met deze paradox niet een overtuigend
argument vóór het houden van referenda in handen?
Een referendum kan een meerderheidsopvatting van de kiezers over een strijdpunt aan de oppervlakte brengen die anders
verstopt zou zijn gebleven door de werking van representatieve
democratie. Maar dit roept vervolgens wel de vraag op hoeveel
en welke strijdpunten aan referenda moeten worden onderworpen. Het is volstrekt onmogelijk om ook maar bij benadering alle belangrijke beslissingen die de Tweede Kamer moet
nemen aan volksraadplegingen te onderwerpen – directe democratie op de schaal van de moderne samenleving is uitgesloten. Bovendien zijn veel politieke vraagstukken herverdelingsvraagstukken: de kosten van beleid  worden betaald
door bezuinigingen op beleid , of , of . Waar het geld vandaan komt, is het resultaat van een proces van besprekingen,
onderhandelingen en beloften. De uitkomsten van dat proces
laten zich moeilijk in een referendumvraag vangen.
In een moderne democratie zijn referenda daarom meestal
uitsluitend bestemd voor kwesties die bijzonder belangrijk
worden gevonden vanuit het oogpunt van nationale soevereiniteit, of zaken die de bevolking diep raken. Het idee is dan
dat een dergelijke kwestie na een referendum kan worden bijgezet bij de fundamentele beginselen waarover – althans voorlopig – geen politieke strijd meer hoeft te worden gevoerd. Een
verandering in de constitutie is bij uitstek een voorbeeld van
zo’n belangrijke kwestie – reden waarom wijzigingen in de Nederlandse grondwet altijd een tweede lezing behoeven nadat
kiezers hun stem hebben kunnen uitbrengen. In deze gedachtegang was het vanzelfsprekend dat het Europees Grondwettelijk Verdrag het onderwerp werd van de eerste nationale volksraadpleging in Nederland.
Tegelijkertijd onderstreept de uitslag van dit referendum het



belang van representatieve democratie. Want de afwijzing van
deze grondwet (die totstandkwam door onderhandelingen
tussen volksvertegenwoordigers) moet uiteindelijk leiden tot
nieuwe onderhandelingen tussen de lidstaten.Deze onderhandelingen worden straks niet gevoerd door de kiezers die tegen
de grondwet hebben gestemd. Hun gekozen vertegenwoordigers hebben bovendien geen duidelijk omlijnde opdracht gekregen. Hoe ziet een aanvaardbare Europese grondwet eruit?
Het zijn straks toch weer de volksvertegenwoordigers die een
antwoord moeten geven op deze vraag, niet de kiezers.

 Referendum en bestuurlijke vernieuwing
De Nederlandse politiek wordt gekenmerkt door een grote terughoudendheid op het gebied van politiek-bestuurlijke vernieuwing. Tal van vernieuwingsvoorstellen – over het kiesstelsel, over de gekozen formateur, over de positie van de Eerste
Kamer, enzovoorts – zijn één of meer keren gesneuveld ergens
tussen het rapport van een staatscommissie en de finale stemmingen in de Staten-Generaal in. Het politieke bestel van Nederland is dan ook getypeerd met de term ‘institutioneel conservatisme’. Dit conservatisme gold niet alleen het kiesstelsel
en andere genoemde onderwerpen, maar evenzeer het referendum.
In een bijdrage aan het Jaarboek  van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen schetst Paul Lucardie in detail de overwegend huiverige houding van de politieke
partijen tegenover het referendum gedurende de afgelopen
eeuw. Pas in de laatste twee decennia geldt dat over het algemeen de linkse partijen voor invoering van het referendum
zijn, terwijl de partijen rechts van het midden daartegen blijven. Tegen deze achtergrond is het referendum over de Europese grondwet een bijzondere gebeurtenis in de recente Nederlandse politieke geschiedenis. Veel meer dan bijvoorbeeld



het sneuvelen van de grondwetsherziening (op  maart )
die de rechtstreeks gekozen burgemeester mogelijk moest maken – een gebeurtenis die uitstekend paste in het heersende
beeld van institutioneel conservatisme.
Maar ook in een ander opzicht ging het op  juni om bestuurlijke vernieuwing: namelijk de vernieuwing van de Europese Unie. De Europese grondwet zelf was een ingrijpende
herziening van de bestaande Europese verdragen, en voegde
daaraan een aantal nieuwe elementen toe zoals een minister
van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, een roulatiesysteem voor lidstaten in de Europese Commissie, aanpassing
van het stemsysteem binnen de Raad van Ministers (hoofdstuk  in dit boek).
In het verleden is keer op keer gewezen op de ondoorzichtigheid, complexiteit en stroperigheid van Europese politiek.
Deze grondwet zou een begin maken met de hervorming van
de Europese instellingen, waarbij de betrokkenheid van de
burgers een belangrijk aandachtspunt was. Een reeks nieuwe
bepalingen in de grondwet, artikel - tot en met -, beschrijft het democratische bestel van de Unie, waarin niet alleen aandacht is voor de bekende beginselen van democratische gelijkheid en van representatieve democratie, maar ook
voor het beginsel van participatieve democratie. Een van de
bepalingen onder dit laatste beginsel opent de mogelijkheid
dat tenminste één miljoen burgers uit een ‘significant aantal
lidstaten’ bij wijze van volksinitiatief de Commissie kan vragen een beleidsvoorstel in te dienen.
De Europese grondwet stond voor vele zaken, maar dus ook
nadrukkelijk voor bestuurlijke vernieuwing van de Unie. Die
vernieuwing is bij het eerste nationale referendum in Nederland afgewezen. Daarmee heeft nu ook het Nederlandse electoraat zich van zijn ‘institutioneel-conservatieve’ kant laten
zien.



Noten

 Inleiding
 NRC Handelsblad,  december , ‘Kok zei iets te overtuigend nee’.
 NRC Handelsblad Magazine,  juni , ‘De coup van Giscard; de machtsstrijd in de Conventie over een nieuwe blauwdruk voor Europa’, Michele de Waard.
 Idem.
 Trouw,  juni , ‘Giscard d’Estaing looft ‘zijn’ grondwet’.
 NRC Handelsblad,  oktober , ‘Lot van Europese grondwet is ongewis’.
 NRC Handelsblad,  juni .
 Motie-Timmermans c.s. (Kamerstukken  /,  , nr. ). De Tweede Kamer had het liefst in heel Europa een
referendum gezien.
 P. Balasz et. al., Referendum on the European Constitution,
 /,  maart .
 Tweede Kamer, vergaderjaar -, , nr.  (Voorstel
van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over
het Grondwettelijk Verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese grondwet)).
 Tweede Kamer, vergaderjaar -,  .
 Handelingen Tweede Kamer -, nr. , - (
november )



 Een grondwet voor Europa
 Paragraaf  en  van dit hoofdstuk zijn gedeeltelijk gebaseerd
op (Werner ).
 Een klassieker in dat verband is (Haas ).
 Zie http://europa.eu.int/eur-lex/nl/oj/index.html.
 Een klassieker in dat verband is (Curtin ).
 Kamerstukken -,   , p. .
 Zie de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 
juli , Kamerstukken -, (   ).
 Zie hierover ook (Barents ).
 Zie hierover ook (Pernice ).
 Dit is inmiddels ook expliciet door de Nederlandse Hoge
Raad erkend in de zaak over de Verplichte rusttijden,  november .
 Zaak / Van Gend & Loos Jur. , ; zaak / Costa/
 Jur. , ; en zaak / Simmenthal Jur. , .
 Een overzicht van vijftien mogelijkheden is bijvoorbeeld te
vinden in (Chryssochou ).
 Deze laatste uitdrukking is afkomstig uit de uitspraak in
zaak /, Les Verts Jur. , , ovw. . Zie ook (Hartley
).
 Zie bijvoorbeeld de oprichtingsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de
Voedsel- en Landbouworganisatie of .
 Zie uitgebreider over de verschillende constitutiebegrippen:
(Barents )
 Over de structuur en de veranderingen is zeer veel geschreven. Een selectie, naast het hierboven genoemde boek van Barents: (Altheuland ; Cremona ; De Witte ; Dehousse ; Klabbers ; Kokott ; Miccù ; Pernice
; Schwarze ). Zie verder ook ‘The New European
Constitution: Themes and Questions’, special van het European Constitutional Law Review, , nr.; Speciaal nummer
van de International Spectator, , nr. .



 Een mooie vergelijking van de bestaande en nieuwe teksten
is te vinden in (Besselink ).
 Verwarring ontstaat omdat de Nederlandse verdragsterm
‘voorzitter’ in het Engels ‘President’ is.
 Zie hierover bijvoorbeeld (Elgström ).

 De Nederlandse politieke partijen en de Europese integratie
 Deze verkiezingsprogramma’s zijn gescand en te raadplegen
op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen,
www.dnpp.nl.
 (Brouwer : ).
 (Van der List : ).
 (Brouwer : ).
 Naast de aan het einde van deze bijdrage vermelde literatuur
is voor de beschrijving van de ontwikkeling van de Europese
instellingen gebruikgemaakt van de website van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland europa.eu.int/netherlands).
 (Bos, van Merriënboer en Pekelder : ).
 (Dik : -, ).
 In maart  had de eerste zitting plaats van het Europees
Parlement, dat bestond uit de samenvoeging van de Algemene
Vergadering van de , de  en Euratom (Dik en Singelsma : ).
 (Brouwer en Heiden : -; Hermans z.j.: -).
 (Brouwer en Heiden : ).
 (Van der List : ).
 (Dik : -; Singelsma : -).
 (Heyting : ).
 (Dik : ).
 (Dik en Singelsma : ).
 In het in  van kracht geworden fusieverdrag hebben de



,  en Euratom gemeenschappelijke instellingen gekregen. Vanaf dat moment is er sprake van de Europese Gemeenschappen. Sinds het Verdrag van Maastricht in  heet
de  Europese Gemeenschap.
 (Hermans z.j.: -).
 (Heyting : ), zie ook Keerpunt . Regeerakkoord
van de progressieve drie PvdA, D en  . Z.pl. (Amsterdam).
p. .
 Nederlandse Staatscourant,  mei .
 (Hermans z.j.: ).
 ‘Akkoord over herziening -verdrag’, Keesings Historisch
Archief, .
 NRC Handelsblad,  oktober 
 Commissie Hoofdlijnen, Den Haag, , .
 (Harmsen : -; Van der List : -).
 (Binnema ).
 Handelingen Tweede Kamer,  november , -.
 Handelingen Tweede Kamer,  november , -.
 Handelingen Tweede Kamer,  november , -.
 (Van der Kolk : -).
 (Fortuyn : ).
 (Harmsen : -; Lucardie ).
 (Fortuyn : ).
 (Voerman ).
 De Volkskrant,  februari , ‘Paul van Buitenen: ‘Ik ben
een actievoerder op een kieslijst’, Diekman, A.
 NRC Handelsblad,  juni .
 De citaten in deze paragraaf zijn afkomstig uit het campagnemateriaal van de partijen.
 (Voerman ).
 (Taggart ).



 Nederlanders en Europa. Een bekoelde liefde?
 In het najaar van  besloot de Europese Raad onder Nederlands voorzitterschap dat de formele onderhandelingen
over de toetreding van Turkije van start konden gaan. Dit was
er mede de oorzaak van dat de mogelijke toetreding van Turkije sterk in het nieuws was.
 Voor de analyses in dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van de
Mannheim Eurobarometer Trend File:
http://www.gesis.org/en/data–service/eurobarometer/standard–eb–trend/trendfile.htm.
 Voor nadere informatie over deze studies, zie
http://www.europeanelectionstudies.net/
 (Karp : ).
 De reeksen zijn niet even lang omdat de vraag naar het functioneren van de democratie in de Europese Unie pas vanaf
 is gesteld.
 Dit gemiddelde wordt overigens sterk omlaag getrokken
door Italië, waar de tevredenheid met het functioneren van de
democratie in eigen land permanent verontrustend laag is.
 Wie de politieke onrust in Nederland vanaf het jaar  wil
verklaren vanuit een geleidelijk gegroeide onvrede met het
functioneren van de democratie in Nederland vindt de feiten
derhalve op zijn weg. Tot het eind van de jaren negentig is er
geen sprake van een toenemende onvrede over het functioneren van de democratie, maar bovendien is de tevredenheid in
vergelijking met andere landen hoog. Pas vanaf  daalt de
tevredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland, terwijl in de andere landen juist sprake is van een herstel van het vertrouwen in de democratie. Door deze tegengestelde trends valt in  de tevredenheid in Nederland vrijwel
samen met die in de overige vijf landen.
 Waar het midden van de schaal is, is overigens enigszins bedrieglijk. Een relatief groot aantal respondenten kiest de score
, waarschijnlijk in de veronderstelling dat dit het midden van



de schaal is. Daardoor wordt het gemiddelde enigszins omlaag
getrokken.
 Deze gegevens zijn afkomstig uit (Scheuer ).
 Dat wil overigens niet zeggen dat geografische ligging als zodanig de bepalende factor is. Economische, maar ook democratische ontwikkeling vallen sterk samen met geografische
ligging. Daarom is het ook niet of nauwelijks mogelijk vast te
stellen welk van deze factoren van doorslaggevende betekenis
is.
 Het complement van de hier genoemde percentages voorstanders bestaat overigens niet alleen uit de tegenstanders van
toelating, maar ook uit de respondenten die geen mening hadden. Deze percentages variëren van  (Zwitserland) tot 
(Slowakije). Een gedeelte van de verschillen in figuur  moet
dus worden toegeschreven aan deze verschillende antwoordpercentages (Scheuer : ). In hoeverre het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ hier opgaat, valt niet te zeggen.
 Voor een uitgebreidere uiteenzetting op dit punt, zie
(Schmitt en Thomassen ).
 (Schmitt en Thomassen ).
 (Holmberg ).
 Nadere informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij de
auteur.
 De in deze onderzoeken gebruikte vraag verschilt in twee
opzichten van de eerder in dit hoofdstuk gebruikte vraag uit
de European Election Study ( ). In de eerste plaats wordt
een zevenpuntsschaal gebruikt in plaats van een tienpuntsschaal. Dat is geen probleem omdat er geen vergelijking wordt
gemaakt met de gegevens die eerder in dit hoofdstuk werden
gepresenteerd. In de tweede plaats zijn de twee polen van de
schaal omgekeerd in vergelijking met de . Om verwarring
te voorkomen is in figuur  telkens het complement van de feitelijk gemeten positie weergegeven.
 Of aan het daardoor ontstane verschil een inhoudelijke betekenis moet worden toegekend, dan wel het gevolg is van een



methodologisch artefact, is een vraag waarover met rede valt
te twisten.
 Het referenduminstrument
 We gaan voorbij aan de referenda die werden gehouden ten
tijde van de Bataafse Republiek.
 De navolgende onderscheidingen zijn in hoofdzaak ontleend aan: (Elzinga ) en wel in het bijzonder aan de bijdrage van Hoogers uit hoofdstuk .
 (Gilhuis ). Zie voor informatie over referenda in Nederland verder (Elzinga ; Praag ).
 (Staatscommissie-Biesheuvel ).
 Zie o.a. (Gilhuis :).
 Een voorstel van de -Tweede-Kamerfractie om de laatste drempel te verhogen tot , miljoen handtekeningen bleek
in het paarse coalitieverband uiteindelijk niet haalbaar. In ruil
daarvoor moesten de andere coalitiefracties – PvdA en D –
akkoord gaan met een opname van de kwantitatieve drempelbepalingen in de grondwet. Dit laatste kon uit een oogpunt
van een sobere grondwet niet erg worden toegejuicht. Juist in
 koos de grondwetgever ervoor om dit soort voorschriften
uit de grondwet te halen, er lijkt alle aanleiding die lijn door te
zetten.
 (Staatscommissie-Biesheuvel ).
 (Staatscommissie-Biesheuvel : ).
 Art.  lid   jo. art  lid  Gemeentewet.
 Art.  lid   jo. art.  lid  Gemeentewet.
 Het zogenaamde repressief toezicht: art.  lid   jo. art
 Gemeentewet.
 Zie daarover vooral (Burkens ).
  -, . Als uitvloeisel van de gemaakte afspraken werden begin maart  twee wetsvoorstellen ingediend.
Het eerste  -, () was nagenoeg identiek aan
het door Wiegel c.s. getorpedeerde voorstel, het tweede



() bevatte tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum. Conform de afspraken ging het eerstgenoemde voorstel, strekkende tot verandering van de grondwet, vergezeld van een proeve van de wetgeving ter uitvoering van de
opnieuw voorgestelde grondwetsbepalingen inzake een beslissend referendum.
 Op  juni  bleek dat de fracties van , GroenLinks,
PvdA, Groep Lazrak, D en  voor hadden gestemd en de
overige fracties tegen;  -, .
 Stbl. , . Over de inhoud van de Trw uitvoerig (Borman ). Zie ook de notitie ‘Volksinitiatief en burgerinitiatief ’,  -, , nr. .
 Initiatiefvoorstel van de leden Karimi, Dubbelboer en Van
der Ham van  mei  (), door de Tweede Kamer aangenomen op  november  en door de Eerste Kamer op 
januari .
 Koninklijk Besluit van  september , Stbl. , nr. .
 Circulaire / van de minister van Binnenlandse
Zaken aan alle gemeentebesturen;  januari .

 De campagne: David tegen Goliath?
 Socialistische Partij, Wie zwijgt stemt toe!  -Programma
voor de Europese verkiezingen van , Rotterdam.
 , ‘Is U iets gevraagd? Programma voor de verkiezing van
het Europese Parlement op  juni ’, on line: www.lijstpimfortuin.nl/partij/nieuws/page.php?id= ( april ).
 ‘Eerste reactie Paul van Buitenen op de Europese grondwet.’
www.europatransparant.nl/?pag=&cid= ( april ).
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Als we het nou maar beter
uitleggen: hoe de ja-campagne nooit van de grond kwam.’
Giebels, Robert, Egbert Kalse en Kees Versteegh, p. .
 NRC Handelsblad,  februari .
 Referendumcommissie, , Samenvatting van het Verdrag



tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, Den Haag, p. .
 NRC Handelsblad,  april .
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  april.
 Overigens zou niet al het toegekende geld ook werkelijk besteed worden en hield de commissie uiteindelijk geld over, zo
bleek na afloop van de campagne, NRC Handelsblad,  juni
.
 Zie hoofdstuk  in deze bundel.
 Zie hoofdstuk  in deze bundel.
 De Volkskrant,  april .
 Trouw,  april .
 Handelingen Tweede Kamer,  april .
 NRC Handelsblad,  april .
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei .
 , , ‘Europa verdient ja!  redenen om “” te stemmen op  juni’, pamflet, ook on line: www.cda.nl/domains/
cda/pages/content.asp?content=––
( mei ).
 De Volkskrant,  mei .
 NRC Handelsblad,  april .
 NRC Handelsblad,  mei .
 Trouw,  mei .
 Democraat, : , . ‘Grondwetcampagne voortvarend van
start’.
 D, , ‘Tien maal  voor de Europese grondwet’, pamflet, ook on line: www.d.nl/print/tienredenen ( juni ).
 De Telegraaf,  mei .
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Als we het nou maar beter
uitleggen: hoe de ja-campagne nooit van de grond kwam.’
Giebels, Robert, Egbert Kalse en Kees Versteegh, pp. -.
 NRC Handelsblad,  oktober ; , , ‘De Europese
grondwet’, on line: ww.vvd.nl/proza/index.asp?itemID= &
hp= ( juni ).



 NRC Handelsblad,  mei .
 (Eekelen van ).
 , z.j., De  is voor de Europese grondwet. In het Nederlands belang! Een nuchter Ja, Den Haag: .
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei .
 De Telegraaf,  mei .
 Plasterk treedt niet op de voorgrond als PvdA-lid, maar was
in de jaren tachtig gemeenteraadslid voor deze politieke partij,
NRC Handelsblad,  december .
 (Wagenaar : -).
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei .
 PvdA, , ‘Grondwet past in sociaal-democratische traditie’, on line:
www.pvda.nl/printable.do/newsitemid//newssf/
/newsallo ( mei ).
 De Volkskrant,  april .
 GroenLinks, , ‘Verbeter Europa, begin met een ja!’,
pamflet, ook on line: www.groenlinks.nl/eu-grondwet ( mei
).
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  april .
 NRC Handelsblad,  april .
 Vrouwen Federatie Milli Görüs, ‘De Europese grondwet’, on
line: www.mgvf.nl/index.asp?ntid=&nid= ( juni ).
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Als we het nou maar beter
uitleggen: hoe de ja-campagne nooit van de grond kwam.’
Giebels, Robert, Egbert Kalse en Kees Versteegh, pp. -.
 NRC Handelsblad,  mei  en NRC Handelsblad,  mei
.
 Trouw,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  april , p. ‘Europese grondwet is



een gedrocht’, Marijnissen, Jan.
 Het Parool,  april .
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Als we het nou maar beter
uitleggen: hoe de ja-campagne nooit van de grond kwam.’
Giebels, Robert, Egbert Kalse en Kees Versteegh, pp. -.
 ( a;  b).
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei .
 NRC Handelsblad,  september .
 ( b).
 Nee tegen deze Grondwet, Amsterdam: Comité ‘Grondwet
Nee’, De Jongh, Daniël .
 on line: www.grondwetnee.org/stemadviseur.
 NRC Handelsblad,  april ; zie ook de Volkskrant,  mei
.
 (Spruyt ).
 Elsevier,  april  (vol , issue ), pp. - ‘Waarom
nee beter is dan ja’, Wynia, Syp.
 Reformatorisch Dagblad,  mei .
 Reformatorisch Dagblad,  mei .
 , z.j., ‘Europese grondwet: waarom tegen?’, Den Haag:
 Voorlichting & Vorming.
 Zie ook http://www.christenunie.nl/documenten/www/folder–nee–campagne–christenunie.pdf ( juli ).
 (Van Middelkoop en anderen ).
 De Volkskrant,  mei .
 Nederlands Dagblad,  mei .
 Reformatorisch Dagblad,  mei  en NRC Handelsblad, 
mei .
 , , ‘Waarom “” tegen de Europese grondwet’, on
line: www.lijstpimfortuyn.nl/article.php?id= ( juni ).
 Wilders, G., , ‘Nederland moet blijven!’, z.pl.
 Trouw,  mei  en de Volkskrant,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei , p. , ‘Beschamend dat Europa de gruwelijke gevolgen van de bio-industrie miskent’,



Kousbroek, Rudy. Zie ook NRC Handelsblad,  mei .
 De Volkskrant,  mei .
 Cijfers van de betrokken partijen, zie
www.rug.nl/dnpp/nieuws/pers/index  juni .
 Volgens een peiling van Maurice de Hond eind april schatte
 procent van de bevolking het optreden van bewindslieden
in de ja-campagne negatief in en slechts  procent positief; dat
gold grosso modo ook voor ‘-adepten’:  procent negatief
en  procent positief. Persbericht www.peil.nl,  april .
 (Gilhuis : -).

 Toen Europa de dagbladen ging vullen
 De auteurs zijn dr. W. van der Brug erkentelijk voor zijn
commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk.
 (Roberts, Wanta, en Dzwo ).
 Alle artikelen uit de automatische inhoudsanalyse waarin
zowel de Grondwet als de Europese Unie of synoniemen van
deze begrippen voorkwamen, werden aan een nadere analyse
onderworpen. In totaal werden  artikelen geanalyseerd.
Vastgesteld werd hoe vaak allerhande actoren en issues er alleen of samen in figureerden. De ‘actoren’ varieerden van Nederlandse ministers, parlementariërs, leden van de Europese
Commissie en buitenlandse staatshoofden tot grotere en kleinere belangengroeperingen die een mening over onderdelen
van de Grondwet formuleerden. De issues varieerden van issues uit het Grondwettelijk Verdrag zoals de Europese grondrechten, een Europese minister van Buitenlandse Zaken, het
subsidiariteitsbeginsel en de solidariteitsclausule tot Europese
issues die strikt genomen niet in het referendum over het
Grondwettelijk Verdrag aan de orde waren, zoals de Europese
dienstenrichtlijn, de euro en de toetreding van Turkije. In totaal werden  actoren en issues geïdentificeerd. Zie verder
het afstudeeronderzoek van J. Takens.



Voor deze actoren en issues werden combinaties van trefwoorden geformuleerd in termen van en, of, in de buurt van,
et cetera opgesteld om na te kunnen gaan hoe vaak ze in teksten voorkwamen. Deze tellingen zijn gewogen om de kans te
benaderen dat informatie over een bepaalde actor, een bepaald issue, of een bepaalde combinatie daarvan, door Nederlanders ook gelezen werd. Weging vindt plaats naar de plaats
van een gevonden trefwoord binnen een artikel (de kop telt
zwaarder), naar de plaats van een artikel in het dagblad (vooral de voorpagina telt zwaar), en naar de oplage van het dagblad
(De Telegraaf is belangrijker dan het Veluws Dagblad ). De laatste van de drie wegingen wordt uiteraard achterwege gelaten
als het gaat om een onderlinge vergelijking tussen de inhoud
van dagbladen. Zulke tellingen en wegingen zijn overigens
minder ‘hard’ dan men geneigd is te denken, omdat combinaties van trefwoorden altijd voor verbetering vatbaar zijn, omdat ambigue kwesties zoals ‘het recht op menselijke integriteit’
welhaast per definitie verschillend uitgewerkt kunnen worden, en omdat bijna alle trefwoorden meerduidig zijn.
 De koppen en leads uit de  artikelen leverden  kernbeweringen op. Deze kernbeweringen laten zien welke relaties
er in de media worden gelegd tussen verschillende politieke
actoren en tussen politieke actoren en issues. Ook wordt duidelijk welke gevolgen van respectievelijk ratificatie of afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag aan de orde komen. Er is
vastgelegd: wie is de bron? welke politicus of partij of welk issue is het subject? hoe luidt het predikaat? met wie of wat associeert het object? of juist dissocieert en in welke richting, kwaliteit? (Kleinnijenhuis, de Ridder en Rietberg ).
 Provinciale Zeeuwse Courant,  juni .
 De Telegraaf,  mei , ‘Wilders op tournee tegen Grondwet’.
 , procent van de aandacht gaat uit naar andere issues zoals beleidsterreinen waarop de Europese Unie geen bevoegdheden heeft.



 (Cappella en Jamieson ).
 Bijvoorbeeld NRC Handelsblad,  januari : ‘Kabinet
moet rustig aan doen; Vrees voor machtsvertoon in dure Europese campagne’.
 De Volkskrant,  april , ‘Frits ‘Frankenstein’ Bolkestein
verdedigt zijn zwaar bekritiseerde richtlijn in Parijs’.
 Trouw,  september , ‘Balkenende is tegen referendum
over Turkije’.
 (Petrocik, Benoit, en Hansen ).
 NRC Handelsblad,  mei , ‘Oproep van PvdA: steun
Grondwet’.
 Het noemen van de politicus Geert Wilders en het noemen
van de partij Groep Wilders zijn op dezelfde wijze gemeten. Bij
de stelling dat Wilders meer aandacht heeft gekregen dan de
 moet daarom aangetekend worden dat het om de persoon
Geert Wilders en de partij  gaat. Wilders werd  keer genoemd, de partij   keer en de kamerleden van de  werden gezamenlijk nog eens  keer genoemd.
 Dagblad van het Noorden,  mei, , ‘Bot: Twijfelaars referendum kunnen beter niet stemmen’.
 Trouw,  april , ‘Donner vreest oorlog bij ‘nee’ 
Grondwet’.
 NRC Handelsblad,  april , ‘Nee verzwakt positie Nederland; Premier roept voorstanders Grondwet op kleur te bekennen’.
 Trouw,  mei , ‘Van Aartsen wil meer referenda zoals
over ’.
 De Volkskrant,  mei , ‘Bos: bij ‘nee’ mogelijk nieuw referendum’.
 De Telegraaf,  mei , ‘Rouvoet: Aanval op neestemmers
bizar’.
 NRC Handelsblad,  februari , ‘ aanvaardt uitslag
referendum -Grondwet’
 Het Parool,  mei , ‘Ook Wouter Bos stemt voor’.
 De schaal loopt van - alleen maar standpunten waar de



voorstanders het mee oneens waren tot + alleen maar standpunten waar de voorstanders het mee eens waren.
 In de figuur is bijvoorbeeld niet opgenomen hoe de tegenstanders dachten over de , omdat daarvoor relatief weinig
aandacht was. Ook zijn actoren niet opgenomen die elk voor
zich weinig aandacht kregen, bijvoorbeeld de landen die toe
zouden willen treden tot de , experts, min of meer neutrale
actoren. Bij elkaar kregen deze actoren natuurlijk wel veel aandacht.
 NRC Handelsblad,  april , ‘geen oorlog na afwijzen
-Grondwet’.
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Ruzies ministeries stoorden
ja-campagne’, ‘Als we het nou maar beter uitleggen’, Giebels,
R. en anderen.
 Dagblad van het Noorden,  mei , ‘ schrapt holocaust-spotje’.
 De Gelderlander,  maart .
 (Pfetsch ).
 (Semetko, Banducci, en de Vreese ; de Vreese ).
 (Patterson ).
 (Cappella en Jamieson ).
 Zie onder meer hoofdstuk  in de daarin opgenomen verwijzingen.
 Het Parool,  januari , ‘Maar Maurice de Hond komt
op  tegen  procent’.
 (Zaller ).

 Verwachtingen, voorspellingen en trends
 Dit onderzoek is uitgevoerd door  Panel Services Benelux bv, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, en wordt uitvoeriger geïntroduceerd in het volgende hoofdstuk. In het deel van het onderzoek dat vóór het referendum plaatsvond, zijn in vijf opeen-



volgende perioden van twee weken aan het begin tot twee dagen aan het eind, vijf onafhankelijke steekproeven benaderd
uit een groter panelbestand. Deze vijf steekproeven tellen tussen de  en  respondenten, elk in totaal  respondenten. Op sommige plaatsen in dit hoofdstuk verwijzen wij naar
het verloop van de publieke opinie gedurende de laatste fase
van de campagne op basis van ontwikkelingen gedurende de
tijd in deze vijf deelsteekproeven.
 Eurobarometer , veldwerk oktober-november , eindverslag mei .
 De informatie over de verschillende peilingen is afkomstig
van verschillende websites. Maurice de Hond meldt al zijn resultaten op www.peil.nl. -, dat het onderzoek uitvoerde in samenwerking met , gebruikt www.tns-nipo.nl
om deze resultaten toegankelijk te maken. Interview-Nss
meldt de resultaten van de politieke barometer op www.politiekebarometer.nl. De onderzoeken van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst, die door
MarketResponse Nederland  en The SmartAgent Company
werden uitgevoerd, zijn op  juli  toegestuurd aan de
Tweede Kamer. Deze onderzoeken zijn ook te vinden via
www.bz.nl. De onderzoeken tot begin mei zijn zeer uitvoerig.
De onderzoeken van MarketResponse  tijdens de campagne zijn veel kleiner en werden frequenter gehouden dan één
keer per week. In de figuur zijn deze peilingen (Marketresponse kort) samengevat tot wekelijkse peilingen.
 In figuur  is de laatste onderzoeksdag, zoals gemeld door
het bureau, als peildatum gebruikt.
 In de media komt het resultaat van een peiling meestal alleen in de vorm van een percentage, een zogenaamde ‘puntschatting’ terug. Een dergelijk percentage is echter niet meer
dan het middenpunt van een interval tussen twee percentages,
waartussen het gezochte getal zich met een bepaalde betrouwbaarheid bevindt, de ‘intervalschatting’. Bij een statistisch correct getrokken steekproef van  respondenten die allemaal



aan het onderzoek meedoen, is dit interval circa  procent
breed als de echte uitkomst rond de  procent ligt. Bij  respondenten is het interval bijna  procent. In de praktijk treden
complicaties op als survey nonresponse en item nonresponse, en
correcties hiervoor, die de schattingen nog ongewisser maken.
 Het effect van de precieze vraagformulering op de antwoorden die worden verkregen is vaak onderzocht. Enkele treffende voorbeelden worden gerapporteerd in (Saris ).
 De Volkskrant,  mei , ‘aantal voorstanders Europese
grondwet neemt snel toe’.
 Deze gegevens zijn gebaseerd op degenen die voor de verkiezingen zijn ondervraagd. De gegevens zijn gewogen met
behulp van de voor-referendumweegfactor, zie verder hoofdstuk .
 De Volkskrant,  april .
 NRC Handelsblad,  april .
 De Volkskrant,  april  en NRC Handelsblad,  mei
.
 Het relatief grote aantal late beslissers wordt ook benadrukt
in de enquête die direct na het referendum door de Europese
Commissie in Nederland is gehouden, de Flash Eurobarometer . Volgens dit onderzoek besloot ongeveer een derde deel
van de Nederlandse kiezers pas in de laatste dagen voor  juni
wat ze zouden gaan stemmen – veel meer dan enkele dagen
eerder in Frankrijk het geval was geweest. Zie:
http://europa.eu.int/comm/public–opinion/flash/fl–en.
pdf, geraadpleegd op  juli .
 Ook dit resultaat wordt ondersteund door de bevindingen
in Flash Eurobarometer ; zie de vorige noot.
 De Volkskrant,  april .
 Ook het onderzoek van MarketResponse  in opdracht
van de Rijksvoorlichtingsdienst en buitenlandse Zaken komt
tot deze conclusie (Extra peiling Europese grondwet, project
, mei ): ‘Er is nauwelijks sprake van een verandering
in stemintentie en stemvoorkeur naar aanleiding van het
Franse “nee”’.



 Op weg naar  juni
 NRC Handelsblad,  juni , ‘Partijen: stemming groot
succes’.
 NRC Handelsblad,  april , ‘Referendum -Grondwet
is onzinnig; Een genuanceerde discussie is onmogelijk gezien
de complexiteit van het onderwerp’, Frank Zuijdam.
 Laurens-Jan Brinkhorst, D, minister van Economische
Zaken, geciteerd in: Hester Jansen en Jan van Etten, ‘Minister
Brinkhorst vóór Grondwet maar tégen referendum’, Forum,
opinieblad van -,  mei .
 NRC Handelsblad,  mei , Josep Borrell, voorzitter van
het Europees Parlement, geciteerd in: ‘Borrell: Nederlanders
bang voor het onbekende; Voorzitter -parlement vindt dat
uitleg Europese grondwet te laat is begonnen’.
 (Thomassen : -).
 Het onderzoek is uitgevoerd door GfK Panel Services Benelux bv, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoewel het ministerie de formele
opdrachtgever was, is zijn betrokkenheid niet gemeld aan de
benaderde personen. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe
samenwerking tussen GfK, de redacteuren van dit boek, en
.
Een derde deel van de steekproef is telefonisch ondervraagd
door middel van Computer Assisted Telephone Interviewing –
CAWI , en twee derde deel heeft de vragen via internet beantwoord Computer Assisted Web Interviewing – CAWI . Als steekproefkader is een bestaand panel van circa  huishoudens
gekozen. De respons van de voormeting binnen dit panel was
 procent voor de CATI - en  procent voor de CAWI -respondenten; het totale responspercentage van de voormeting was
 procent. In de voormeting zijn netto  respondenten
ondervraagd, verdeeld over vijf deelsteekproeven van respectievelijk , , ,  en  respondenten. De nameting
had ten opzichte van de voormeting een respons van  pro-



cent : %; : %, ofwel  respondenten. Alle in
dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op gewogen gegevens naar demografische kenmerken van de doelpopulatie. In het volgende hoofdstuk zijn ook het kiesgedrag
bij het referendum (opkomst en keuze) bij de weging betrokken. Een uitgebreide onderzoeksverantwoording is bij de redactie van dit boek aan te vragen.
 Het stellen van kennisvragen door middel van  brengt
het risico met zich mee dat de antwoorden worden ‘opgezocht’. We hebben daarvoor geen aanwijzingen gevonden: er is
geen systematisch verschil tussen de percentages correcte antwoorden van web-based n =  en van telefonische interviews n = .
 De Volkskrant,  juni , De Noorse journaliste Berti Retzer, geciteerd in ‘Iedereen kon nonsens uitkramen’; ‘Nederland
heeft van de  een monster gemaakt’.
 Zie ook het hoofdstuk van Jan Kleinnijenhuis, Janet Takens
en Wouter van Atteveldt in dit boek.
 Bijvoorbeeld het Netwerk/Motivaction onderzoek ‘Maatschappelijke Barometer en Europa’, gepubliceerd op  juni
, waarin  procent van de respondenten vindt dat Nederland, na het referendum, moet aandringen op verlaging van
zijn financiële bijdrage aan de , terwijl  procent van mening is dat de onderhandelingen met Turkije moeten worden
stopgezet. Zie: www.netwerk.tv.

 Opkomst en uitslag
 Algemeen Dagblad,  en  mei , Wouter Bos stelde dat
als het kabinet en de Tweede Kamer over een jaar ondanks een
‘nee’ van de kiezer vóór de Europese grondwet willen stemmen, zij dat alleen kunnen doen door de Grondwet opnieuw
aan de kiezer voor te leggen. De opmerking werd door zowel
voor- als tegenstanders weggehoond.



 Dit is het percentage van de geldig uitgebrachte stemmen.
Tegen de Europese grondwet stemden .. kiezers; vóór
de Europese grondwet stemden .. kiezers. Van de
.. kiesgerechtigden stemden er bovendien . blanco of ongeldig.
 Algemeen Dagblad,  juni .
 Handelingen Tweede Kamer,  juni . Overigens wist
Rouvoet vervolgens wel degelijk aan te geven waar de neestem vandaan kwam.
 Voor een beschrijving van het enquêteonderzoek, zie
hoofdstuk  en vooral noot .
 Zie http://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingsuitslagen.
aspx, geraadpleegd op  juli .
 We hebben kiezers zowel voor als na het referendum gevraagd naar de gevolgen voor de welvaart en voor de sociale
zekerheid indien de Europese eenwording doorgaat. In deze
analyse gebruiken we de antwoorden van vóór het referendum
ter verklaring van het stemgedrag dat na het referendum is gerapporteerd.
 Deze stellingen zijn ontleend aan de Referendumwijzer die
door het Instituut voor Publiek en Politiek is ontwikkeld, en
die tot en met  juni meer dan . keer is geraadpleegd.
Zie www.referendumwijzer.nl.
 Het percentage nee-stemmers loopt ononderbroken af van
 procent wanneer men het met geen van de zes elementen
eens is, tot  procent wanneer men het met alle zes de stellingen eens is.
 De vraag naar het stemgedrag in  is gesteld vóór het referendum.

 Referendum en democratische besluitvorming
 Onder andere NRC Handelsblad,  juni , ‘De opstand
der burgers duurt voort’, Paul Scheffer.



 NRC Handelsblad,  mei , ‘Het sentiment is hetzelfde
als in ’, Tjeenk Willink over Grondwet en campagne; NRC
Handelsblad,  mei , ‘Fortuyn-malaise in Nederland’.
 Zie bijvoorbeeld (Setälä ). Zie ook het hoofdstuk van
Elzinga in deze bundel.
 (Van der Eijk ).
 (Reif ).
 (Van der Eijk ).
 (Evans ).
 (Netjes ).
 De nu volgende passage is gebaseerd op correlatieanalyses
van de Nationale Kiezersonderzoeken van  en . In
deze onderzoeken zijn de respondenten, net als in voorgaande
Nationale Kiezersonderzoeken, politieke issues voorgelegd,
met de vraag zichzelf op deze issues te plaatsen. De voorgelegde schalen waren: Asielzoekers:  (Meer asielzoekers toelaten)
–  (Zo veel mogelijk asielzoekers terugsturen); Criminaliteit:
 (Regering treedt te hard op tegen criminaliteit) –  (regering
moet harder optreden tegen criminaliteit); Kerncentrales: 
(Meer kerncentrales) –  (Geen kerncentrales); Etnische minderheden:  (Mogen gewoonten van eigen cultuur behouden)
–  (Moeten zich volledig aanpassen aan Nederlandse cultuur); Euthanasie:  (Euthanasie verbieden) –  (Euthanasie
toestaan); Europese integratie:  (Eenwording moet verdergaan) –  (Eenwording is al te ver gegaan); Inkomensverschillen:  (Verschillen moeten groter worden) –  (Verschillen
moeten kleiner worden); en ten slotte links-rechts:  (links) –
 (rechts). Voor de volledige vraagformuleringen en overige
documentatie (Irwin en anderen ).
 ‘Minorities rule’ – zie (Dahl ; Daudt ).
 Deze weergave is gebaseerd op (Rae ).
 (Rae ).
 (Rae ).
 Dit is niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend. Tien
tot twintig jaar geleden waren sommige auteurs bijzonder op-



timistisch over de mogelijkheden om via moderne telecommunicatiemiddelen ‘de’ bevolking te betrekken bij politieke
processen, onder meer door televoting en door frequente
volksraadplegingen. Al in  heeft Dahl een aantal kritische
kanttekeningen bij dit optimisme geplaatst, onder meer dat
(ook) het gebruik van alom beschikbare informatiebronnen
ongelijk is verdeeld over de bevolking (Dahl ). Ook Alvarez en Hall zijn in hun boek over stemmen via internet zeer
kritisch tegenover het gebruik van moderne technologie voor
doeleinden van directe democratie. Zij constateren onder andere dat referenda (in dit geval: volksinitiatieven) in een staat
als Californië op allesbehalve democratische wijze totstandkomen: ‘Today, the initiative process is anything but democratic. Getting initiatives on the ballot and passed is no longer a
populist effort; instead, it has become a vast political industry,
run by professionals. [...] The initiative has become a powerful
tool in the world of modern campaigns, and special interests
now dominate the initiative process.’ Bovendien is de deelname aan referenda in Californië zeer selectief: blanke, rijkere en
oudere Amerikanen stemmen veel vaker dan anderen (Alvarez
: -).
 (Andeweg ).
 (Lucardi ).
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