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Babel Salon 19 januari 2011: Europese aangelegenheden 
 

La Brechè, Wormerveer. Aanwezig: 19 belangstellenden 

 

Gast was prof. dr. Claes (spreek uit Klees) de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan 

de Universiteit van Amsterdam, Deen van geboorte die  razendsnel Nederlands spreekt. Hij 

werd welkom geheten door prof.dr. Jaap Franse (coördinator Babel Salon) en kreeg als eerste 

vraag van dr. Piet Bakker, lector Cross media aan de Hogeschool Utrecht, hoe hij op het 

thema Europa was gekomen.  

 

Eind jaren negentig stelde De Vreese, tijdens een onderzoek bij het NOS journaal, tot zijn 

verbazing vast dat de Nederlandse media vrijwel geen aandacht besteedden aan ‘Europa’ en 

dat nauwelijks debat werd gevoerd, terwijl Nederland toch een van de oprichters is van de 

Europese Gemeenschap. Politieke partijen verschilden nauwelijks in opvatting en in 

Nederland kwamen politici weg met onwetendheid over Europa en anderzijds gebruikten zij 

dit instituut ter rechtvaardiging van onwelgevallige besluiten: ‘Europa wil het’.  In Nederland 

bestond een ‘permissieve consensus’ over Europa: je kan er weinig op tegen hebben.  

 

In het buitenland hebben de discussies niet tot consensus geleid maar wel tot meer 

genuanceerde opvattingen over Europese aangelegenheden. In Duitsland zetten de Groenen in 

de jaren negentig het milieu als Europese kwestie  op de agenda wat aanleiding gaf tot ferme 

discussies. Ook in het Verenigd Koninkrijk liepen de gemoederen hoog op over wel of niet 

toetreding tot de EG, de omvang van de financiële bijdragen en de eventuele deelname aan de 

euro-muntunie. In Denemarken waren diverse verdragen onderwerp van referenda en an 

verhitte debatten tussen voor- en tegenstanders. 

  

De Nederlandse mediapresentaties over Europa zijn niet erg wervend. Een sprekend hoofd 

laat vanuit Brussel weten dat ‘we het goed hebben gedaan’ of dat het tegenvallende resultaat 

‘ligt aan de anderen’. Dat kan anders, zoals de BBC beeldend liet zien. Bij de introductie van 

de € filmden zij aan de Frans-Duitse grens het gedoe rond het inwisselen van de verschillende 

munteenheden: daar zou de € een eind aan maken.  Dat is meer werk, maar maakt Europa 

‘levender’.  

 

De Vreese heeft zich, bij zijn adviezen aan het NOS-journaal, afgevraagd of bij voorbeeld het 

filmen van allerlei bedrijvigheid in Flevoland, tot stand gekomen dankzij Europese subsidies, 

Europa niet meer tot leven brengt dan een pratende politicus of correspondent vanuit Brussel, 

waar dagelijks persconferenties zijn en waar het wemelt van de correspondenten. Op een 

gegeven moment waren er zelfs meer dan in Washington en ze lopen allemaal achter elkaar en 

de Financial Times aan. Dat dagelijkse Europese nieuws wordt niet erg aantrekkelijk 

gevonden, reden waarom NRC-Handelsblad de Europa-pagina, opgezet in 2004 in de aanloop 

naar het  referendum over de Europese ‘grondwet’, weer heeft afgeschaft.      

 

Noch in het falende referendum in 2005 noch in de aangekondigde onderhandelingen over de 

toetreding van Turkije zag het toenmalige kabinet Balkenende II aanleiding voor het 

entameren van een inhoudelijk debat. Gekozen werd voor een voorlichtingscampagne - 

‘Europa best belangrijk’ - over de Europese integratie en uitbreiding. Het debat werd 

aangezwengeld door de Socialistische Partij (SP), de Lijst Pim Fortuyn (LPF), de lijst Wilders 

en de Christen Unie (CU) die zich tegen Europa verklaarden. Hoewel de Nederlandse 
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regering verbaasd was over de uitslag, had De Vreese het overweldigende ‘Nee tegen Europa’ 

voorspeld. De uitkomst van het referendum heeft niet geleid tot voortzetting van het debat en 

nu, anno 2011, is er nog steeds weinig interesse. 

  

In een interview met NRC-Handelsblad van 7 januari jl. doet De Vreese een nieuwe 

voorspelling en wel dat Mark Rutte eind 2011 nog steeds premier zal zijn van dit 

minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV (Partij voor de Vrijheid). Hij geeft 

daarvoor diverse argumenten die pleiten tegen nieuwe verkiezingen, zoals de uitputtende 

investering in de afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen en de daaropvolgende  formatie en 

de verwachting dat geen winst is te behalen behalve door de VVD. De PVV heeft geen erg 

trouwe aanhang en kampte tot voor kort met interne problemen.  

 

Piet Bakker meent dat de PVV niet zo rationeel lijkt als De Vreese suggereert, maar De 

Vreese ziet in Wilders een buitengewoon slim politicus, zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn 

omgang met Minister Leers van Immigratie en asiel. Wilders valt hem aan maar laat hem niet 

vallen. Net als de Deense populistische Volkspartij, zal Wilders campagne voeren tegen 

besluiten die hij heeft gedoogd of zelfs gesteund. Een signaal is dat hij, onmiddellijk na de 

verkiezingen, zijn standpunt over de AOW veranderde,  en te zijner tijd zal hij ‘Europa’ 

verwijten dat hij zijn beloftes over verandering van de Nederlandse regelgeving op het terrein 

van integratie en immigratie niet heeft kunnen inlossen. Wel is de positie van de PVV  

wankeler dan die van de Deense Volkspartij die al tien jaar bestaat en een echte partijstructuur 

met leden kent.  Bovendien heeft het Deense parlement maar één kamer in plaats van twee 

zoals in Nederland.  

 

Vanuit de zaal komt de vraag of de nieuwe media een rol zouden kunnen spelen in het 

verbreiden van de ‘Europese gedachte’. Dat zou kunnen als de wil er was. Er is een EU-

commissaris met communicatie in de portefeuille, maar bij de Europese commissie bestaat 

niet veel behoefte aan informatie over de interne (conflictueuze) gang van zaken, zoals bij 

voorbeeld over de Europese rekenkamer. Er is een schaars bezochte en dus weinig effectieve 

website. Communicatie wordt in Brussel gezien als voorlichting en daartoe wordt aardig 

lesmateriaal gemaakt.  

 

De Vreese antwoordt bevestigend op de vraag of de Nederlandse burger bewust buiten de 

deur is gehouden waardoor de negatieve gevoelens ten opzichte van Europa zijn verstrekt en 

het gevaar bestaat dat een eventueel debat slechts twee standpunten, positief en negatief, kent. 

De legitimiteit van Europa is ook aangetast door de grotere bemoeienis met interne 

Nederlandse aangelegenheden zoals de woningbouw en door het niet nakomen van beloftes 

gedaan door Nederlandse en  Europese parlementariërs. Het Europarlement wordt steeds 

belangrijker wat ook blijkt uit de achtergronden van verschillende leden, zoals de ex-premier 

van België, Guy Verhofstadt. Het zijn niet langer alleen beginnende politici.  

 

De Vreese meent dat ideologische bevlogenheid in de Nederlandse debatcultuur, als 

onderdeel van de Noord-Europese, ontbreekt. Een principieel aangezet debat wordt al snel 

praktisch van aard en inhoud, maar dat hoeft het voeren van een goed debat niet in de weg te 

staan. 

 

Ter afsluiting van de avond dankt Jaap Franse spreker en interviewer voor de bevlogen avond 

en hij wijst de aanwezigen op hun eigen verantwoordelijkheid voor een inhoudelijk debat over 

Europa.   


