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Summary

Changes in Dutch attitudes towards the European Union

For decades, the Dutch were seen as relatively positive towards the European Union. However, in
2005 a majority of the Dutch population voted against the proposed European Constitution.
Therefore, in this article we examine to what extent the Dutch ‘no’ marks a sudden change in atti-
tudes, or is merely a manifestation of a gradual trend that started at an earlier stage of the European
integration process. We raise the question to what extent attitudes towards the European Union have
changed in the Netherlands, and further ask to what extent these changes can be attributed to char-
acteristics of the context and the life course. We derive hypotheses from theories on the influence of
birth cohort, societal context and life course on attitude changes. In order to test these hypotheses, we
employ Eurobarometersurveys of 1973 to 2004, as well as additional data at the contextual level.
Our findings suggest that in the Netherlands attitudes towards the European Union have become
more negative since the early nineties, after becoming more positive in the preceding years. While
characteristics of the birth cohort and the life course do not account for these changes, the develop-
ment towards more political integration seems to provide an interesting explanation. However, even
after adding respondents’ characteristics at the individual level to our models, variance in attitudes
towards the European Union is hardly explained. Even though differences between social groups exist,
attitudes towards the European Union seem to be largely unexplained.

1. Achtergrond en probleemstelling

Decennia lang hebben Nederlanders bekend gestaan als relatief positief ten opzichte van de
Europese Unie. Ook in de rest van de wereld bestond het beeld dat er in Nederland in sterkere
mate dan in andere Europese landen sprake was van consensus over het belang van Europese
eenwording. Groot was dan ook de schok, in binnen- én buitenland, toen op 1 juni 2005 door
middel van een referendum de meerderheid van de Nederlanders tegen de Europese grondwet
stemde: 38,5 procent van de stemmers was vóór, en 61,5 procent was tegen deze grondwet, die
van belang werd geacht voor de toekomst van de Europese Unie. Plotseling bleek de
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Nederlandse bevolking lang niet meer zo positief te zijn over de Europese eenwording als lange
tijd verondersteld werd. Het is echter maar de vraag of hier sprake is van een plotselinge omme-
keer in de houdingen van de Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie. Er is reden om
aan te nemen dat het Nederlandse ‘nee’ tegen de Europese grondwet slechts de eerste duidelijke
manifestatie is van een langzaam gegroeide ontevredenheid over de wijze waarop de Europese
eenwording voortschrijdt. Zo zijn Nederlanders zich vanaf het eind van de jaren tachtig lang-
zaam minder Europeaan gaan voelen (Duchesne & Frognier, 1995), en blijken ze relatief wei-
nig voordelen te zien in de afspraken uit het Verdrag van Maastricht uit 1992 (Dalton &
Eichenberg, 1993). Met andere woorden: het afwijzen van de Europese grondwet door een
Nederlandse meerderheid is wellicht minder schokkend wanneer we een blik werpen op veran-
deringen in de houdingen van Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie, en het tijdstip
en de determinanten van deze veranderingen. 

In eerdere onderzoeken onder burgers van alle lidstaten van de Europese Unie is reeds
getracht om algemene trends in houdingen ten opzichte van de Europese Unie in kaart te bren-
gen. Wessels (1995) constateert een algemene trend naar een meer positieve houding ten
opzichte van de Europese Unie. Ook Kaase en Newton (1995) en Inglehart (1977) stellen dat er
in het algemeen sprake is van een toename van de publieke steun voor de Europese eenwording.
Zij merken hierbij echter wel op dat deze stijging in de nieuwe lidstaten sterker is dan in de oor-
spronkelijke zes leden. Inglehart en Reif (1991) zijn voorzichtiger: zij concluderen dat de
publieke steun voor de Europese integratie in de jaren zeventig en tachtig min of meer stabiel
was. Niedermayer (1991) spreekt van drie fasen in de ontwikkeling van publieke steun voor de
Europese integratie onder de bevolking van de lidstaten: een lichte daling van de steun aan het
eind van de jaren zeventig, een behoorlijke stijging aan het begin van de jaren tachtig en twijfels
gevolgd door een daling vanaf het eind van de jaren tachtig. Ook in een recenter onderzoek
wordt een trend naar meer euroscepticisme in de jaren negentig gesignaleerd (Taggart, 1998).
In dit onderzoek zal opnieuw bekeken worden in hoeverre houdingen ten opzichte van de
Europese Unie veranderd zijn. In tegenstelling tot het eerdere onderzoek op dit gebied zullen
we ons specifiek richten op de Nederlandse bevolking. Aldus kan de eerste onderzoeksvraag
geformuleerd worden: In hoeverre zijn houdingen van Nederlanders ten opzichte van de Europese
Unie veranderd sinds de jaren zeventig?

Naast het beschrijven van veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie is
er in eerder onderzoek regelmatig gezocht naar verklaringen voor deze trends. Veruit de meeste
auteurs zochten deze verklaringen voor veranderingen in de houding ten opzichte van de
Europese eenwording in gebeurtenissen op samenlevingsniveau. Zo wordt in enkele studies
gesteld dat de steun voor de Europese Unie in tijden van verkiezingen voor het Europees
Parlement duidelijk sterker is dan in de periodes tussen verkiezingen (Deflem & Pampel, 1996;
Gabel & Palmer, 1995). Daarnaast worden enkele stappen in het Europese integratieproces
regelmatig aangedragen als verklaring voor trendbreuken. Vooral het opstellen van de Europese
Akte in 1986 wordt gebruikt als verklaring voor de plotselinge daling van de steun aan de
Europese Unie aan het eind van de jaren tachtig. De sterke nadruk die door deze akte op poli-
tieke integratie kwam te liggen zou de oorzaak zijn van het negatiever worden van de houdingen
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ten opzichte van de Europese eenwording (Buch & Hansen, 2002; Duchesne & Frognier,
1995; Gabel, 1998a; Gabel, 1998b). Anderen concluderen dat pas het Verdrag van Maastricht
in 1992 een omkering van de trend naar meer positieve attitudes ten opzichte van de Europese
Unie tot gevolg gehad heeft (Deflem & Pampel, 1996; Kaase & Newton, 1995; Taggart, 1998).
Voorts zijn er auteurs die, al dan niet impliciet, vaststellen dat niet zozeer concrete gebeurtenis-
sen, maar vooral graduele veranderingen op economisch gebied bijgedragen hebben aan het
veranderen van attitudes ten opzichte van de Europese Unie (Anderson & Reichert, 1996;
Hewstone, 1986; Inglehart & Reif, 1991; Kaase & Newton, 1995; Mahler, Taylor & Wozniak,
2000). We kunnen stellen dat zowel de auteurs die verklaringen voor veranderingen in houdin-
gen ten opzichte van de Europese Unie zoeken in concrete gebeurtenissen als de auteurs die
deze trends toeschrijven aan graduele economische ontwikkelingen de veranderingen in hou-
dingen ten opzichte van de Europese Unie verklaren met behulp van periodegebonden macro-
factoren, ofwel periode-effecten (Glenn, 1977).

In een aantal studies worden verklaringen voor veranderingen in houdingen ten opzichte
van de Europese Unie echter niet gezocht in deze periode-effecten, maar in processen van gene-
ratievervanging. Het idee hierachter is dat houdingen met name veranderen doordat oudere
generaties vervangen worden door jongere, en dat verschillen tussen generaties wat betreft de
sociale context waarin ze opgegroeid zijn, ertoe leiden dat verschillende generaties op verschil-
lende wijze maatschappelijke ontwikkelingen beoordelen. Inglehart (1977) vindt globaal dat
mensen positiever zijn in hun houdingen ten opzichte van de Europese Unie naarmate ze tot
jongere generaties behoren, vanwege het in toenemende mate kosmopolitische wereldbeeld
waarin mensen opgroeien (Inglehart, 1977). Aangezien verklaringen voor attitudeveranderin-
gen hier vooral gezocht worden in de invloed van het geboortecohort waarin mensen zijn opge-
groeid, zal er, in navolging van Glenn (1977), in het vervolg van dit onderzoek ook wel gespro-
ken worden van cohorteffecten.

Tot slot is het mogelijk dat de vergrijzing van de West-Europese bevolking een verklaring
geeft voor veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie. In dit geval zouden
er verschillen in attitudes bestaan tussen ouderen en jongeren, die echter niet ontstaan zijn door
verschillende ervaringen in de socialisatiefase, maar door het ouder worden op zich: het is
mogelijk dat de houding van mensen verandert naarmate ze ouder worden en bepaalde levens-
ervaring krijgen (zoals trouwen, het krijgen van kinderen, het overlijden van ouders). Aangezien
deze redenering ervan uitgaat dat niet de invloed van het cohort waarin mensen opgegroeid
zijn, maar de invloed van de ervaringen gedurende de levensloop van mensen bepalend is voor
attitudes, zullen we in de rest van dit onderzoek ook wel spreken van leeftijd- of levensloopeffec-
ten (Glenn, 1977). Vreemd genoeg is er in eerder onderzoek nauwelijks rekening gehouden met
deze mogelijkheid. Slechts Deflem en Pampel (1996) impliceren dat ervaringen die bij het
ouder worden komen kijken ertoe bijdragen dat ouderen en jongeren verschillen waar het gaat
om houdingen ten opzichte van de Europese Unie. 

In al deze onderzoeken worden veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese
Unie dus verklaard door periode-, cohort- of leeftijdeffecten. Probleem is echter dat in geen van
de eerdere studies rekening gehouden wordt met alle drie de soorten effecten. Dat het van
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belang is om dit wel te doen blijkt uit het feit dat leeftijd, geboortecohort en huidige periode
volledig afhankelijk van elkaar zijn (Glenn, 1977). Trendvragen vereisen dynamische antwoor-
den; cohort-, leeftijd- én periode-effecten moeten dan ook betrokken worden bij de verklaring
van veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie. Verder zullen wij in dit
artikel tot een inhoudelijke interpretatie komen door periode-, cohort- en leeftijdeffecten ook
daadwerkelijk met inhoudelijke indicatoren te meten. Aldus kan de tweede onderzoeksvraag
van deze studie geformuleerd worden: In welke mate worden veranderingen in houdingen van
Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie verklaard door cohort-, periode- en leeftijdeffecten?

2. Theorie en hypothesen

2.1 Cohortverklaringen

Cohortverklaringen schrijven veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie
toe aan verschillen in de maatschappelijke context waarin verschillende geboortecohorten
opgegroeid zijn (Inglehart, 1977; Inglehart, 1990). Veranderingen in houdingen worden vol-
gens deze verklaringen veroorzaakt doordat oude geboortecohorten vervangen worden door
jonge geboortecohorten, die opgegroeid zijn in een andere maatschappelijke context, en er dus
ook andere houdingen ten opzichte van de Europese Unie op na zullen houden. 

We beginnen met een verklaring die de rol van de Tweede Wereldoorlog centraal stelt. Deze
luidt dat mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben door de verschrikkingen
van de oorlog sterker overtuigd zijn van het nut van samenwerking op Europees niveau dan
mensen die de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt hebben (Anderson & Reichert, 1996;
Deflem & Pampel, 1996). Het voorkomen van een nieuwe wereldoorlog en het brengen van
duurzame vrede op het Europese continent behoorden tot de voornaamste doeleinden van de
vroegste Europese samenwerkingsverbanden aan het begin van de jaren vijftig (Kapteyn, 1998;
Mikkeli, 1996). We veronderstellen dan ook dat oorlogservaring en de wens om nieuwe con-
flicten te voorkomen maakt dat mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben posi-
tiever ten opzichte van de Europese Unie zijn in hun attitudes dan mensen die deze oorlog niet
meegemaakt hebben. Deze verwachting impliceert dat de houdingen van Nederlanders ten
opzichte van de Europese Unie de afgelopen decennia negatiever geworden zijn. Immers, in
toenemende mate worden mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben vervangen
door jongere generaties die geen oorlogservaring hebben. Mensen die positief ten opzichte van
de Europese Unie zijn worden zo vervangen door mensen die, door hun gebrek aan oorlogs-
ervaringen, minder van het belang van Europese samenwerking overtuigd zijn. De bijbehoren-
de hypothese luidt:

H1: Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt zijn positiever
ten opzichte van de Europese Unie dan mensen die de Tweede Wereldoorlog niet
meegemaakt hebben.
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Daarnaast verwachten we dat economische voordelen van Europese samenwerking voor
Nederland tijdens de socialisatiefase een rol spelen. Mensen vormen hun attitudes in de periode
wanneer ze opgroeien, zodat hun houdingen blijvend onder invloed staan van de maatschappe-
lijke, en dus ook de economische, context van de periode waarin ze gesocialiseerd zijn
(Inglehart, 1977; Inglehart, 1990). We verwachten dat de houding ten opzichte van de
Europese Unie negatiever is naarmate de opbrengsten uit handel met andere lidstaten tijdens de
socialisatiefase lager waren; immers, indien mensen opgroeien in een samenleving die nauwe-
lijks direct nut van de Europese Unie ervaart (bijvoorbeeld in de vorm van opbrengsten uit han-
del met andere lidstaten die mogelijk is geworden dankzij de toenemende mate van Europese
samenwerking) zullen ze minder overtuigd zijn van het belang van de Europese Unie dan wan-
neer ze socialiseren in een samenleving die, dankzij de Europese eenwording, veel opbrengsten
uit handel met andere lidstaten kan genereren. Dit alles leidt tot de formulering van de volgen-
de hypothese: 

H2: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever naarmate er tij-
dens de socialisatiefase minder opbrengsten uit handel met andere lidstaten van
de Europese Unie waren.

2.2 Periodeverklaringen

In periodeverklaringen staat de maatschappelijke context tijdens het moment van ondervraging
centraal. Een assumptie bij periode-effecten is altijd dat de recente context waarin mensen leven
invloed heeft op hun gedragingen en houdingen. Hierbij is voor elke context een specifieke
hypothese nodig die assumpties bevat over de wijze waarop de context attitudes beïnvloedt.
Allereerst is het aannemelijk dat enkele concrete gebeurtenissen hebben bijgedragen tot veran-
deringen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie. In eerdere onderzoeken worden
twee gebeurtenissen rond de Europese Unie herhaaldelijk aangemerkt als bepalend voor de
houding van burgers ten opzichte van de Europese Unie: het opstellen van de Europese Akte in
1986 en het Verdrag van Maastricht in 1992 (Dalton & Eichenberg, 1993; Deflem & Pampel,
1996; Duchesne & Frognier, 1995; Gabel, 1998a; Gabel, 1998b; Kaase & Newton, 1995;
Taggart, 1998). Bij het opstellen van de Europese Akte in 1986 werden in feite de belangrijkste
afspraken gemaakt voor verdere stappen in het Europese integratieproces (Kapteyn, 1998;
Mikkeli, 1996; Noël, 1991); kort door de bocht vormde het Verdrag van Maastricht in 1992
slechts een formele bekrachtiging van de in 1986 gemaakte afspraken. De vraag is echter door
welke van de beide gebeurtenissen de burgers zich lieten beïnvloeden wat betreft hun attitudes
ten opzichte van de Europese eenwording. Het is mogelijk dat de bevolking zich reeds in 1986,
bij het opstellen van de Europese Akte, bewust was van de gevolgen voor het Europese integra-
tieproces. Misschien is het echter waarschijnlijker dat pas het Verdrag van Maastricht in 1992,
toen de veranderingen in de aard van de Europese samenwerking niet slechts bekrachtigd wer-
den maar ook dichterbij waren dan in 1986, heeft geleid tot veranderingen in de attitudes ten
opzichte van de Europese Unie. Meer concreet verwachten we dat houdingen ten opzichte van
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de Europese eenwording negatiever geworden zijn na zowel het opstellen van de Europese Akte
als het Verdrag van Maastricht. Immers, het is aannemelijk dat de verschuiving van economi-
sche naar politieke integratie op Europees gebied, waar beide gebeurtenissen mijlpalen in vor-
men, voor veel burgers te ver ging en te veel ingreep in de nationale soevereiniteit. Op deze
wijze biedt de maatschappelijke context een verklaring voor veranderingen in houdingen ten
opzichte van de Europese Unie. Deze verklaringen kunnen vertaald worden in de volgende
hypothesen:

H3a: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever geworden na
het opstellen van de Europese Akte in 1986. 
H3b: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever geworden na
het Verdrag van Maastricht in 1992.

Naast gebeurtenissen met betrekking tot de Europese Unie zelf kunnen ook andere internatio-
nale politieke gebeurtenissen bijdragen aan veranderingen in houdingen ten opzichte van de
Europese Unie. Hierbij valt vooral te denken aan de val van het IJzeren Gordijn in 1989.
Doordat hiermee de door veel West-Europese burgers waargenomen dreiging van het commu-
nisme verdween werden er vraagtekens gezet bij de legitimiteit van de bestaande Europese
samenwerkingsverbanden; de gedachtegang hierachter is dat door het verdwijnen van oorlogs-
dreiging de Europese Unie minder noodzakelijk is geworden, en een van de duidelijk positieve
functies van de Europese eenwording (namelijk het vormen van een sterke gemeenschap tegen-
over het Oostblok) verdwenen is (Niedermayer, 1995). Met andere woorden: het verdwijnen
van de communistische dreiging heeft er, zo kan beredeneerd worden, toe bijgedragen dat bur-
gers na 1989 minder positief zijn gaan denken over de Europese Unie. Over deze rol van de
geopolitieke context in de houdingen ten opzichte van de Europese Unie formuleren we de vol-
gende hypothese:

H4: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever geworden na
de val van het IJzeren Gordijn in 1989.

Een herhaaldelijk terugkerende gebeurtenis die een rol zou kunnen spelen in het veranderen
van houdingen ten opzichte van de Europese Unie is de verkiezing van leden voor het Europees
Parlement. Het is aannemelijk dat houdingen ten opzichte van de Europese Unie rond verkie-
zingen voor het Europees Parlement positiever zijn dan in de periodes tussen verkiezingen
(Deflem & Pampel, 1996; Gabel & Palmer, 1995). Immers, rond deze verkiezingen is er meer
aandacht voor de Europese Unie, en wordt er vanuit Brussel meer moeite gedaan om de
Europese eenwording te propageren. Deze zienswijze zou een verklaring kunnen bieden voor
een patroon van redelijk stabiele houdingen ten opzichte van de Europese Unie, met telkens
positieve uitschieters wanneer er Europese verkiezingen plaatsvinden. We spreken dan ook de
verwachting uit dat verkiezingen voor het Europees Parlement een verklaring vanuit de maat-
schappelijke context bieden voor veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese
Unie. Deze verwachting leidt tot de formulering van de volgende hypothese:
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H5: De houding ten opzichte van de Europese Unie is positiever in periodes
rond verkiezingen voor het Europees Parlement.

Naast deze aanwijsbare, concrete gebeurtenissen kunnen ook meer geleidelijke ontwikkelingen
in de maatschappelijke context aangewezen worden die een verklaring bieden voor veranderin-
gen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie. Hierbij valt met name te denken aan
macro-economische factoren. We verwachten dat vooral de mate van werkloosheid, de hoogte
van de inflatie en de opbrengsten uit handel met andere lidstaten relevante economische facto-
ren zijn voor de beïnvloeding van attitudes ten opzichte van de Europese Unie: immers, mensen
zullen een hoge werkloosheid en een sterke inflatie niet slechts wijten aan de nationale overheid,
maar ook aan de Europese samenwerkingsverbanden, en een gebrek aan opbrengsten uit handel
met andere lidstaten zal de vraag oproepen wat nu daadwerkelijk het nut is van de Europese
eenwording. We stellen dat met name de verandering in de werkloosheid, de inflatie en de
opbrengsten uit handel met andere lidstaten ten opzichte van het jaar ervoor bepaalt in hoever-
re houdingen ten opzichte van de Europese Unie veranderen door toedoen van de maatschap-
pelijke context. Immers: mensen baseren zich bij de evaluatie van de economische situatie op
het moment van ondervraging vermoedelijk eerder op de verbetering of verslechtering van de
economische situatie ten opzichte van een eerder tijdstip (zoals, bijvoorbeeld, een jaar voor het
moment van ondervraging) dan op de situatie op het moment van ondervraging zelf. We ver-
onderstellen dan ook dat de verandering van de werkloosheid, de inflatie en de opbrengsten uit
handel met andere lidstaten ten opzichte van het jaar voor het moment van ondervraging een
verklaring bieden voor veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie (Bosch
& Newton, 1995; Kaase & Newton, 1995; Kuechler, 1991; Mahler, Taylor & Wozniak, 2000).
In het geval van constant toenemende groei van opbrengsten uit handel met andere lidstaten zal
dit bijvoorbeeld inhouden dat de houding ten opzichte van de Europese Unie, door toedoen
van de economische context, de afgelopen decennia steeds positiever geworden is. De hier-
boven uiteengezette redenering omtrent economische periodeverklaringen kan vertaald worden
in de volgende hypothesen:

H6a: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever naarmate de
werkloosheid op het moment van ondervraging hoger is ten opzichte van het
jaar ervoor.
H6b: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever naarmate de
inflatie op het moment van ondervraging hoger is ten opzichte van het jaar
ervoor.
H6c: De houding ten opzichte van de Europese Unie is negatiever naarmate er
op het moment van ondervraging minder opbrengsten uit handel met andere
lidstaten van de Europese Unie zijn ten opzichte van het jaar ervoor.
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2.3 Levensloopverklaringen

Bij levensloopverklaringen gaat het om verklaringen die verschillen tussen individuen in attitu-
des ten opzichte van de Europese Unie toeschrijven aan de mate waarin mensen over levens-
ervaring beschikken. Immers, het is legitiem om te veronderstellen dat de invloed van levens-
ervaring op de houding ten opzichte van de Europese Unie zich met name zal uiten in de mate
van verantwoordelijkheid die mensen hebben, bijvoorbeeld door het hebben van een partner of
kinderen. We verwachten dat het hebben van verantwoordelijkheden in het leven zich zal uiten
in een sterkere ondersteuning van organisaties als de Europese Unie; mensen met verantwoor-
delijkheid voor partners of kinderen zullen sterker aangesproken worden door zowel de politie-
ke (het voorkomen van conflicten) als economische (het met het oog op de toekomst versterken
van de positie van Europa op de wereldmarkt) doeleinden van de Europese Unie dan mensen
zonder verantwoordelijkheden, en dus als het ware meer baat hebben bij de Europese eenwor-
ding (Deflem & Pampel, 1996). We verwachten dus dat mensen die gehuwd (geweest) zijn en
mensen die kinderen hebben meer steun uiten voor de Europese eenwording dan respectievelijk
alleenstaanden en mensen zonder kinderen. Dit leidt tot de formulering van de volgende hypo-
thesen:

H7a: Gehuwden, gescheiden mensen en verweduwden zijn positiever ten
opzichte van de Europese Unie dan alleenstaanden.
H7b: Mensen met kinderen zijn positiever ten opzichte van de Europese Unie
dan mensen zonder kinderen.

3. Data en operationaliseringen

3.1 Data

In deze studie maken we gebruik van diverse databronnen. Het grootste deel van de gegevens
die we hanteren is afkomstig uit de Eurobarometersurveys die sinds het begin van de jaren
zeventig in opdracht van de Europese Commissie ten minste twee keer per jaar uitgevoerd wor-
den. De Eurobarometersurveys die tussen 1970 en 2002 gehouden zijn (86 surveys in totaal),
zijn door andere onderzoekers reeds samengevoegd in de zogenaamde ‘Mannheim Euro-
barometer Trend File 1970-2002’ (Schmitt & Scholz, 2005). In dit bestand zijn 105 variabelen
opgenomen die in de diverse Eurobarometersurveys herhaaldelijk gebruikt zijn. Om ook meer
recente gegevens in ons onderzoek te kunnen betrekken hebben we aan dit bestand data uit de
vijf Eurobarometersurveys toegevoegd die na de samenstelling van de Trend File uitgevoerd
zijn, waarvan de gegevens reeds voor iedereen beschikbaar zijn. Hierbij hebben we ons beperkt
tot het toevoegen van die variabelen die ook al in de Trend File voorhanden waren. In een aan-
tal in dit trendbestand opgenomen Eurobarometersurveys zijn ofwel geen vragen gesteld aan de
respondenten over hun houding ten opzichte van de Europese Unie, ofwel is hun exacte leeftijd
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niet voorhanden. Wij zijn van mening dat beide zaken essentieel zijn in deze studie: wanneer
een survey geen informatie bevat over de exacte leeftijd van mensen of hun houding ten opzich-
te van de Europese Unie achten we dit survey ongeschikt om in deze studie te gebruiken.
Eurobarometersurveys die niet over deze informatie beschikken zijn uit het nieuwe trendbe-
stand verwijderd. Op deze wijze houden we een trendbestand over waarin gegevens uit 71
Eurobarometersurveys opgenomen zijn, en hebben we de beschikking over data uit ieder jaar
tussen 1973 en 2004 (met uitzondering van 1974). Dit resulteert in een totaal van 72.887
respondenten. Dit uiteindelijke databestand zullen we in het vervolg het ‘Eurobarometer
Trendbestand 1973-2004’ noemen. 

Om over data over de macro-economische situatie op het moment van ondervraging en tij-
dens de socialisatiefase te kunnen beschikken hebben we twee bronnen geraadpleegd. Allereerst
hebben we inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt (CBS,
2006). Ook beschikt het CBS over bruikbare gegevens met betrekking tot opbrengsten uit han-
del van Nederland met andere lidstaten van de Europese Unie. Om de werkloosheidscijfers te
bepalen is gebruikgemaakt van gegevens van de Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD, 2006). 

3.2 Operationaliseringen

De houding ten opzichte van de Europese Unie is gemeten door respondenten te vragen in hoe-
verre ze het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie ondersteunen. Er waren drie
antwoordmogelijkheden: ‘het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie is een slechte
zaak’ (0), ‘het is goed noch slecht’ (1) en ‘het lidmaatschap is een goede zaak’ (2). Wellicht roept
de keuze voor deze meting van de afhankelijke variabele vragen op. Immers, vormt deze invul-
ling van de afhankelijke variabele wel een valide meting van de houding ten opzichte van de
Europese Unie? Ons antwoord op deze vraag is tweeledig. Allereerst hebben we te maken met
een praktisch probleem: de vraag naar de mening over het Nederlandse lidmaatschap van de
Europese Unie was de enige meting van de houding ten opzichte van de Europese Unie in de
data die in alle door ons gebruikte jaargangen gehanteerd is. Keuze voor een andere invulling
van de afhankelijke variabele zou er dus toe geleid hebben dat diverse jaargangen niet in deze
studie meegenomen hadden kunnen worden. Daarnaast denken we dat deze invulling van de
afhankelijke variabele juist inhoudelijk ook een sterke meting van de houding ten opzichte van
de Europese Unie vormt. Immers, mensen zullen vragen over de wenselijkheid van de Europese
eenwording in het algemeen waarschijnlijk eerder positief beantwoorden, aangezien dit mensen
minder direct raakt dan het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie. Anders gezegd:
de vraag naar de houding ten opzichte van het lidmaatschap van Nederland van de Europese
Unie vormt een sterke meting van de houding ten opzichte van de Europese Unie in het alge-
meen, aangezien het lidmaatschap van Nederland voor Nederlanders veel dichterbij en veel
minder abstract is dan het Europese integratieproces in brede zin. Latente weerstand tegen de
Europese Unie die onder de oppervlakte zou blijven bij metingen van steun voor de Europese
eenwording in het algemeen zal wel eerder naar boven komen wanneer we mensen vragen naar
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hun mening over het feit dat Nederland lid is van dit samenwerkingsverband, een feit waar
mensen in het dagelijks leven meer mee geconfronteerd zullen worden dan met de Europese
eenwording in het algemeen. 

Om te meten of mensen al dan niet de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt hebben gaan
we ervan uit dat mensen die vóór 1940 geboren zijn de oorlog ten minste deels bewust ervaren
zullen hebben. Zo zal zelfs iemand die in 1939 geboren is op zijn minst de laatste oorlogsmaan-
den in 1945 bewust ondergaan hebben. We hebben dus besloten om er bij mensen die vóór
1940 geboren zijn van uit te gaan dat ze de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt hebben,
en bij mensen die in 1940 of later geboren zijn dat ze de Tweede Wereldoorlog niet bewust mee-
gemaakt hebben. De eerste groep krijgt de waarde 1 op deze variabele, de tweede groep de
waarde 0. Vervolgens bekijken we de opbrengsten van Nederland uit handel met andere lidstaten
van de Europese Unie (hier gedefinieerd als de waarde van de uitvoer naar andere lidstaten van de
Europese Unie in miljarden euro’s, gecorrigeerd voor inflatie). Omdat de socialisatiefase meer-
dere jaren bestrijkt is ervoor gekozen om telkens te kijken naar de handelsopbrengsten toen de
respondent 12 jaar oud was. Immers, deze leeftijd ligt min of meer in het midden van de socia-
lisatiefase. Helaas beschikken we niet over gegevens voor alle geboortejaren: de voor inflatie
gecorrigeerde gegevens over handelsopbrengsten gaan terug tot 1963 (toen mensen geboren in
1951 12 jaar oud waren). Dit heeft tot gevolg dat mensen met een geldige waarde voor deze
indicator allemaal de Tweede Wereldoorlog niet bewust meegemaakt hebben, hetgeen ertoe
leidt dat het onmogelijk is om beide kenmerken simultaan in analysemodellen op te nemen.

De macro-economische situatie op het moment van ondervraging meten we met drie indicato-
ren: de werkloosheid (in procenten van de totale beroepsbevolking), de inflatie en de opbreng-
sten van Nederland uit handel met andere lidstaten van de Europese Unie (hier gedefinieerd als
de waarde van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie in miljarden euro’s, gecor-
rigeerd voor inflatie). We kijken naar absolute verschillen in werkloosheid, inflatie en opbreng-
sten uit handel met andere lidstaten ten opzichte van de Europese Unie ten opzichte van een
jaar eerder. Hiervoor nemen we aan dat mensen de huidige situatie evalueren aan de hand van
een eerder tijdstip. Voorts kijken we naar de operationalisering van het al dan niet plaatsvinden
van het moment van ondervraging na diverse gebeurtenissen. We gaan voor alle respondenten na
of ze ondervraagd zijn voor of na respectievelijk het opstellen van de Europese Akte in 1986, de
val van het IJzeren Gordijn in 1989 en het Verdrag van Maastricht in 1992. Als respondenten
voor één van deze gebeurtenissen ondervraagd zijn krijgen ze voor deze gebeurtenis de waarde
0, en indien ze na deze gebeurtenis ondervraagd zijn krijgen ze de waarde 1. Ook meten we of er
al dan niet verkiezingen voor het Europees Parlement waren in het jaar waarin de respondenten
ondervraagd zijn. Tot dusverre zijn er zes keer verkiezingen voor het Europees Parlement gehou-
den: in 1979, in 1984, in 1989, in 1994, in 1999 en in 2004. Wanneer respondenten in één van
deze jaren ondervraagd zijn kennen we ze de waarde 1 toe voor deze variabele. Respondenten
die in andere meetjaren ondervraagd zijn krijgen de waarde 0.

We bepalen of mensen al dan niet gehuwd (geweest) zijn door te vragen naar de burgerlijke
staat van mensen. Onder mensen die gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn worden ook mensen
die samenwonen, mensen die gescheiden zijn en mensen die verweduwd zijn gerekend.
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Ongehuwden die nooit gehuwd geweest zijn krijgen de waarde 0 toegekend, gehuwden en
ongehuwden die wel eerder gehuwd geweest zijn de waarde 1. Ook het al dan niet hebben van
kinderen wordt gemeten door twee categorieën te onderscheiden: mensen zonder kinderen (0)
en mensen met kinderen (1). We moeten hierbij nog vermelden dat het gaat om kinderen jon-
ger dan 16 jaar; van eventuele kinderen boven deze leeftijd beschikken we helaas niet over gege-
vens.

Tot slot houden we rekening met een aantal sociale achtergrondkenmerken die in eerdere
studies invloed bleken uit te oefenen op houdingen ten opzichte van de Europese Unie
(Anderson & Reichert, 1996; Gabel, 1998a; Mahler, Taylor & Wozniak, 2000). Op deze wijze
voorkomen we dat veranderingen in de bevolkingssamenstelling door ons ten onrechte als con-
texteffect geïnterpreteerd worden. We kijken naar de urbanisatiegraad van de plaats waar res-
pondenten wonen, het al dan niet wonen in een grensprovincie, het opleidingsniveau (gemeten
als de leeftijd bij het verlaten van het onderwijs), de beroepsstatus (variërend van handarbeider
(0) tot manager (5)), het inkomen, of respondenten boer van beroep zijn (immers, boeren heb-
ben direct belang bij de landbouwsubsidies die door de Europese Unie verstrekt worden), het al
dan niet religieus zijn en het geslacht van de respondenten.

4. Analyse en resultaten

4.1 Analysetechniek

Om de door ons geformuleerde hypothesen te toetsen hebben we lineaire multiniveau-analyses
uitgevoerd. De keuze voor deze analysevorm behoeft enige verklaring. Allereerst hebben we
immers te maken met een scheef verdeelde afhankelijke variabele. Aangezien een van de
assumpties van lineaire regressie-analyse is dat de errortermen normaal verdeeld dienen te zijn
zou het wellicht meer voor de hand liggen om te kiezen voor een analysemethode waarmee niet-
lineaire effecten geschat kunnen worden, zoals logistische regressie-analyse. Om rekening te
houden met de scheefheid van de afhankelijke variabele en toch zo min mogelijk informatie te
verliezen hebben we ordinaal logistische regressie-analyses proberen uit te voeren. Het uitvoe-
ren van deze analyses binnen een multiniveau-structuur bleek echter onmogelijk vanwege 
de grootte van de datamatrix. Daarom hebben we ervoor gekozen om lineaire regressie-analyses
uit te voeren.2 De keuze voor multiniveau-analyse in plaats van normale multipele regressie-
analyse is bepaald vanwege het feit dat een clustering van respondenten tot onderschatting van
standaardfouten kan leiden. We onderscheiden twee analyseniveaus: meetjaren en individuen.
Op deze wijze houden we er rekening mee dat individuen geclusterd zijn in meetjaren.3

Overigens geldt voor alle in deze paragraaf gepresenteerde regressietabellen dat de diverse
regressiemodellen onderling vergelijkbaar zijn; voor elke tabel zijn slechts die respondenten
geselecteerd die een geldige waarde kennen voor alle in de tabel opgenomen variabelen. Dit is
van belang, aangezien we herhaaldelijk na willen gaan in hoeverre een effect stand houdt wan-
neer we rekening houden met andere variabelen. 
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We zullen stapsgewijs te werk gaan: eerst schatten we een model zonder predictoren. Op
grond hiervan kan de variantie op beide analyseniveaus (jaar van meting en individuele respon-
dent) bepaald worden, zodat bij toevoeging van predictoren in latere analysemodellen vast-
gesteld kan worden in hoeverre elk van deze predictoren bijdraagt tot een verklaring van deze
variantie. Vervolgens voegen we individuele achtergrondkenmerken en cohortkenmerken aan
het model toe, om na te gaan in hoeverre variantie in houdingen ten opzichte van de Europese
Unie toegeschreven kan worden aan compositie-effecten en cohorteffecten. Voorts schatten we
een model waarin we rekening houden met levensloopeffecten, om ten slotte ook periodeken-
merken aan het model toe te voegen. Op deze wijze zal duidelijk blijken in welke mate de maat-
schappelijk context op het moment van ondervraging naast de individuele achtergrond van res-
pondenten een rol speelt bij de verklaring van variantie in houdingen ten opzichte van de
Europese Unie. We zullen deze procedure twee keer moeten toepassen, omdat we de twee
cohortkenmerken onmogelijk simultaan in één analysemodel op kunnen nemen (gegevens over
handelsopbrengsten tijdens de socialisatiefase zijn immers niet bekend voor mensen die de
Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt hebben). 

4.2 Resultaten

Alvorens de resultaten van de lineaire multiniveau-analyses te bespreken bekijken we figuur 1,
waarin algemene trends in houdingen ten opzichte van de Europese Unie weergegeven zijn. We
zien dat er tot het begin van de jaren negentig een groeiend aandeel van de Nederlandse bevol-
king positief was over het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie, en dat er sinds-
dien sprake is van een dalende trend. Het percentage mensen dat het goed noch slecht vindt dat
Nederland lid van de Europese Unie is blijkt juist afgenomen te zijn tot het begin van de jaren
negentig, om vervolgens licht te stijgen. Het relatieve aantal Nederlanders dat het Nederlandse
lidmaatschap van de Europese Unie een slechte zaak vindt bleef in de jaren zeventig en tachtig
vrijwel constant, om vervolgens in de jaren negentig toe te nemen. Er lijkt dus sprake te zijn van
een ‘omslagpunt’ van houdingen ten opzichte van de Europese Unie aan het begin van de jaren
negentig.

De resultaten van de analyses waarin het al dan niet meegemaakt hebben van de Tweede
Wereldoorlog als cohortkenmerk gehanteerd wordt zijn weergegeven in tabel 1. Het lege model
(model A) laat zien dat variantie in houdingen ten opzichte van de Europese Unie vooral op
individueel niveau aanwezig is, en slechts in zeer beperkte mate op jaarniveau; de intraklasse-
correlatie bedraagt slechts 0,002/0,241 = 0,008. Vervolgens zien we in model B dat, rekening
houdend met de sociale achtergrond van de respondent, het al dan niet meegemaakt hebben
van de Tweede Wereldoorlog een negatieve invloed heeft op de houding ten opzichte van de
Europese Unie. Kortom: het meemaken van deze oorlog blijkt tot minder steun voor de
Europese Unie te leiden, en niet tot meer steun zoals we verwachtten. H1, waarin gesteld werd
dat mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt positiever zijn ten opzichte van
de Europese Unie dan mensen die de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt hebben, wordt op
grond van onze resultaten niet ondersteund. 
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In model C zien we dat zowel het al dan niet gehuwd of gehuwd geweest zijn als het al dan niet
hebben van kinderen jonger dan 16 jaar geen significante invloed heeft op de houding ten
opzichte van de Europese Unie, indien we rekening houden met de sociale achtergrond van
mensen. H7a en H7b worden beide niet ondersteund: zowel gehuwd of gehuwd geweest zijn als
het hebben van kinderen jonger dan 16 jaar leidt niet tot een positievere houding ten opzichte
van de Europese Unie, zoals we verwachtten. Ook leert de vergelijking tussen model B en
model C dat levensloopkenmerken niet in staat zijn om de invloed van de diverse sociale achter-
grondkenmerken en het cohortkenmerk op houdingen ten opzichte van de Europese Unie te
verklaren: de parameters blijven allemaal nagenoeg hetzelfde na controle voor levensloop-
kenmerken. We concluderen dan ook dat levensloopkenmerken geen belangrijke rol spelen bij
de vorming van houdingen ten opzichte van de Europese Unie. 

In model D kunnen we zien dat het effect van het opstellen van de Europese Akte op hou-
dingen ten opzichte van de Europese eenwording niet significant is. De val van het IJzeren
Gordijn en het Verdrag van Maastricht hebben wel invloed op attitudes ten opzichte van de
Europese Unie: na de val van het IJzeren Gordijn zijn houdingen ten opzichte van de Europese
eenwording positiever, en na het Verdrag van Maastricht juist negatiever geworden. We stellen
dan ook vast dat H3a niet wordt ondersteund: de houding ten opzichte van de Europese Unie is
niet negatiever geworden na het opstellen van de Europese Akte in 1986. H3b vindt daaren-
tegen ondersteuning: de houding ten opzichte van de Europese Unie is inderdaad negatiever
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Tabel 1: Resultaten van multiniveau-analyses voor de invloed van cohortkenmerken, sociale
achtergrondkenmerken, levensloopkenmerken en periodekenmerken op de mate van
steun voor de Europese Unie; al dan niet meegemaakt hebben van de Tweede
Wereldoorlog als cohortkenmerk

Model A Model B Model C Model D
B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

Intercept 1,785*** 0,011 1,568*** 0,018 1,581*** 0,019 1,609*** 0,021

Cohortkenmerk
Tweede Wereldoorlog  
meegemaakt -0,028*** 0,008 -0,026** 0,009 -0,027** 0,009

Sociale achter-
grondkenmerken
Urbanisatiegraad 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Grensprovincie 0,022*** 0,007 0,023*** 0,007 0,023*** 0,007
Opleidingsniveau 0,015*** 0,001 0,015*** 0,001 0,015*** 0,001
Beroepsstatus 0,010*** 0,003 0,010*** 0,003 0,010*** 0,003
Niet werkend 0,039** 0,013 0,040** 0,013 0,041*** 0,013
Inkomen 0,015*** 0,001 0,016*** 0,001 0,016*** 0,001
Werkzaam als boer 0,010 0,034 0,010 0,034 0,010 0,034
Religieus 0,045*** 0,007 0,045*** 0,007 0,045*** 0,007
Vrouw 0,013* 0,007 0,014* 0,007 0,014* 0,007

Levensloopkenmerken
Gehuwd (geweest) -0,019 0,011 -0,019 0,011
Kinderen < 16 jaar 0,000 0,008 -0,001 0,008

Politieke gebeurtenissen
Na Europese Akte -0,018 0,019
Na val IJzeren Gordijn 0,058** 0,021
Na Verdrag van Maastricht -0,065*** 0,021
Rond verkiezingen
Europees parlement 0,048** 0,020

Macro-economische situatie
Groei werkloosheid -0,005 0,007
Groei inflatie 0,006 0,005
Groei handelsop-
brengsten -0,009*** 0,002

Variantie op jaarniveau 0,002* 0,001 0,002* 0,001 0,002* 0,001 0,000 0,000
Variantie op individueel
niveau 0,241*** 0,002 0,234*** 0,002 0,234*** 0,002 0,234*** 0,002
-2 Loglikelihood 30.259,500 29.624,230 29.620,610 29.598,790

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001.
BRON: Eurobarometer Trendbestand 1973-2004, 2006; N = 21.366



geworden na het Verdrag van Maastricht in 1992. Blijkbaar heeft pas de feitelijke implementa-
tie van de reeds in 1986 overeengekomen politieke integratie op Europees niveau ertoe geleid
dat houdingen ten opzichte van de Europese Unie negatiever geworden zijn. H4 wordt niet
ondersteund, omdat de houding ten opzichte van de Europese Unie juist positiever, en niet
negatiever geworden is na de val van het IJzeren Gordijn in 1989. Wellicht heeft de hereniging
van Oost- en West-Europa juist een gevoel van verbroedering en toegenomen Europese eenheid
tot gevolg gehad, hetgeen het positiever worden van de houding ten opzichte van de Europese
Unie na deze gebeurtenis zou verklaren. Uit model D blijkt verder dat verkiezingen voor het
Europees Parlement effect hebben op de mate van steun voor de Europese Unie: in jaren waarin
dergelijke verkiezingen plaatsvonden uiten mensen zich positiever in hun houdingen ten
opzichte van de Europese Unie dan in jaren zonder verkiezingen voor het Europees Parlement.
H5 vindt op grond van onze resultaten dan ook ondersteuning. Dit impliceert dat de aandacht
die de Europese Unie in deze periodes krijgt in de politiek en in de media een gunstige invloed
heeft op de mate waarin mensen steun uiten voor de Europese Unie. 

We zien dat de groei van de werkloosheid en de inflatie ten opzichte van één jaar eerder geen
effect heeft op de houding ten opzichte van de Europese Unie. Als het om deze twee indicatoren
gaat laten mensen zich bij de vorming van hun houding ten opzichte van de Europese Unie
blijkbaar niet leiden door veranderingen in de macro-economische situatie. Anders is dit voor
de invloed van de groei van de opbrengsten uit handel met andere lidstaten van de Europese
Unie ten opzichte van één jaar eerder. In tegenspraak met onze verwachtingen blijken mensen
minder positief te zijn ten opzichte van de Europese Unie naarmate de opbrengsten uit handel
met andere EU-lidstaten sterker toegenomen zijn ten opzichte van het jaar ervoor. H6a, H6b
en H6c worden alle drie niet ondersteund. Overigens zien we dat de variantie in houdingen ten
opzichte van de Europese Unie op jaarniveau in onze modellen vrijwel volledig verklaard wordt
door de door ons onderscheiden predictoren, maar dat de variantie op individueel niveau
amper afneemt. Blijkbaar zijn individuele verschillen in houdingen ten opzichte van de
Europese Unie moeilijk te duiden middels sociale achtergrondkenmerken en contextkenmer-
ken zoals wij die in onze analyses opgenomen hebben.

Voor de analyses waarvan in tabel 2 de resultaten weergegeven zijn hebben we dezelfde
regressiemodellen geschat als voor de analyses die in tabel 1 behandeld zijn. Het verschil is dat
we nu niet het al dan niet meegemaakt hebben van de Tweede Wereldoorlog, maar de opbreng-
sten uit handel met andere lidstaten van de Europese Unie op 12-jarige leeftijd als cohortken-
merk gehanteerd hebben. Opnieuw blijkt uit model A dat er slechts in beperkte mate variantie
op jaarniveau aanwezig is, terwijl er op individueel niveau wel sprake van vrij sterke variantie in
houdingen ten opzichte van de Europese Unie blijk te zijn. In model B van tabel 2 zien we dat,
zelfs wanneer we rekening houden met sociale achtergrondkenmerken, een significant positief
effect van dit cohortkenmerk op de houding ten opzichte van de Europese Unie gevonden
wordt. Blijkbaar uiten mensen meer steun voor de Europese Unie naarmate de opbrengsten uit
handel met andere lidstaten van de Europese Unie op 12-jarige leeftijd hoger waren. In model
C en model D zien we dat controle voor levensloop- en periodekenmerken hier niets aan
afdoet. Onze conclusie is dan ook dat de handelsopbrengsten op 12-jarige leeftijd, ongeacht de
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Tabel 2: Resultaten van multiniveau-analyses voor de invloed van cohortkenmerken, sociale
achtergrondkenmerken, levensloopkenmerken en periodekenmerken op de mate van
steun voor de Europese Unie; opbrengsten uit handel met andere EU-lidstaten op 12-
jarige leeftijd als cohortkenmerk

Model A Model B Model C Model D
B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

Intercept 1,810*** 0,013 1,591*** 0,026 1,608*** 0,028 1,633*** 0,030

Cohortkenmerk
Handelsopbrengsten
bij 12 jaar 0,001*** 0,000 0,001***0,000 0,001*** 0,000

Sociale achtergrond-
kenmerken
Urbanisatiegraad 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003
Grensprovincie 0,024** 0,010 0,025** 0,010 0,025** 0,010
Opleidingsniveau 0,009*** 0,002 0,009*** 0,002 0,009*** 0,002
Beroepsstatus 0,013*** 0,004 0,013*** 0,004 0,013*** 0,004
Niet werkend 0,040* 0,018 0,042** 0,018 0,042** 0,018
Inkomen 0,010*** 0,002 0,011*** 0,002 0,011*** 0,002
Werkzaam als boer 0,012 0,061 0,014 0,061 0,014 0,061
Religieus 0,034*** 0,010 0,035*** 0,010 0,035*** 0,010
Vrouw 0,036*** 0,011 0,039*** 0,011 0,038*** 0,011

Levensloopkenmerken
Gehuwd (geweest) -0,019 0,014 -0,018 0,014
Kinderen < 16 jaar -0,007 0,012 -0,006 0,012

Politieke gebeurtenissen
Na Europese Akte -0,012 0,026
Na val IJzeren Gordijn 0,057** 0,025
Na Verdrag van Maastricht -0,062** 0,025
Rond verkiezingen 
Europees parlement 0,075*** 0,023
Macro-economische situatie
Groei werkloosheid 0,003 0,011
Groei inflatie 0,007 0,007
Groei handelsopbrengsten -0,011*** 0,002

Variantie op jaarniveau 0,002* 0,001 0,002* 0,001 0,002* 0,001 0,000 0,000
Variantie op individueel 
niveau 0,205*** 0,003 0,201*** 0,003 0,201*** 0,003 0,201*** 0,003
-2 Loglikelihood 10.492,510 10.352,540 10.349,610 10.331,350

* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001.
BRON: Eurobarometer Trendbestand 1973-2004, 2006; N = 8.363



leeftijd van mensen en het moment van ondervraging, een positieve invloed hebben op de atti-
tude ten opzichte van de Europese Unie. H2, waarin we stelden dat de houding ten opzichte
van de Europese Unie negatiever is naarmate er tijdens de socialisatiefase minder opbrengsten
uit handel met andere lidstaten van de Europese Unie waren, kan op basis van onze resultaten
dan ook niet weerlegd worden. De overige parameters uit tabel 2 verschillen amper van dezelfde
parameters in tabel 1 en leveren met betrekking tot de hypothesetoetsing dan ook geen verschil-
lende resultaten op. 

5. Conclusies en discussie

De eerste onderzoeksvraag van deze studie luidt als volgt: In hoeverre zijn houdingen van
Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie veranderd sinds de jaren zeventig? We concluderen
dat houdingen van Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie daadwerkelijk veranderd
zijn sinds de jaren zeventig. In de jaren zeventig werden Nederlanders positiever in hun hou-
ding ten opzichte van de Europese eenwording. In de jaren tachtig bleven attitudes ten opzich-
te van de Europese Unie vrij stabiel. Aan het eind van de jaren tachtig nam de steun voor de
Europese Unie sterk toe: bijna 90 procent van de Nederlanders beschouwde in deze periode het
Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie als een goede zaak. De jaren negentig en het
begin van de 21e eeuw worden gekenmerkt door het negatiever worden van houdingen ten
opzichte van de Europese Unie: in 2004 vond nog ‘slechts’ 70 procent van de Nederlanders het
Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak. Daarbij komt dat het percen-
tage van de Nederlandse bevolking dat het Nederlandse lidmaatschap een slechte zaak vindt
sinds het begin van de jaren negentig verdubbeld is ten opzichte van de jaren zeventig en tachtig
tot ruim 10 procent in 2004. Niet alleen zijn Nederlanders sinds het begin van de jaren negen-
tig minder positief over de Europese Unie, ook is er sprake van afnemende consensus over de
Europese Unie: hoewel er nog steeds een meerderheid steun uit voor het Nederlandse lidmaat-
schap van de Europese Unie is deze meerderheid bij lange na niet meer zo groot als aan het eind
van de jaren tachtig. 

Nu we door de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag vastgesteld hebben dat hou-
dingen van Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie inderdaad veranderd zijn sinds de
jaren zeventig gaan we na hoe we deze veranderingen kunnen verklaren. Hiertoe beantwoorden
we onze tweede onderzoeksvraag, die als volgt luidt: In welke mate worden veranderingen in 
houdingen van Nederlanders ten opzichte van de Europese Unie verklaard door cohort-, periode- en
leeftijdeffecten? We stellen vast dat de door ons onderscheiden cohorteffecten geen verklaring
kunnen bieden voor de in de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag omschreven trend
van negatiever wordende houdingen ten opzichte van de Europese Unie. Immers, we hebben
gezien dat mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben in hun houding ten
opzichte van de Europese Unie negatiever zijn dan mensen die deze oorlog niet meegemaakt
hebben. Generatievervanging zou dus wel kunnen verklaren waarom houdingen ten opzichte
van de Europese Unie in de jaren zeventig positiever geworden zijn, maar niet waarom er sinds
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de jaren negentig een negatieve trend te zien is. Ook veranderingen in de opbrengsten uit han-
del met andere lidstaten tijdens de socialisatiefase bieden weliswaar een verklaring voor het
positiever worden van houdingen ten opzichte van de Europese Unie in de jaren zeventig, maar
niet voor het negatiever worden van houdingen ten opzichte van de Europese Unie in de jaren
negentig. We concluderen dan ook dat de door ons onderscheiden cohorteffecten slechts in zeer
beperkte mate een verklaring kunnen bieden voor veranderingen in houdingen ten opzichte
van de Europese Unie. 

Periode-effecten blijken op basis van deze studie wél in staat om een verklaring te bieden
voor een gedeelte van de veranderingen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie die we
aangetroffen hebben. Met name de rol van het Verdrag van Maastricht springt in het oog: in de
periode rond dit verdrag zijn houdingen ten opzichte van de Europese Unie negatiever gewor-
den. Dit lijkt geen toeval te zijn: uitgerekend met dit verdrag werd verregaande overdracht van
politieke bevoegdheden aan de Europese Unie in werking gesteld, met een sterke toename van
regelgeving vanuit de Europese Unie tot gevolg. Met andere woorden: de omslag in de houdin-
gen ten opzichte van de Europese Unie zoals we die in deze studie waargenomen hebben blijkt
vrijwel precies samen te vallen met de verschuiving van Europese integratie op economisch
gebied naar Europese integratie op politiek gebied. Verder is de invloed van de val van het
IJzeren Gordijn opvallend: na deze gebeurtenis zijn houdingen van Nederlanders ten opzichte
van de Europese Unie positiever geworden. Waar cohorteffecten niet in staat bleken om een
verklaring te bieden voor het negatiever worden van houdingen ten opzichte van de Europese
Unie sinds de jaren negentig kunnen periode-effecten deze ontwikkeling wel enigszins verkla-
ren. Leeftijdeffecten blijken tot slot niet in staat om een verklaring te bieden voor veranderin-
gen in houdingen ten opzichte van de Europese Unie. 

Nu we op al onze onderzoeksvragen een antwoord geformuleerd hebben zullen we kort
bespreken wat de belangrijkste algemene conclusies zijn die uit deze antwoorden naar voren
komen. Allereerst zien we dat er reeds sinds het begin van de jaren negentig sprake is van nega-
tiever wordende houdingen ten opzichte van de Europese Unie. We hebben hier dan ook niet te
maken met een nieuw fenomeen: de dalende steun voor de Europese Unie in Nederland is niet
iets van de laatste jaren, maar is reeds ongeveer 15 jaar een feit. De verbazing in binnen- en bui-
tenland na het negatieve oordeel over de Europese Grondwet in 2005 is dan ook misplaatst: aan
het verwerpen van deze grondwet ging een proces van negatiever wordende houdingen ten
opzichte van de Europese Unie vooraf. Wanneer we kijken naar de oorzaken voor het negatiever
worden van de houdingen ten opzichte van de Europese Unie blijkt dat het aannemelijk is dat
met name de overgang van economische naar politieke integratie op Europees gebied aan het
begin van de jaren negentig gemaakt heeft dat houdingen ten opzichte van de Europese Unie
veranderd zijn. Vermoedelijk heeft de regelverdichting en de toenemende overheidsbemoeienis
weerstand opgeroepen bij zowel Nederlandse burgers als Nederlandse politieke partijen.
Cohortvervanging en ervaringen bij het ouder worden spelen nauwelijks een rol bij de verande-
ringen van attitudes ten opzichte van de Europese Unie. Dit heeft belangrijke implicaties: 
attitudeveranderingen op dit gebied zijn blijkbaar niet het gevolg van (in elk geval op de korte
termijn) moeilijk controleerbare verschijnselen, zoals waardenverandering door cohort-
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vervanging, maar veeleer van politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen die beheersbaar zijn
door nationale en Europese overheden. 

We besluiten deze studie met een bespreking van enkele punten waarop vervolgonderzoek
vooruitgang zou kunnen boeken ten opzichte van ons onderzoek. Een eerste punt van discussie
heeft niet zozeer betrekking op tekortkomingen van deze studie, maar meer op een algemeen
probleem dat optreedt in onderzoeken waarin periode-, cohort- en leeftijdeffecten centraal
staan. Om te beginnen is bij de toetsing van hypothesen met betrekking tot dergelijke effecten
extra voorzichtigheid geboden wanneer deze hypothesen ondersteuning vinden. Wanneer we
bijvoorbeeld vaststellen dat mensen na het jaar 1992 negatiever ten opzichte van de Europese
Unie zijn dan ervoor dan houdt dit in dat in feite alle gebeurtenissen in 1992 hiervan de oor-
zaak kunnen zijn; het Verdrag van Maastricht is van al deze gebeurtenissen slechts de theore-
tisch meest waarschijnlijke. Omdat nooit alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in alle geboor-
te- en meetjaren, en niet alle gebeurtenissen tijdens de levensloop, gemodelleerd kunnen
worden is het, wanneer hypothesen ondersteuning vinden, noodzakelijk om voorzichtig te zijn
bij het doen van uitspraken over de geldigheid van de theoretische redenering die aan de in deze
hypothese uitgesproken verwachting ten grondslag ligt. Daarbij komt dat een volledig inhou-
delijke invulling van geboortecohort, leeftijd en periode van ondervraging onmogelijk is, het-
geen tot gevolg heeft dat controle voor leeftijdkenmerken niet betekent dat voor alle mogelijke
leeftijdeffecten gecontroleerd wordt. Het is met andere woorden bijvoorbeeld nooit helemaal
zeker of gevonden cohorteffecten in feite niet leeftijdeffecten zijn (namelijk, effecten van die
levensloopaspecten waar niet inhoudelijk rekening mee gehouden is). Daarbij komt dat de ope-
rationalisering van levensloopkenmerken in deze studie gebreken vertoont. Immers, we
beschikken slechts over gegevens omtrent kinderen jonger dan 16 jaar, terwijl ook het hebben
van oudere kinderen van invloed zou kunnen zijn op houdingen ten opzichte van de Europese
Unie. Dit alles maakt dat conclusies van studies waarin periode-, cohort- en leeftijdeffecten cen-
traal staan voorzichtig behandeld moeten worden. Het is immers onvermijdelijk dat er over de
betrouwbaarheid van de gevonden effecten altijd enige onzekerheid zal bestaan.

Voorts is het opmerkelijk dat we er, evenals onderzoekers in eerdere studies, niet in slagen
om een groot deel van de variantie in houdingen ten opzichte van de Europese Unie te verkla-
ren. Een duidelijke verklaring hebben we hier niet voor. Mogelijk laten houdingen ten opzichte
van de Europese Unie zich niet voorspellen door sociale achtergrondkenmerken en cohort-,
leeftijd- en periode-effecten. Verder zou ook de uiterst scheve verdeling van de afhankelijke vari-
abele bij kunnen dragen aan het lage percentage verklaarde variantie. Een andere optie is dat
houdingen ten opzichte van de Europese Unie vrij ‘vluchtig’ zijn, en vooral door de ‘waan van
de dag’ beïnvloed worden. Een plausibele verklaring is dat de Europese Unie nog steeds niet
leeft onder de bevolking, hetgeen tot uiting komt in de lage opkomstpercentages voor de ver-
kiezingen voor het Europees Parlement. Het feit dat periode-effecten wel invloed blijken te
hebben op houdingen ten opzichte van de Europese Unie geeft aanleiding de rol van de media
in analyses te betrekken. We nodigen andere onderzoekers dan ook uit om in vervolgonderzoek
de rol van de media nader te bestuderen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van inhoudsanalyses.
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