SC I ENCE
NOT
When a Children’s Playground Turns Into a Hangout for Smoking Joints

Regulating Public Space

© 2018

Public Note, 3(1), 1-4

Book review

Floris de Krijger
Book review of D.A. M Chevalier (2015)

Chevalier, D.A.M. (2015). Playing it by the Rules – Local
Bans on the Public use of Soft Drugs and the Production
of Shared Spaces of Everyday Life. PhD thesis University of
Amsterdam, 247 pp.
Reviewed by De Krijger, F. M. Utrecht School of Governance (USG). The Netherlands.
As a resident of the marvelous city of Amsterdam, I cycle
past the Mercator square in De Baarsjes district on a weekly basis. At first glance, this area does not stand out in any
particular way: just like many other squares in the Dutch
capital, it is home to shops and restaurants, it has several
benches to sit on to enjoy the sun, and it serves as a tram stop
for many passengers daily. However, what I did not know
before reading this book was that in 2006, a ban on using
soft drugs was established in this area. This ban aimed to prevent the nuisances caused by the local soft drugs users, and
could be considered as the catalyst of a wave of local bans
across the Netherlands (81 in total). Playing It by the Rules
teaches us that behind these seemingly simple and clear-cut
measurements lies hidden a fascinating world of the public
‘production’ of space and the multilayered social responses
to local by-laws. Chevalier’s aim in this impressive study is
to understand the emergence and effects of these local bans
on soft drugs and to unravel the social structures underlying
these processes. On a more theoretical level, she endeavors
to understand what happens in the behavior and minds of
people when municipalities attempt to regulate public space.
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n part one, Chevalier provides the information necessary to understand and evaluate her empirical chapters.
First, she briefly describes the policy context in which
soft drug bans are situated (Ch. 2). For a long time, the
Netherlands was known to be Europe’s ‘odd man out’ because of its exceptionally liberal policy regarding soft drugs.
However, this policy discourse has recently started to shift:
whereas emphasis was previously placed on the health of soft
drug users, concern with public nuisance are now regarded
as more important. The increased adoption of these public
bans can be considered a consequence of this general development. After this contextualization, Chevalier elaborates
on her qualitative research strategy (Ch. 3). With the use of
ethnographic methods, she investigated the following three
soft drugs bans in-depth: a ban in a playground in the inner-city of Amsterdam, a ban in a neighborhood shopping
square in a suburb of the provincial town Tilburg, and a ban
in a central square in the old fishing town of Spakenburg.
In each case, a different rationale – as found in a preliminary survey – prevailed in making the case for installing the
ban: respectively, nuisance related to a specific site, nuisance
related to specific social group, and nuisance related to the
use of soft drugs themselves. With this selection of cases, she
attempted to create maximum variation of possible justifications for individual bans and subsequently sought cases that
seemed representative for of each different category.
In part two, Chevalier offers a remarkably rich and contextualized description of the three case studies (Ch.4). In Amsterdam, the ban was situated in a neighborhood that was previously characterized by a large blue-collar population, but,
owing to a quick gentrification process, has recently became
more popular among ‘yuppies’. As a result of this development, the old working class identity of the neighborhood has
begun to fade away rapidly. In Tilburg, the ban was instituted in a completely different area with an opposite development trajectory. This post-war neighborhood was originally
built for the lower and ‘normal’ middle class of ethnic Dutch
residents. However, since the 1990s the prosperous residents
moved out, allowing for a an influx of many less privileged
people, often with a non-Western ethnic background. Lastly, in the town of Spakenburg the ban was established in a
homogeneous community of protestant Christians. In this
area, nuisance related to soft drugs usage was not present and
the ban enacted as a form of prevention. In the three cases,
the disparate qualities and histories of the physical and social
environments conveyed a multitude of voices laying claims
to the spaces at hand and the perception of nuisance related
to soft drugs use.
Part three is structured in theoretical terms and covers topics
related to the production of space (Ch.5), the codification of
social norms (Ch.6) and the public responses to legal measures (Ch.8). In these chapters, Chevalier raises her empirical
explanations to a more abstract level and engages them in a
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fascinating (and sometimes conflictual) dance with existing
theories. The overarching question is how the regulation of
public space by means of legal interventions relates to (and
influences) the process of space making. Building on the
work of Lefebvre (1974), she explains that ‘space’ is made up
of planned, lived, and perceived dimensions. The planned
environment encompasses idea(l)s about the function and
use of a space. The lived dimension concerns the expression
of these ideas in practice. The perceived environment signifies the symbolic meaning people ascribe to their surroundings. Chevalier demonstrates that social frictions in and
around public space often occur when these three dimensions are not sufficiently aligned. For example, this occurs
when a group of adolescents consider a children’s playground
as a convenient spot to hang out (perceived space) and decide to use one of the slides as their standard bench for smoking joints (lived space). This practice runs counter to the
original purpose of the playground, namely a safe place for
children to play (planned space). In the book, ‘moral entrepreneurs’ (p.14) hoped that by making changes in the planned environment - namely, banning soft drugs in a particular

'For these people, these
public ‘spaces’ had turned into
‘places’, since they had functioned as sites for physical, social
and personal experiences'
public space - the desired changes in the lived dimension and
the perceived dimension would follow. However, in practice,
this appears to have often not been the case. This is because
all the investigated spaces figured prominently in the everyday lives of the people who used them and had thereby
created feelings of ‘emotional ownership’ over these spaces
(p.209). For these people, these public ‘spaces’ had turned
into ‘places’, since they had functioned as sites for physical,
social and personal experiences. Local residents thus felt as
if they had the legitimate authority to control these spaces.
Simultaneously, their conception of ownership generated a
sense of place-related responsibility and civic engagement.
Chevalier explains that the bans often generated dismissive
behavior and active resistance because these measurements
were perceived as an infringement on people’s feelings of
emotional ownership. She concludes by saying that the social
struggles around the installment of soft drugs bans reflect a
contentious process in which public space is produced. This
process is comparable to a game that has winners and losers
and that, in turn, has players who try to change the rules of
the game and players who do not adhere to the rules.
From both a theoretical and empirical point of view, this
book is very convincing. The topic Chevalier investigated is
utterly complex, but her analysis remains easy to follow.
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In particular, the original concept of ‘emotional ownership’
seems to be a useful theoretical contribution to the field.
With regards to her empirical strategy, Chevalier uses an ethnographic eye, allowing her to disentangle the deeper meanings that underpin the daily habits and rituals of public
life. Her observation notes are vividly written and reflect her
great sense of detail, reading at points almost like a novel.

Above all, Chevalier must be praised because of her
sophisticated multidisciplinary approach. In her analysis, she employs theories from urban sociology,
criminology and the sociology of law. These theories
serve as different lenses for understanding the phenomenon of local bans. Whereas multidisciplinary studies often provide multiple yet relatively autonomous
explanations for a particular phenomenon, Chevalier’s approach is more refined. The different theoretical lenses she uses are complementary and mutually
reinforcing. For example, to understand how the local
bans ‘landed’ in the different communities she combines the literature on rule compliance with work done
in the field of space making. It appears that the social recognition and valuation for the law worked in
tandem with the overall production of space. In other
words, changes in the planned dimension of space
appeared to be unsuccessful in changing behavior in,
and perception about, a public space if the users did
not respect the authority of the law in the first place.
In these cases, the ban only heightened social tensions rather than mitigating them. This synergetic use
of different theories is so apparently successful because she manages to bring these completely different
theories in line with her own ontological standpoint.
This prevented her from deteriorating into the contradictory assumptions of theses disciplines and enabled her to use the theories as a means to deepen her
analysis and focus her observations.
However, this book does have its missed chances and
shortcomings. The first one involves the relation between her case selection and her empirical chapters.
As explained, Chevalier selected her cases purposefully, whereby the rationales behind the installment of
the bans served as the leading selection criterion. This
practice assumes that these different rationales could
have had an influence on the social mechanisms that
were at play. However, in her empirical chapters, she
does not take this possibility into account and neglects to differentiate between the different cases in
a consequent manner, choosing instead to structure
them around three theoretical topics. Although this
Floris de Krijger

'The next time I cycle past the
Mercatorplein, I will apprehend
that behind every bench, a complex web of planned, lived and
perceived space is hidden. If I decide to take a rest on one of them,
I now realize that ─ in addition to
soaking up the sun ─ I am, in a
small way, engaging in the quarrelsome and fascinating process
of public space production'
strategy still plays out well, it would have been insightful if she had discussed to what extent the discovered mechanisms functioned differently in every
ban-type case. In my reading, such a relation seems
to have existed. For example, whether a ban was installed because of nuisance related to a specific group
(Tilburg) or as a result of a general rejection of soft
drugs (Spakenburg) seems to have influenced the way
the notion of ‘emotional ownership’ played out locally.
In Tilburg, the ban was primarily directed towards a
specific group, namely Somali and Moroccan immigrants. Consequently, this group took the ban quite
personally, thereby reinforcing their feelings of ‘emotional ownership’ and, with them, the forcefulness of
their reaction (‘[T]his is our place, were are not leaving. We fight back’ p. 179). Contrarily, in Spakenburg, a fierce social struggle around the enactment
of the ban was absent, potentially because there the
measure was not directed towards a specific group but
towards drugs in general. An avenue for further research would be to trace back the influence of this target group’s immigrant background on the production
of space. Perhaps in this case, the sentiment ‘we do
not want drugs to be present here’ also came to stand
for ‘immigrants are not welcome here’ or even ‘immigrants are not welcome in this country’.
Second, Chevalier has neglected to include an explicit
reflection on the social relevance of this study. This
seems a missed chance, since her empirical data definitely has societal value. In her epilogue, she states that
the aim of her book was not to evaluate whether these
bans worked, but rather how these bans worked. Therefore, she refrained from giving any concrete remarks
about the desirability of these bans and the elements
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that constitute ‘good’ space (p.215). The only guidanFloris de Krijger
ce she provides for practitioners is that ‘the game’ of
the production of space should be ‘transparent’ and
‘comprehensive’. Only when adhering to these values,
this game - to stick to Chevalier’s idiom - could be
considered as ‘fair play’ (p.212). These remarks leave
the reader a little empty-handed and elicit further clarifying questions like: ‘how should we interpret this
advocacy for transparency and comprehensiveness?’
and ‘who is responsible for executing this; the municipality or the different social groups themselves?’. Given the ethnographic nature of her research and the
accompanying ontological assumptions, the absence
of a detailed strategy for action seems understandable and justified. However, there are certainly other
approaches for improving the social relevance of reFloris studeerde o.a. Taal- en Cultuurstudies, Posearch that she did not incorporate in the book either.
liticologie en Bestuurskunde aan de Universiteit
For example, she could have related her finding to the
van Utrecht en UC Berkeley. Op dit moment is hij
broader societal debate about how processes of imstudent binnen de research masters: Colonial and
migration and gentrification have drastically changed Global History (Universiteit Leiden) en Public Admithe street-scene in many urban areas. Many city resinistration and Organisational Science (Universiteit
dents, of diverse ethnic backgrounds, have started to
Utrecht). Tevens is hij is medeoprichter van Public
feel alienated from their living environments. This, be- Note en werkt nog steeds als redacteur in de redactie.
cause the unknown cultures that new residence bring
along have drastically changed the visual make-up of
many neighborhoods. In certain respects, this study
relates to this debate and teaches us how these feelings
of alienation become activated and from where they
originate. Moreover, it shows how these impressions
inform our behavior in public spaces.
To conclude, Playing it by the Rules is an interesting
book that has definitely deepened our understanding
of the social struggles that arise from the regulation
of public spaces. It teaches us that public space is something subjective that is produced by people and
therefore not easily or exhaustively re-shaped by legal
interventions. The next time I cycle past the Mercatorplein, I will apprehend that behind every bench, a
complex web of planned, lived and perceived space is
hidden. If I decide to take a rest on one of them, I now
realize that - in addition to soaking up the sun - I am,
in a small way, engaging in the quarrelsome and fascinating process of public space production.
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PUBLIC
NOT
Steeds vaker hebben publieke bestuurders het over ontsluiten en beschikbaar stellen van overheidsinformatie als open
data. Die gegevens kunnen vervolgens worden hergebruikt
door wie dit maar wil. De website Buienradar, die goed gebruik weet te maken van data van het KNMI, is een bekend voorbeeld. Maar hoe wordt er door de wetenschap en
de praktijk naar de ontwikkelingen op het gebied van open
data gekeken? En gaat het nut van open data verder dan alleen Buienradar? Op basis van inzichten uit de wetenschap
en gesprekken met ambtenaren geeft dit artikel een beeld van
wat er op dit moment speelt: de onbetwistbare voordelen van
open data, maar ook de valkuilen en punten van aandacht.
Key words: open data, ICT, openbaar bestuur

‘Open data’ is een toverwoord in de publieke sector. Samen met Big Data en Blockchain is het een van de buzzwords die alomtegenwoordig lijken te zijn. In het meest
recente Regeerakkoord stond letterlijk dat overheidsgegevens, in de vorm van open data, vindbaar en toegankelijk moeten worden gemaakt. Maar hoe wordt er door
de praktijk en door de wetenschap naar gekeken? En is
het terecht dat er tegenwoordig zo veel te doen is om
open data? In dit artikel zoek ik een antwoord op deze
vragen aan de hand van inzichten uit de wetenschap
en informele gesprekken die ik met ambtenaren voerde.

mensen werkzaam buiten de publieke sector gebeurt
vaak alleen als de overheid zelf dit faciliteert, bijvoorbeeld in de vorm van een Hackathon of een geldprijs.

Open data: wat is het, wie publiceert
het, wie gebruikt het?

Wat schuilt er achter de cijfers?

Alle overheidsorganisaties hebben informatie in huis
die voor een keur aan doeleinden zijn nut kan bewijzen. Op het moment dat ze op een uniforme manier
toegankelijk worden gemaakt, zodat buitenstaanders
er met software iets mee kunnen doen, wordt er gesproken van open data. Aldus is het schatplichtig aan
de bestuurskundige grondgedachte van transparantie: je kunt op de letter (of vaker: op het cijfer) nauwkeurig laten zien wat je als overheidsorganisatie doet.
Op die manier hebben open data de potentie om de
informatieasymmetrie tussen de overheid en de ‘belangstellende of belanghebbende buitenstaander’
(Klaassen, Hoogendoorn, en Bak, 2000) te verkleinen.
Open data kunnen zich dus pas echt bewijzen zodra
ze, nadat ze zijn ontsloten, daadwerkelijk worden gebruikt. Maar wie maken er gebruik van? De overheid
zelf is grootverbruiker. Er wordt veel gedaan aan wat
dogfooding wordt genoemd: het aan de slag gaan met
eigen data, op zoek naar eventueel bruikbare verbanden en inzichten. Een belangrijke vraag is echter wie
dan de zoge-heten armchair auditors zijn: welke personen van buitenaf gaan er aan de slag met al die open
data, en stellen aan de hand daarvan kritische vragen aan de overheid? O’Leary (2015) constateert dat
er een kloof bestaat tussen open data en open analysis: het ontsluiten van overheidsgegevens gebeurt
steeds frequenter, maar het gebruik van de data door

'Welke personen van buitenaf
gaan er aan de slag met al die open
data, en stellen aan de hand daarvan kritische vragen aan de overheid?'

Hier staat tegenover dat de mogelijkheid om door middel van open data een kijkje achter de scher-men te
nemen wordt geboden – ongeacht of die mogelijkheid
ook daadwerkelijk wordt benut. Of zoals Meijer, Grimmelikhuijsen en Brandsma (2009) het verwoorden:
‘een raam is doorzichtig, ook al kijkt er niemand door’.

Vaak genoeg wordt echter vergeten dat data niet altijd de
hele waarheid vertellen. Ook voor open data geldt dat er
vaak belangrijke gaten in zitten. Zo komen gegevens met
betrekking tot personen bijvoorbeeld meestal tot stand
wanneer er contact is geweest met een overheidsinstantie. In de praktijk zorgt dit ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen die minder snel geneigd zijn om contact te
zoeken, zoals daklozen, etnische minderheden en vluchtelingen, vaak structureel ondervertegenwoordigd zijn –
zonder dat dit uit de data zelf is af te leiden (Johnson,
2014). Denk aan criminaliteitscijfers op basis van het
aantal gedane aangiften, of het veiligheidsgevoel in de
buurt op basis van via Internet afgenomen vragenlijsten.
Digitale gegevens staan er daarnaast om bekend
dat ze snel verouderen, slecht van kwaliteit zijn,
of te sterk afhankelijk van de context waarbinnen ze zijn verzameld (Janssen en Kuk, 2016).
Niet alleen bij de totstandkoming zijn er dus veel afwegingen te maken; ook de open data zelf kunnen
voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dat dit cruciale gevolgen kan hebben bewijst het voorbeeld van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2016 bouwde iemand een website met op basis van open data van waterschappen met betrekking
tot watervervuiling. Die site zou echter concurreren
met een vergelijkbare site van een andere partij: beide sites gaven in-zicht in hoe milieubelastend bepaalde bestrijdingsmiddelen zouden zijn (Rengers en Van
Lonkhuy-zen, 2018). Het interpretatieverschil tussen
de twee partijen zat in de bepalingsgrens: wanneer overschrijdt de gemeten hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel de norm? Op het moment dat interpretaties
van open data uiteenlopen, is het – zeker op beleidsterreinen waar veel belangen mee zijn gemoeid – de
vraag van welke norm je precies uit zou moeten gaan.
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'De kunst is om in gesprek te

gaan over de duiding bij de gegevens; de data leggen zichzelf niet
uit'

voor zorgen dat open data de hype niet ontstijgt.
Om dit te voorkomen mag de overheid in de eerste
plaats meer lef en durf tonen door ook op politiek gevoelige terreinen open datasets te ontsluiten. Als hier
een inhoudelijke discussie over ontstaat, dan is dat
een uitstekend voorbeeld van een gezonde, goed werkende democratie. Daarbij is het de kunst om in gesprek te gaan over de duiding bij de gegevens; de data
leggen zichzelf niet uit, maar bieden wel een waardevolle kennisbasis waarmee het gesprek kan worden
gevoerd. Op die manier kunnen open data beter hun
toegevoegde waarde tonen, en zal ook het gebruik ervan door derden toenemen. Open data verdient beter.

Daarbij speelt mee dat open data lang niet
op
alle
beleidsterreinen
worden
ontsloten.
Tot nu toe worden ze voornamelijk aangeboden op ‘veilige’, weinig politiek beladen dossiers.
De website Buienradar, die gebruikmaakt van open
data van afkomstig van het KNMI, is een voorbeeld,
dat vaak – tot vermoeiens toe – wordt aangehaald
als good practice van het gebruik van open data door
derden. Maar de weersverwachting is een onderwerp waar je politiek minder snel op zult sneuvelen Bram Faber
dan bijvoorbeeld ambtenarensalarissen of declaraties. a.s.c.faber@vu.nl
Het is echter niet zo dat open data tot op heden
niets hebben opgeleverd. Zo lieten Welle Donker et
al. (2017) op basis van een vijftal maatschappelijke
kosten-batenanalyses zien dat de kosten van het ontsluiten van overheidsinformatie als open data meestal relatief laag zijn – zeker wanneer die worden afgezet tegen de nieuw verkregen informatiewaarde. Een
voorbeeld van die informatie-waarde is de Open State
Foundation (2014), die inzichtelijk of bepaalde subsidieontvangers van meerdere overheidsorganisaties
tegelijkertijd subsidie ontvingen. Handig om te zien
waar eventuele doublures zitten, en daarmee om te
zien of publiek geld doelmatiger kan worden besteed.

Open data: Overrated?
En zo verrijst er een tweeslachtig beeld van open data.
Enerzijds vormt het een welkome aanvulling op het
beginsel van de transparante overheid, en de receptie laat zien dat het zich – direct en indirect – uitbetaalt om open data aan te bieden. Anderzijds moet
geconstateerd worden dat het daadwerkelijke gebruik
van open data vaak uitsluitend gebeurt als de overheid zelf dit initieert, dat de data vaak vatbaar zijn
voor een keur aan interpretatieverschillen, en dat
de neiging bestaat voor overheden om zich te beperken tot de minst politiek gevoelige beleidsterreinen.
Open data zijn zeker niet overrated. Maar dit zijn
obstakels die ervoor zorgen dat de volledige potentie vaak onbenut blijft, en er op den duur wel
Bram Faber | 7 | Open Data: Overrated?
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'Wij zijn niet de juiste persoon om dit te vragen'1
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PUBLIC
NOT
Nederland is aan het vergrijzen. De werkzame beroepsbevolking neemt af, en het aandeel ouderen neemt toe. Hierdoor
stijgen de zorgkosten. Dit leidt tot hervormingen op het gebied van zorgbeleid. Deze hervormingen leggen de nadruk
op eigen regie en zelfredzaamheid onder ouderen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2013; NIVEL,
2014). Een nieuwe wending die hierbij hoort is de focus op
het langer thuiswonen van ouderen om zorgkosten zo beheersbaar te houden. Maar willen ouderen wel zo lang mogelijk thuis blijven wonen? En zo ja, wat hebben zij nodig om
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen?
Keywords: vergrijzing, zorgkosten, zelfredzaamheid, kwalitatief
onderzoek

N

ieuwsgierig stap ik uit de bus in een klein dorp
buiten Utrecht. Vandaag start ik met het afnemen van interviews bij ouderen thuis. Ik heb geen idee
waar ik ben, en volg minutieus mijn route-app die mij
door een wijk leidt met veel laagbouw en ruime huizen.
Ik kom niemand tegen, behalve dan een oudere man
die rustig voorbij wandelt en mij vriendelijk begroet.
Hier komen alleen kinderen tijdens vakanties en in de
weekenden, vertelt de vrouw waar ik op bezoek ben later. We zitten samen tegenover elkaar aan de eettafel,
de sfeer is daardoor wat formeel. Ik interview een stel
over hun wensen rondom langer zelfstandig thuis wonen. Het stel is bijna 80 en woont in een seniorenwijk,
maar vragen over het onderwerp ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen’ bevreemde hun. Ze zijn fit, ondernemen veel en voelen zich niet zorgbehoevend. Dat dit
in de toekomst kan veranderen, staat voor hen nog ver
weg. Als ik vraag naar hoe die situatie eruit zou kunnen
zien, stuit ik op weerstand. ‘Het is nog niet aan de orde,
daar heb ik nog nooit over nagedacht.’ Na het interview
drinken we samen thee en praten we nog wat na. ‘En
dit is voor je máster thesis?’ vraagt een van de ouderen enigszins verbaasd. Het onderwerp lijkt voor hem
niet relevant genoeg: niet alomvattend genoeg voor zo’n
groot project. Zelf ben ik om een andere reden verbaasd.
Wanneer ik bij verschillende ouderen over de vloer
kom, zie ik voor mij vaak niet het stereotype oudere.

'Als we naar Amsterdam gingen
dan konden we wel twee museums
bezoeken. Maar nu ben je na één
museum al uitgeput dus... (…) je
moet ieder jaar eigenlijk bijstellen
van, wat kan ik nog'
hebben verschillende lichamelijke klachten. Hoelang
zij nog zelfstandig kunnen thuis wonen weten zij niet.
Hoewel zij erg gesteld zijn op hun huis en leven in de
volksbuurt, nemen zij het leven zoals het komt: ‘Nou, als
het helemaal niet meer gaat, dan, ja, dan zie ik het wel.’
Hapklare antwoorden op hoe ouderen het beste ondersteund kunnen worden om zo lang mogelijk thuis te
wonen, gaven zij niet. De geïnterviewde ouderen hadden moeite zich in te leven in een hypothetische situatie
waarin zij niet meer zelfstandig zouden kunnen wonen.
Een geïnterviewde oudere reageerde: ‘Maar ik heb het
idee, en daarom zeg ik, wij zijn niet de juiste persoon
om dit te vragen.’ Toch staan de ouderen er wel voor
open om hierover na te denken. ‘Maar dan mag je er wel
over denken toch?’ voegt de vrouw van deze oudere toe.

Hoewel ouderen er vaak niet expliciet over nadenken,
komen er uit de gesprekken wel ideeën naar voren over
wat bijdraagt aan langer succesvol thuiswonen. De onDe ouderen die ik bezoek zitten stuk voor stuk niet ach- dervraagde ouderen nemen in meer of mindere mate
ter de geraniums. Na een interview in een volksbuurt in drie houdingen aan: zelfredzaamheid, eigen regie en
Utrecht ga ik op de koffie ga bij een kennis. Ik geef aan veerkracht. Zelfredzaamheid wordt door ouderen genog ouderen te zoeken die ik kan interviewen en voor ik zien als een eerste voorwaarde voor succesvol thuiswohet weet sta ik op de stoep bij de buren van mijn kennis. nen. Op de vraag wanneer zij niet meer thuis zou wilIk word vriendelijk onthaald en ik neem het interview len wonen, antwoordt een oudere: ‘Nou, ik denk als ik
af in de achtertuin, in de rust die overdag in deze buurt deze hele dag op bed zou moeten liggen, als ik zo oud
heerst wanneer alle kinderen op school zitten. Ik merk was en niet meer kon. Of als ik dement werd, wat ik
dat de buurt en familie een belangrijke rol spelen in het van ganser harte hoop dat ik dat niet ga worden.’ Het
leven van dit stel. Elke dag passen zij op hun kleinkin- langer zelfredzaam zijn kan mogelijk gemaakt worden
deren, de kinderen komen bijna dagelijks langs en de door de hulp van anderen of technologie. Een geïnterbuurt staat klaar wanneer dat nodig is. Zij zijn dan ook viewde oudere zegt over een oudere die met een scooterg gesteld op het thuiswonen en zouden niet willen mobiel zijn eigen boodschappen nog kan doen: ‘Ja, hij
dat hun omgeving zou veranderen: ‘Ja, ik ga hier niet doet toch gewoon zijn eigen ding en dat vind ik toch
meer weg. Ja, tussen vier plankjes. Nee, verder ga ik niet heel bijzonder.’ Eigen regie is als tweede voorwaarde
verhuizen’. Beiden hebben zwaar fysiek werk gedaan en van belang omdat dit de onafhankelijkheid van de oudere weerspiegelt. Ouderen hebben het gevoel de eigen
regie zullen te verliezen wanneer zij zouden verhuizen
'Ja, ik ga hier niet meer weg. Ja, uit hun huis. Regie kan over kleine dingen gaan, zoals
tussen vier plankjes. Nee, verder
zelf kiezen wat er gegeten wordt vanavond, of hoe de
dagindeling er uit ziet. Een geïnterviewde oudere verga ik niet verhuizen'
telt over haar bezoekjes bij een vriend van haar die in
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een gesloten afdeling zit. ‘Ja… Wat ik bij -- zie, (...),
dat de medewerkers wel aan tafel komen zitten en zeggen: Wat willen jullie eten? Restjes of boontjes?’ Om
goed met tegenslagen en ziektes of aandoeningen om
te gaan, is het voor de oudere tot slot van belang om
over veerkracht te beschikken. Hierdoor kan de oudere zich beter aanpassen en tegenslagen incasseren. ‘Een
paar jaar geleden zelfs nog, als we naar Amsterdam gingen dan konden we wel twee museums bezoeken. Maar
nu ben je na één museum al uitgeput dus. Dus, met
andere woorden, je moet ieder jaar eigenlijk bijstellen
van, wat kan ik nog’ vertelt een geïnterviewde oudere.
Het aannemen van een bepaalde houding van ouderen
zou gerelateerd kunnen zijn aan het hebben van toegang tot financiële middelen en hun beeld van de zorg.

In mijn onderzoek kwamen grofweg twee categorieën
ouderen tevoorschijn: ouderen met toegang tot financiële middelen en een negatief beeld van de zorg, en
ouderen met minder toegang tot financiële middelen
en een positief beeld van de zorg. De eerste categorie is
actiever bezig met het verzamelen van alternatieve opties voor de oude dag. Zij zien bijvoorbeeld het samen
met vrienden aanschaffen van een woning met daarbij
een vertrek voor een verpleegkundige als een alternatieve optie voor een verzorgingstehuis. Het hebben van
meer middelen lijkt dus samen te gaan met een kritischere blik naar hoe de zorg tegenwoordig is geregeld.
Ook
heeft
deze
groep
ouderen
natuurlijk meer mogelijkheden om aan alternatieven te denken, door de beschikbare middelen.
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De tweede categorie ziet de zorg die zij krijgen meer
als een gegeven, waar niet iets aan te veranderen is. Zij
wonen hun hele leven al in dezelfde buurt, en nemen
aan dat het op hun oude dag hetzelfde aan toe gaat zoals
zij zien bij oudere buren. Wanneer een geïnterviewde
oudere zich voorstelt niet langer in staat zijn om thuis
te wonen, zegt hij: ‘Ja dan kom je waarschijnlijk in een
bejaardentehuis, in de verzorging’. Zijn vrouw vult aan:
‘Mensen die niet meer voor het eigen kunnen zorgen die
hebben daar [verzorgingstehuis in de buurt] een kamer,
en ze krijgen eten en ze worden verzorgd, dus ik heb daar
goede berichten van, ja. Je praat nog wel eens met die
mensen als je in die eetzaal zit en dan zeg ik, goh hoe bevalt het hier enzo, goed.’ Als ik doorvraag naar het beeld
wat zij van bejaardentehuizen hebben, zegt de geïnterviewde oudere: ‘nee ik vind het wel goed hoor, super.’

Voetnoten
1.
Illustratie door Yvonne La Grouw
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De vraag is of beleid gericht op zelfredzaamheid, eigen
regie en veerkracht wel voor iedere oudere geschikt is.
Voor de hoger opgeleide oudere met toegang tot financiële middelen is het gemakkelijker om langer succesvol
thuis te wonen, doordat hij of zij meer toegang heeft
tot alternatieven. Maar op bezoek bij ouderen woonachtig in een volksbuurt, blijkt dat zij meer steunen
op wat vanuit de overheid wordt aangeboden. Je kunt
je afvragen of langer succesvol thuis wonen wel voor
iedereen geschikt is, of slechts voor een kleine groep.
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PUBLIC
NOT
Hoe los je obesitas op als we de oorzaken, verantwoordelijkheden en oplossingsrichtingen allemaal anders wegen? Tijd
voor een recept om van obesitas weer een hanteerbaar probleem te maken. Sem Enzerink presenteert ons de ingrediënten voor een constructief obesitasdebat.

Een Recept Voor een Constructief Obesitasdebat
Obesitas is een van de belangrijkste gezondheidsvraagstukken waar publieke organisaties, bedrijven en NGO’s
zich momenteel over buigen.2 Wie of wat veroorzaakt obesitas? Wie is er verantwoordelijk voor obesitas? Welke
oplossingen zijn er wenselijk om obesitas terug te dringen? Veelal eindigen dit soort vragen in een impasse. Dit
terwijl controversie en polarisatie een belemmering vormen voor succesvolle samenwerking tussen beleidsmakers.
Tijd voor een recept om van obesitas weer een hanteerbaar probleem te maken
Bereidingstijd: +/- 6 maanden.

Hoofdingrediënten
Een stevige bodem van libertanisme (ziet obesitas als een individueel probleem)
Een flinke schep paternalisme (ziet obesitas als een overheidskwestie)
Een snufje libertijns-paternalisme (ziet obesitas als vrijheid die overheden kunnen ‘nudgen’)
Vers of uit blik afkomstig collectivisme (ziet obesitas als een gezamenlijk probleem)
Een vleugje relativisme (ziet obesitas niet als probleem, maar als kenmerk van verscheidenheid)

Verdere benodigdheden

Een grote kom
Drie bakblikken
24 participanten van publieke, private en non-gouvernementele organisaties
Men neemt de vijf hoofdingrediënten en snijdt deze in smalle reepjes. Schud deze goed door en verdeel deze (bij
voorkeur 48 in totaal) gelijkmatig over de schaal. Leg de reepjes, ook wel bekend als Q-methodologie stellingen,
voor aan de 24 participanten.3 Laat hen de hoofdingrediënten kneden tot een grote deegbal. Laat het deeg enkele uren rusten. Na het rusten van het deeg vormen zich drie deegsubstanties. Leg deze ieder in een afzonderlijke
bakblik en laat circa drie uur goudbruin bakken in de oven.

Het resultaat?

Drie verschillende cakes. Iedere cake representeert de oorzaken, verantwoordelijke actoren en oplossingen voor
obesitas.
1. De gezamenlijke reguleringscake: deze cake symboliseert obesitasoorzaken vanuit onze omgeving (dominantie
van roltrappen in plaats van trappen in de fysieke omgeving en beïnvloedding vanuit reclame), stelt een gedeelde
verantwoordelijkheid voor (individuen, overheden, bedrijven, etc.) en poneert overheidsingrijpen als voornaamste oplossing. Deze paternalistisch en collectivistisch smakende cake wordt doorgaans genuttigd door beleidsmakers van publieke organisaties en vertegenwoordigers van NGO’s. Normaliter aangesneden eten in gelijkwaardige
stukken van verantwoordelijkheid, met een scherp mes van gedeelde beleidsmaatregelen.
2. De vrijheidsstrijdige cake: deze cake stelt obesitas voor als individueel probleem, met individuele oorzaken,
verantwoordelijkheden en individuele oplossingen. Deze cake wordt door sommige vertegenwoordigers van de
voedselindustrie als het meest smaakvolle en meest efficiënte recept beschouwd. In principe wordt deze libertijnse cake onaangesneden en individueel gegeten.
3. De gedeelde zelfreguleringscake: deze cake smaakt enigszins naar de vrijheidsstrijdige cake, met name ten aanzien van de individueel gerichte bestandsdelige obesitas oorzaken. Daarentegen onderscheidt deze cake zich met
een bite van gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde oplossingen. Deze libertijns-collectivistische cake dient
in grote verantwoordelijkheidsbrokken voor het individu en enkele kleinere puntjes voor overige actoren worden
gesneden, het liefst met een relatief stomp mes aan maatregelen.
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Op het eerste gezicht tonen deze cakes zich sterk afwijkend en hebben verschillende beleidsactoren sterke voorkeuren voor slechts één van de cakes. Hoe voeren we dan een constructieve beleidsdiscussie over obesitas? Met
voldoende kookkunst kan van de overgebleven cakekruimels een heerlijke consensuscake worden gebakken. Deze
gezondheid faciliterende cake is een melange van voorgaande cakes. Dit obesitasframe kiest niet tussen ofwel individuele dan wel collectieve oorzaken en verantwoordelijkheden, maar erkent beiden. Hierbij hoort ook een mix
van oplossende maatregelen, met preventie als uitgangspunt. Het eten van deze cake doet denken aan een persoon
die een bal naar de top van een helling duwt. Daar is iedereen zelf verantwoordelijk voor, maar voedselfabrikanten,
overheden, artsen, foodgoeroes, NGO’s en andere betrokken partijen hebben invloed op hoe steil deze helling
uiteindelijk is.
Het voeren van een constructief obesitasdebat staat en valt bij het proeven van verschillende perspectieven en uitproberen van verschillende recepten. Combineren is daarbij belangrijker dan kiezen. Voor een uitgebreider recept
en meer informatie over de kooktechniek Q-methodologie lees je de masterscriptie ‘Piece of cake? A Q-study on
public, private and non-governmental obesity frames’. 4
Sem Enzerink
sem.enzerink@gmail.com
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3.
Q-methodologie is een gecombineerd kwalitatieve-kwantitatieve methode om percepties en 		
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opzichte van elkaar te rangschikken (in plaats van afzonderlijk te beoordelen).
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Euforie Bij de Winnaars, een Kater Voor de Verliezers?1
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SC I ENCE
NOT
In de meeste Westerse democratieën bestaat grote steun
voor referenda onder burgers. In een referendum kan echter niet iedereen zijn of haar zin krijgen: waar referenda
leiden tot voldoening bij winnaars van een referendum,
blijven verliezers mogelijk achter met gevoelens van teleurstelling. Het is onduidelijk of deze verschillen tussen
winnaars en verliezers een effect hebben op hun steun voor
referenda. Op basis van publieke opiniedata rondom referenda in Beieren (Duitsland), Finland en Nederland, laat
dit onderzoek zien dat een nederlaag in een referendum het
draagvlak voor referenda kan verminderen. Ondanks hun
‘referendumkater’, blijven verliezers echter overwegend positief over referenda. Winst in referenda leidt niet per se
tot meer steun voor het instrument, maar de steun voor
referenda was onder winnaars voorafgaand aan hun zege al
zeer hoog.
Keywords: directe democratie, referenda, winnaars en verliezers, publieke opinie

I

n de afgelopen jaren deden referenda, zoals het
Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk en
het Nederlandse referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, flink wat stof opwaaien
(Hendriks et al., 2017, p. 9). Het Brexit-referendum
in juni 2016 verdeelde het Verenigd Koninkrijk in leavers en remainers, waarbij 52 procent van de Britten
voor uittreding uit de Europese Unie stemde. Waar
de uitslag van het referendum met feestvreugde werd
onthaald door voorstanders van een vertrek uit de EU,
leidde dit tot grote onvrede en teleurstelling bij tegenstanders van een Brexit. Volgens sommige remainers
was de campagne niet eerlijk verlopen en gaf de uitslag
geen goed beeld, omdat slechts een nipte meerderheid
voor een Brexit koos en onder andere jongeren minder vaak hun stem uitbrachten. Vanaf dag één na het
referendum riepen enkele tegenstanders op de beslissing ongedaan te maken en een nieuwe stemming over
het EU-lidmaatschap te organiseren. Als gevolg van de
politieke chaos rondom de Brexit-onderhandelingen,
zetten in oktober 2018 honderdduizenden Britten hun
wens om de Brexit te herzien kracht bij met een grote
protestmars in de straten van Londen (Mohdin, 2018).
In Nederland drukte het Oekraïnereferendum, gehouden in april 2016, een belangrijke stempel op de politieke en maatschappelijke discussie over de wenselijkheid
van referenda (Hendriks et al., 2017, p. 9; Van der Meer,
2017, p. 94). In de nasleep van dit referendum, waarbij
meer dan zestig procent van de stemmers het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne verwierp, lijkt het
animo voor referenda bij een aantal politieke partijen behoorlijk te zijn verdampt. D66, GroenLinks en de PvdA,
jarenlang de belangrijkste pleitbezorgers voor introductie van het referendum op nationaal niveau (Michels,
2009), wensten niet langer hun voorstel voor invoering
van correctieve, bindende referenda te verdedigen in de
Tweede Kamer. Tegelijkertijd maakte het kabinet-Rutte
III een einde aan de mogelijkheid voor het organiseren
van raadgevende referenda, waarbij uitgerekend een minister van binnenlandse zaken van D66-huize de verantwoordelijkheid droeg om de intrekking van de referendumwet door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.
Het debat over referenda kent uitgesproken liefhebbers
en critici. Voor liefhebbers is het referendum een nuttige aanvulling op de democratie of zelfs ‘de redding van
de democratie’, terwijl critici onder meer vrezen dat het
referendum de ‘bijl aan de wortel’ is van de representatieve democratie of de weg plaveit voor ‘een tirannie
van de meerderheid’ (Hendriks et al., 2017, pp. 14-17;

'Wat doet deze tegenstelling
tussen winnaars en verliezers met
hun opvattingen over referenda?
Heeft een nederlaag in het referendum negatieve gevolgen voor de
referendumsteun van verliezende
kiezers?'
Van der Meer, 2017, pp. 92-95). Opinieonderzoeken
in Westerse democratieën laten herhaaldelijk zien dat
vaak grote meerderheden van kiezers voorstander zijn
van het referendum (Donovan & Karp, 2006; Leiniger, 2015). Uit de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur 2015 (Hendriks et al., 2016, pp. 31-32)
blijkt dat ook in Nederland het referendum gedurende meerdere decennia op steun kan rekenen van een
meerderheid van 65 tot 80 procent van de bevolking.
Gelet op de impact en controverse als gevolg van recente
referenda, zoals de twee bovengenoemde voorbeelden, is
echter de vraag wat de uitslag van een referendum doet
met de steun van burgers voor deze vorm van direct-democratische besluitvorming. Een referendum maakt
burgers tot winnaars of verliezers. Zeker als het gaat om
zaken als EU-lidmaatschap, onafhankelijkheid of andere cruciale beslissingen, kan de uitslag van een referendum grote voordelen opleveren voor burgers die voor de
meerderheidsoptie hebben gestemd (de ‘winnaars’). De
‘verliezers’, burgers met een voorkeur voor de optie met
de minste stemmen, houden echter een bittere nasmaak
of zelfs vrees voor de toekomst over aan de referendumuitslag – zie de protestmars tegen de Brexit in Londen.
Wat doet deze tegenstelling tussen winnaars en verliezers
met hun opvattingen over referenda? Heeft een nederlaag
in het referendum negatieve gevolgen voor de referendumsteun van verliezende kiezers? En worden winnaars na
hun overwinning juist positiever over referenda? Bestaat
er zoiets als ‘referenda-euforie’ of ‘referendumkaters’?
Binnen de politicologie is al veel onderzoek gedaan naar
de effecten van winst en verlies bij verkiezingen op verschillende opvattingen van burgers. De zogeheten winner-loser gap of ‘winnaar-verliezerskloof ’ is onderzocht
voor tal van indicatoren bij verkiezingen in tal van landen.
Het beeld is daarbij opvallend consistent: na afloop van
de verkiezingen oordelen de stemmers van een winnende partij of (presidents)kandidaat positiever over de democratie, terwijl aanhangers van de verliezende partij
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'In een democratie kan niet
iedereen altijd zijn of haar zin krijgen: binnen democratieën is het
daarom cruciaal hoe verliezers omgaan met hun verlies bij politieke
besluitvorming'
of kandidaat na hun nederlaag vaker ontevreden zijn
met de democratie en minder vertrouwen hebben in
de eerlijkheid van de verkiezingen (voor een overzichtswerk, zie: Anderson et al., 2005). Over de effecten van
winst en verlies in referenda is – op een enkele studie
over de effecten op politieke steun na (Marien & Kern,
2018) – echter weinig bekend. Wat winst en verlies in
een referendum specifiek doen met steun voor besluitvorming via referenda, is nog niet eerder onderzocht.
Waar recente referenda een duidelijke weerslag hadden op het politieke en maatschappelijke debat over
de wenselijkheid van referenda, heeft dit onderzoek als
doel om de gevolgen van winst en verlies in referenda
voor steun onder burgers voor het referendum in beeld
te brengen. Het beantwoordt daarvoor de volgende
vraag: In welke mate heeft winst en verlies in referenda
gevolgen voor de steun voor het referendum onder burgers?
Om deze vraag te beantwoorden, combineert dit onderzoek theoretische inzichten uit de politicologische
literatuur over winnaars en verliezers met enquêtedata
rondom twee EU-gerelateerde referenda in Nederland,
een referendum over EU-toetreding in Finland en een
referendum op deelstaatniveau in Beieren (Duitsland).
Belangrijk om te vermelden is dat het hierbij gaat om
zogenaamde multiple-wave survey data, waarbij dezelfde groep respondenten zowel voorafgaand als na afloop
van het referendum naar hun steun voor besluitvorming via referenda is gevraagd. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in de opinie van burgers als gevolg van het referendum in kaart te brengen, wat zeer
bruikbare informatie is om uitspraken over de effecten van referenda empirisch te ondersteunen (zie o.a.:
Daniller, 2016; Esaiasson, 2011; Singh et al., 2012).
Met beantwoording van deze vraag levert dit onderzoek een nieuwe en aanvullende kijk op het wetenschappelijke debat over de steun voor referenda.
Veel onderzoeken tonen aan dat burgers meer directe
zeggenschap via referenda verwelkomen (o.a.: Bengtsson & Mattila, 2009; Bowler et al., 2007; Donovan &

Karp, 2006). Ondanks dat het gebruik van referenda
wereldwijd sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw
fors is toegenomen (Qvortup, 2017), is nog onduidelijk wat de ervaringen van burgers met referenda betekenen voor hun steun voor referenda. Dit onderzoek
verschaft hiermee inzichten over de duurzaamheid
en stabiliteit van publiek draagvlak voor referenda.
Vanuit maatschappelijk oogpunt is bestudering van de
effecten van winst en verlies in referenda op referendumsteun eveneens relevant. In een democratie kan niet
iedereen altijd zijn of haar zin krijgen: binnen democratieën is het daarom cruciaal hoe verliezers omgaan met
hun verlies bij politieke besluitvorming. Het is immers
van groot belang voor de legitimiteit en stabiliteit van
democratische instituties, zoals referenda, dat zij op
steun en instemming kunnen blijven rekenen van verliezers, ondanks hun teleurstelling over de uitkomst van
een referendum (cf. Anderson et al., 2005, p. 7; Blais &
Gélineau, 2007, p. 427). Dit onderzoek brengt in beeld
in hoeverre dit voor referenda een punt van zorg is.
De opbouw van dit artikel is als volgt. Allereerst biedt
het artikel een beknopt overzicht van de wetenschappelijke literatuur over winnaars en verliezers bij verkiezingen en referenda. Vervolgens worden de methoden,
casussen en data van dit onderzoek besproken, waarna de presentatie van de belangrijkste bevindingen
en de conclusies volgen. Het blijkt dat een nederlaag
in een referendum negatieve consequenties kan hebben voor referendumsteun onder verliezers, terwijl
winst in referenda niet per se leidt tot meer steun
voor referenda onder winnaars. Ondanks hun mogelijke ‘kater’ na een referendum, blijven verliezers
gemiddeld genomen echter positief over referenda.

1. Winst en verlies in verkiezingen en
referenda
Hoewel de effecten van winst en verlies in referenda
nauwelijks onderzocht zijn, is er veelvuldig onderzoek
gedaan naar de gevolgen van winst en verlies in verkiezingen voor de houdingen van burgers tegenover
het openbaar bestuur, de democratie en tal van politieke instituties (o.a. Anderson et al., 2005; Anderson
& LoTempio, 2002; Nadeau & Blais, 1993; Esaiasson,
2011). Voor tal van indicatoren –van onder andere politiek vertrouwen en tevredenheid met de democratie
tot steun voor algemene democratische principes –
blijkt dat een stem een winnende partij of kandidaat
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bij verkiezingen een positief effect heeft op de opvattingen van kiezers, terwijl steun voor het verliezende
kamp leidt tot negatievere percepties over politiek en
democratie bij kiezers. Daarnaast resulteert een verkiezingsnederlaag in een grotere steun van burgers voor
veranderingen en hervormingen van het huidige systeem. Empirisch onderzoek is hierin opvallend eenduidig: verschillen tussen winnaars en verliezers zijn vastgesteld voor tal van democratieën, hoewel de effecten
van winst en verlies beduidend kleiner zijn in landen
met een lange democratische traditie (Anderson et al.,
2005, pp. 47-49) en landen met een consensusmodel
van democratie, waar de verliezende partijen bij verkiezingen een relatief grotere kans hebben om invloed uit
te oefenen op het beleid via coalitieregeringen of compromissen (Anderson & Guillory, 1997, pp. 77-79).
Verschillen tussen winnaars en verliezers zijn niet geheel
opmerkelijk. Vanuit een beleidsperspectief is de kloof te
verklaren door het feit dat ‘winnaars’ eerder mogen verwachten dat hun beleidsvoorkeuren worden omgezet in
beleid, waardoor ze blijer en tevredener zullen zijn over
de democratie dan verliezers (Anderson et al., 2005, p.
3). Daarnaast zijn de effecten van verkiezingswinst en
-verlies in grote mate psychologisch te verklaren: het
voelt nou eenmaal fijn om bij de winnaars te behoren.
Waar winst tal van positieve emoties oproept, gaat verlies gepaard met negatieve gevoelens, zoals verdriet, teleurstelling of zelfs woede (Singh, 2014, pp. 309-310;
Singh et al., 2012, pp. 202). Vergelijk het met een voetbalwedstrijd: fans van het winnende team zullen na afloop positiever oordelen over de wedstrijd dan fans van
de verliezers. De aanhangers van de verliezende ploeg
hebben waarschijnlijk minder lol beleefd aan de wedstrijd en zullen sneller geneigd zijn kritiek te hebben op
de scheidsrechter en sommige van zijn beslissingen. In
het ergste geval kan verlies ertoe leiden dat fans zich afkeren van het voetbalspel. Zulke psychologische effecten
blijven niet beperkt tot het voetbalstadion, maar werken
bijvoorbeeld ook door op verkiezingsdag (Singh, 2014).
Terwijl er meermaals onderzoek is gedaan naar de effecten van winst, verlies en niet-stemmen in verkiezingen voor verscheidende politieke opvattingen en
houdingen, zijn deze effecten nauwelijks onderzocht
voor referenda. Een al eerder genoemde uitzondering
vormen Marien en Kern (2018): voor een lokaal referendum in België onderzochten zij wat winst en
verlies betekenen voor de tevredenheid van burgers
met het lokale beleid, hun politiek vertrouwen en hun
oordeel over het functioneren van de democratie. Na

afloop van het referendum bleek dat de winnaars over
deze zaken positiever waren geworden, terwijl er nauwelijks verschuivingen waren in het oordeel van verliezers. Het is nog niet onderzocht wat winst en verlies
in referenda doen met de steun voor het referendum
als besluitvormingsinstrument. Op basis van het onderzoek van Marien en Kern (2018) en de literatuur
over winnaars en verliezers bij verkiezingen, zijn de verwachtingen van dit onderzoek dat winst in referenda
leidt tot meer steun voor referenda en dat verlies in referenda leiden tot minder steun voor het referendum.

2. Methoden
Veel onderzoek naar de politieke opvattingen van electorale winnaars en verliezers maakt gebruik van gegevens
uit cross-sectionele enquêtes, gehouden kort na afloop
van een verkiezing. Op basis van deze nameting berekenen onderzoekers de ‘winnaar-verliezerskloof ’ om
uitspraken te doen over de effecten van winst en verlies
bij verkiezingen. Een nameting vertelt echter niets over
opvattingen van kiezers voorafgaand aan de verkiezing
of het referendum. Om daadwerkelijk veranderingen
in opvattingen te kunnen meten na een stembusgang,
verdient het de voorkeur om gebruik te maken van enquêtedata die metingen bevatten van zowel vlak voor als
vlak na een verkiezing of referendum (Daniller, 2016, p.
158; Esaiasson, 2011, p. 104). Dit onderzoek zal daarom gebruikmaken van een ‘pre-meting-post-meting’
design. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat
dit onderzoek daarmee niet daadwerkelijk causaliteit
meet. Deze benadering biedt echter wel een sterkere empirische onderbouwing van causale claims dan onderzoek dat enkel gebruik maakt van cross-sectionele data.
Dit onderzoek bestudeert de effecten van winst
en verlies in referenda op referendumsteun voor
vier casussen. Twee van deze casussen zijn de Nederlandse EU-gerelateerde referenda: het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en het
referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne in 2016. Daarnaast neemt dit onderzoek twee
buitenlandse referenda in beschouwing: het Finse referendum over toetreding tot de EU in 1994 en een
referendum op deelstaatniveau in Beieren (Duitsland)
in 2010. In dit Beierse referendum konden kiezers
zich uitspreken over een rookverbod in de horeca.
Voor elk van deze vier referenda is publieke opiniedata
van hoge kwaliteit beschikbaar, waarbij respondenten
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Tabel 1: Overzicht van onderzochte referenda

gevraagd is naar hun opvattingen over referenda en directe democratie zowel voorafgaand aan als na afloop
van het referendum.2 De data voor beide Nederlandse
referenda zijn afkomstig van het Nationaal Referendum
Onderzoek (NRO) uit 2016 (CentERdata, 2016a,
2016b, 2016c; Jacobs et al., 2016), dat uitgevoerd is
onder het LISS Panel, en het referendumonderzoek uit
2005 van Aarts en Van der Kolk (2005/2007), dat is
uitgevoerd door GfK Benelux. De Beierse enquêtedata
komt voort uit onderzoek van de Otto-Friedrich-Universität Bamberg, uitgevoerd door Infratest dimap (Hilmer & Hofrichter, 2010). Voor de Finse casus is gebruik
gemaakt van de referendumstudie van het Finnish Social Science Data Archive (Pesonen & Sänkiaho, 2002).
Hoewel dit onderzoek slechts naar vier referenda kijkt, laten deze casussen een groot deel van de
variatie aan referenda zien. Twee van de referenda zijn geïnitieerd door het parlement, terwijl de
overige referenda aangevraagd zijn door burgers
om wetgeving terug te draaien of om een nieuwe
wet in te voeren. Er zijn daarnaast verschillen tussen de casussen met betrekking tot eerdere ervaring
met referenda. Voor Nederland en Finland waren de
onderzochte referenda de eerste ervaringen met directe
democratie sinds lange tijd. Dit maakt het mogelijk om
de effecten van deze referenda te onderzoeken zonder
dat burgers (veel) ervaring hebben opgedaan met winst,
verlies of niet-stemmen in eerdere referenda. Het referendum in Beieren geeft daartegenover een beeld van
hoe deze effecten doorwerken bij een referendum in een
deelstaat, die veel ervaring heeft met het organiseren van
volksraadplegingen (Hendriks et al., 2017, p. 130). Er
is verder grote variëteit in de opkomstspercentages bij
de vier referenda. Tot slot verschillen de casussen in hun

uitkomst: twee referenda leiden tot een overwinning voor
het “ja”-kamp, terwijl in de andere helft van de casussen
het “nee”-kamp de meeste stemmen kreeg (zie Tabel 1).
De focus van dit onderzoek ligt op de steun van kiezers voor het houden van referenda. Tabel 2 biedt een
overzicht hoe in elk van de vier casussen naar deze
steun gevraagd is. Voor elk van deze opinieonderzoeken verschilt de vraagstelling licht. De Finse survey
vraagt respondenten specifiek naar hun steun voor
het houden van het referendum over het EU-lidmaatschap, terwijl de Nederlandse en Beierse onderzoeken
vragen bevatten naar steun van respondenten voor referenda in algemenere zin. Ook zijn er verschillen in
meetniveau: respondenten van de Nederlandse en Beierse surveys konden hun mate van referendumsteun
specifiëren op een vijfpunts-Likertschaal, terwijl de
vraag in het Finse opinieonderzoek de respondenten
slechts twee antwoordopties bood. Wel hebben al deze
onderzoeken de overeenkomst dat ze de steun voor
referenda meten vooraf en na afloop van het referendum aan (grotendeels) dezelfde groep respondenten.3
Om winnaars en verliezers te onderscheiden,
maakt dit onderzoek gebruik van de post-referendummeting waarin respondenten de vraag beantwoorden wat zij hadden gestemd bij het referendum. Respondenten, die aangaven voor de
meerderheidsoptie te hebben gestemd, zijn geclassificeerd als ‘winnaar’ en zij, die aangaven voor de optie met
de minste stemmen te hebben gestemd, als ‘verliezer’.4
Naast winnaars en verliezers kennen referenda thuisblijvers: de niet-stemmers. In het onderzoek naar de effecten van winst en verlies bij verkiezingen is er maar be-
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perkt aandacht voor niet-stemmers (Rich, 2015; Rich
& Treece, 2016). Bij referenda is de groep thuisblijvers vaak groter dan bij verkiezingen (Leiniger, 2015,
p. 18). Aan opinieonderzoek naar niet-stemmers kleven echter nadelen. Dat heeft er vooral mee te maken
dat non-respons van niet-stemmers een veelvoorkomend probleem bij enquêtes is, waardoor deze groep
zeer vaak ondervertegenwoordigd is in steekproeven.
Bij deze panelonderzoeken speelt nog eens dat deelname aan de enquête voorafgaand aan het referendum ertoe leidt dat respondenten beter op de hoogte zijn van het referendum dan hun medeburgers
en daardoor ook een waarschijnlijkere kans hebben
om te gaan stemmen (Jacobs et al., 2016, p. 69).
Het gevolg is dat de groep van niet-stemmers in dit onderzoek in sommige gevallen relatief klein is en het niet
duidelijk is in hoeverre de steekproef representatief is
voor de totale populatie aan niet-stemmers. Voor de volledigheid rapporteert dit onderzoek de steun voor het referenduminstrument onder niet-stemmers voorafgaand
en na afloop van referenda, maar daarbij plaatst het wel
de kanttekening dat deze resultaten met een zekere mate
van voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden.
Tot slot is in de analyses enkel gebruik gemaakt van de
gegevens van respondenten, die zowel de enquête voorafgaand als na afloop van het referendum hebben ingevuld (zogeheten listwise deletion, zie: Allison, 2001).
Respondenten, die aangaven blanco of ongeldig te hebben gestemd, zijn eveneens buiten beschouwing gelaten.

3. Resultaten
Voor elk van de vier referenda laten de tabellen 3a tot
3d de mate van steun voor referenda zien onder winnaars, verliezers en niet-stemmers voorafgaand en
na afloop van het referendum. De resultaten bevestigen in grote mate dat verlies in referenda leidt tot
minder steun voor het referenduminstrument, terwijl een toename in referendumsteun onder de winnaars slechts in de helft van de casussen optreedt.
Na afloop van het Finse referendum over toetreding
tot de EU, is een significante toename te zien in de
steun voor het referendum bij winnaars (een stijging van 3.4 procentpunt, McNemar test, p= 0,035).
Voor het Nederlandse referendum over het Europese Grondwet geldt eveneens dat het draagvlak voor
referenda onder de winnaars toeneemt (F= 15,837 ,
p < 0,001). Bij winnaars van het Beierse referendum
over een rookverbod in de horeca blijft de steun voor
referenda echter op hetzelfde niveau (F= 0,726, p <
0,001). Voor winnaars van het Nederlandse Oekraïnereferendum is er zelfs een daling te zien in het draagvlak voor het referendum (F= 40,958 , p < 0,001).
De vier casussen geven een grotere aanleiding om aan
te nemen dat verlies in referenda zorgt voor een daling
in referendumsteun. Drie van de vier onderzochte referenda laten zien dat het draagvlak voor referenda
significant afneemt onder verliezers na hun nederlaag.

Tabel 2: Steun voor referenda: metingen in de diverse referendumonderzoeken
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De uitzondering vormt het referendum over de Europese Grondwet in Nederland: hier bleef steun voor
referenda relatief stabiel onder verliezers nadat de referendumuitslag bekend was (F= 2,742, p= 0,098).
De effecten van een referendum op het draagvlak onder
de thuisblijvers verschillen erg per casus. De resultaten
voor het Nederlandse Oekraïnereferendum en het Beierse
referendum laten zien dat steun voor referenda afneemt
onder niet-stemmers na afloop van het referendum.
Bij het Finse referendum nam steun onder niet-stemmers eveneens af, maar dit effect was niet significant. Na het Nederlandse referendum over
de Europese Grondwet nam onder niet-stemmers steun voor referenda zelfs significant toe.

De resultaten illustreren daarnaast dat burgers overwegend welwillend tot zeer welwillend tegenover het referendum staan. In bijna alle gevallen was het draagvlak voor het instrument hoog in de aanloop naar
het referendum. Na het referendum bleef de steun
relatief groot, ook onder verliezers. Alleen in het geval van het Oekraïnereferendum daalt de steun voor
referenda onder de verliezers naar een niveau onder
het middelste punt van de schaal (M=2,89, sd=1,07).
Kunnen we hiermee stellen dat verlies in referenda
(deels) negatief uitpakt voor referendumsteun, terwijl winst in referenda slechts zeer beperkt een positief effect op referendumsteun lijkt te hebben?
Zo’n stellingname is enigszins misleidend doordat
er sprake kan zijn van ceiling effects en floor effects.

Tabel 3: Steun voor referenda voor en na een referendum onder winnaars, verliezers en niet-stemmers
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Verschuivingen in de percepties van winnaars en verliezers zijn door deze effecten lastig met elkaar te vergelijken. Zo wordt de kans op forse toename in referendumsteun steeds kleiner naarmate respondenten al hogere
waarden voor referendumsteun aangeven in de meting
voorafgaand aan het referendum (het ceiling effect).
Omgekeerd geldt het ‘floor effect’, dat inhoudt dat de
kans op een afname in referendumsteun alsmaar kleiner
naarmate respondenten al weinig steun voor referenda
hadden. Gelet op de hoge steun voor referenda in de
aanloop naar het referendum, is de kans op een ceiling effect voor winnaars van het referendum zeer reëel.
Om te kunnen controleren voor de hogere waarden aan
referendumsteun voorafgaand aan de referenda en ceiling effects en floor effects te neutraliseren, zijn multiple
lineaire en logistische regressiemodellen erg bruikbaar.
Daarbij dient referendumsteun na afloop van het referendum als afhankelijke variabele, terwijl er gecontroleerd wordt voor referendumsteun bij aanvang van het
referendum. In de regressiemodellen zijn dummyvariabelen opgenomen voor verliezers en niet-stemmers,
waarbij de groep winnaars dient als referentiegroep. Dit
maakt het mogelijk om de effecten van een referendum
op referendumsteun voor deze groepen te vergelijken.
Daarbij houden deze modellen rekening met de socio-demografische verschillen tussen winnaars, verliezers en niet-stemmers in termen van geslacht, leeftijd
en opleidingsniveau.5 Daardoor kunnen de gevonden
effecten worden toegeschreven aan de ervaring van
winst, verlies en niet-stemmen in referenda en niet aan
mogelijke verschillen in demografische samenstelling
van de groepen winnaars, verliezers en niet-stemmers.
Tabel 4 (voor de Nederlandse en Beierse referenda)
en Tabel 5 (voor de Finse casus) brengen de uitkomsten van deze regressieanalyses in beeld. Daaruit blijkt
allereerst dat in alle casussen de steun van burgers
voorafgaand aan het referendum een belangrijke en
significante voorspeller is voor hun steun voor referenda na afloop van de stemming. Daarnaast laten de
resultaten een duidelijke kloof zien tussen winnaars
en verliezers. Voor elk van de vier referenda blijkt dat
verliezers een significant grotere kans hebben dan winnaars om hun steun voor referenda naar beneden bij
te stellen. Hoewel er in absolute zin nauwelijks sprake is van een opleving in referendumsteun onder winnaars, heeft een zege in een referendum in relatieve zin
wel duidelijk een minder negatieve impact op steun
voor referenda dan een nederlaag in een referendum.

Voor de helft van de casussen is daarnaast sprake van
een ‘winnaar-niet-stemmerskloof ’: na afloop van het
Oekraïnereferendum en het Beierse referendum was er
een significant grotere kans op een daling in referendumsteun onder niet-stemmers dan onder winnaars.
Het referendum over de Europese Grondwet en het
Finse referendum laten geen significante verschillen
tussen winnaars en niet-stemmers zien met betrekking
tot verschuivingen in hun opvattingen over referenda.
Interessant om hieraan toe te voegen is dat veranderingen in referendumsteun als gevolg van het referendum verschillen voor verschillende demografische
groepen. Voor beide Nederlandse referenda valt op
dat de ervaring van het referendum een negatievere
invloed had op referendumsteun onder hoger opgeleiden dan onder lager opgeleiden. Dit effect is significant, zelfs terwijl er is gecontroleerd voor opkomst en
stemgedrag bij het referendum. Voor de twee buitenlandse referenda is er echter geen sprake van een negatief effect voor opleidingsniveau. Bij de Finse casus
valt op dat het referendum voor burgers van jongere
leeftijd een positievere uitwerking had op hun referendumsteun dan voor hun oudere medeburgers.

4. Conclusie en discussie
Toen de uitslag van het Nederlandse referendum
over de Europese Grondwet in 2005 negatief uitviel voor de regering, reageerde toenmalig minister van Justitie, Piet Hein Donner (CDA), met enige
ironie: “Zo'n referendum, dat moesten we vaker doen.
Misschien maar weer eens over 100 jaar”. Hoewel het
animo voor referenda onder CDA-politici nooit groot
was (Michels, 2009), illustreert Donners reactie tegelijkertijd wat winst en verlies in een referendum kunnen betekenen voor de referendumvoorkeuren van
burgers. Winnaars zullen enthousiast en tevreden zijn
na een gewonnen referendum – en dit geeft hun steun
voor referenda mogelijk een boost. Aan de andere kant
zullen de verliezers van een referendum met teleurstelling kennisnemen van deze uitslag en eventueel achterblijven met dezelfde sentimenten als minister Donner:
laten we niet snel nog eens een referendum organiseren.
Hoewel het gebruik van referenda sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wereldwijd sterk is toegenomen (Qvortup, 2017), waren zulke gevolgen van winst
en verlies in referenda voor de steun van burgers voor
het referendum nog niet eerder empirisch onderzocht.
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Tabel 4: Lineaire regressie: de impact van winst,
verlies en niet-stemmen in een referendum op steun voor referenda

Tabel 5: Logistische regressie: de impact van winst,
verlies en niet-stemmen in een referendum op steun voor referenda
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Op basis van enquêteonderzoek rondom referenda in Beieren (Duitsland), Finland en Nederland, laat dit onderzoek zien dat verlies in referenda inderdaad tot verminderde steun voor het
referendum kan leiden. Er is in mindere mate bewijs
voor een toename in steun na winst in een referendum.
Het is opmerkelijk dat bewijs voor een daling in referendumsteun onder verliezers sterker is dan voor
toenemende steun voor winnaars. Een mogelijke verklaring daarvoor is psychologisch van aard: negatieve
ervaringen en emoties hebben eenmaal een grote invloed op ons dan positieve gebeurtenissen (Baumeister
et al., 2001). Mensen hebben een afkeer van verliezen
en schatten verlies daardoor groter in dan winst – zo
doet het kwijtraken van een briefje van twintig euro bijvoorbeeld meer pijn dan dat het vinden van een twintigeurobiljet aan plezier oplevert (de prospect theory, zie:
Vis, 2016). Dat het effect van winst in referenda zo minimaal is, is op statistische grond ook te verklaren door
het ceiling effect. Doordat voor elk van de casussen de
steun voor referenda in de aanloop naar het referendum
al bijzonder hoog was, is het haast onmogelijk dat referendumsteun onder winnaars van het referendum na
afloop van hun zege nog hoger uitvalt dan de vooraf
gemeten waardes. In relatieve zin blijkt er wel sprake te
zijn van een winnaar-verliezerskloof voor alle vier referenda. Waar in absolute zin steun voor referenda onder
winnaars niet toenam, pakte het referendum voor hun
referendumsteun wel beduidend minder negatief uit
dan voor het draagvlak voor referenda onder verliezers.
Verder valt het op dat de absolute effecten van winst
en verlies in referenda verschillen voor de vier onderzochte referenda. De twee Nederlandse EU-gerelateerde referenda laten bijvoorbeeld sterke contrasten zien
in hun consequenties voor referendumsteun onder
winnaars en verliezers van het referendum. In het geval van het Oekraïnereferendum valt op dat steun voor
referenda over de gehele linie afneemt, zo ook onder
winnaars. Mogelijk kan de oorzaak van de brede afname van referendumsteun in de Nederlandse samenleving deels verklaard worden door onduidelijkheid over
de spelregels van het referendum, met name rondom
de opkomstdrempel van 30 procent. Daarnaast kan
de negatieve media-aandacht in aanloop naar het Oekraïnereferendum ertoe hebben geleid dat het animo
voor referenda flink in aangetast. Zo ontstond kort
voor het referendum veel ophef vanwege een interview in het NRC Handelsblad met de initiatiefnemers
achter het referendum, die aangaven dat het associa-

tieverdrag met Oekraïne hen niks kon schelen en dat
het referendum vooral draaide om het ‘kapotmaken’
van de Europese Unie (Hendriks et al., 2017, p. 38).
De Nederlandse ervaring met het referendum over de
Europese Grondwet laat een geheel ander beeld zien.
Hier gaf het referendum een opleving aan de steun voor
het instrument onder winnaars. Het verhoogde daarnaast het draagvlak voor referenda onder niet-stemmers, terwijl referendumsteun onder de verliezers relatief stabiel bleef. Dat laatste is opmerkelijk, omdat vaak
gesteld wordt dat dit referendum onder Nederlandse
politici aan de verliezende kant tot een ‘referendumkater’ heeft geleid (Voermans, 2011). Blijkbaar vertaalde
dit zich niet in een negatiever oordeel over direct democratie onder verliezende burgers. De verschillen tussen
casussen suggereren dat niet alleen winst en verlies in
een referendum, maar ook andere factoren rond een referendum, zoals de spelregels van een referendum of het
verloop van de campagne, invloed kunnen hebben op
de steun van burgers voor referenda. Met data voor een
groter aantal referenda is het aan toekomstig onderzoek
om na te gaan onder welke context-gerelateerde omstandigheden de effecten van winst en verlies in referenda
op referendumsteun het meest aannemelijk optreden.
Bij dit onderzoek hoort verder de kanttekening dat er
slechts gekeken is naar vier casussen, omwille van de beperkte beschikbaarheid van geschikte data. In hoeverre
de resultaten voor deze vier referenda – elk ook nog gehouden binnen een Europese consensusdemocratie – te
generaliseren zijn, blijft de vraag. Toekomstig onderzoek
kan op deze vraag antwoord verschaffen door de effecten
van winst en verlies in referenda in andere contexten te
bestuderen, zoals voor referenda buiten Europa of voor
referenda binnen majoritaire democratieën (zoals het
Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten). Daarnaast kijkt dit onderzoek alleen naar de korte-termijneffecten van winst en verlies in referenda op steun voor
het referenduminstrument. Dit hoeft nog niet betekenen dat winst en verlies in referenda een langetermijneffect hebben op de opinies van burgers over referenda.
Vervolgonderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre
winst en verlies in referenda ook voor een langere periode doorwerken op de referendumsteun van burgers.
Tot slot, referenda zijn populair en omstreden – het instrument is voor de een het hoogste democratische ideaal, voor de ander is het een gevaarlijk wapen (Hendriks
et al., 2017, pp. 14-17). Ondanks dat de publieke steun
voor referenda in Westerse democratieën bijzonder hoog

Lars Brummel | 26 | Steun Voor Referenda Na de Referendumuitslag

is, kan afnemende steun voor referenda onder verliezers
potentieel de legitimiteit van het referendum ondermijnen (cf. Anderson et al., 2005, p. 7; Blais & Gélineau,
2007, p. 427). Dit onderzoek laat zien dat steun voor
referenda af kan nemen na verlies in een referendum.
Hoewel dit een zorgelijk aspect aan referenda kan zijn,
is daarbij enige nuance op zijn plaats. Ten eerste zijn
deze negatieve effecten van verlies in referenda niet wezenlijk anders dan voor verkiezingen en andere vormen
van politieke besluitvorming. Nog belangrijker, deze
daling in referendumsteun onder verliezers moet niet
overdreven worden. Zoals de vier casussen laten zien,
blijft in de nasleep van een referendum de steun voor referenda ook onder verliezers gemiddeld genomen hoog.
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Voetnoten
1.
Dit is een vertaalde en ingekorte versie van
de masterscriptie Euphoria and Hangovers inDirect Democracy: the Effects of Winning, Losing
and Abstaining in Referendums on Citizens’ Referendum Support, geschreven ter afronding van
de master Research in Public Administration
and Organisational Science.
2.
Het gaat hierbij om opinieonderzoeken
waarbij gebruik is gemaakt van enige vorm van
een random steekproefmethode. Voor elk van
de vier onderzoeken namen tussen de 1.200 en
2.100 respondenten deel aan zowel de pre- als
de post-meting van de enquête.
3.
Het Nationaal Referendumonderzoek (NRO)
uit 2016 kende twee meetmomenten voorafgaand aan het referendum. Om de steun van
respondenten voorafgaand aan het referendum
te bepalen, is gebruikgemaakt van hun gemiddelde score voor deze twee metingen. Voor
respondenten met maar een enkele waarde op
een van deze twee metingen vormt de desbetreffende waarde een indicatie van hun referendumsteun. Dit draagt bij aan een omvangrijkere steekproefgrootte en verkleint het aantal
ontbrekende waarden.
4.
Het dient hierbij te worden opgemerkt dat
deze gegevens een maatstaf vormen voor werkelijk stemgedrag en dat deze niet per definitie
overeen hoeven te komen met de daadwerkelijke keuze van kiezers in het stemhokje. Mensen
kunnen zich hun stem verkeerd herinneren
of over hun stem liegen, omdat zij na afloop
van een verkiezing graag willen zeggen op een
‘winnende’ partij te hebben gestemd (Daniller, 2016, p. 154). Er moet daarom rekening
gehouden met kans op enige meetfout, dit is
echter onvermijdelijk voor iedere indicatie of
maatstaf die wordt gebruikt voor daadwerkelijk stemgedrag (Anderson et al., 2005, pp.
33-36).
5.
Geslacht is een dummyvariabele met 0=
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