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Appendix I.A: Political Knowledge
Domestic Political Knowledge. (1) What is the name of the current [NATIONALITY] Minister
of Foreign Affairs? STANDARD ANSWER CATEGORIES: (a) [current Minister of Foreign Affairs]
(b) [former Minister of Foreign Affairs] (c) [current Secretary of State for European Affairs] (d) [current Minister of Finances] (e) [current Minister of Defense]
(2) What is the formal length of a single term of a member of the national parliament, [NAME PARLIAMENT]? (a) 3 years. (b) 4 years. (c) 5 years. (d) 6 years. (e) 8 years. (f ) Don’t know.
EU specific Political Knowledge. (1) How many seats will the European Parliament have AFTER the 2009 election? (a) 385. (b) 412. (c) 651. (d) 736. (e) 867. (f ) Don’t know. (2) What is the
current number of member states of the European Union? (a) 15. (b) 22. (c) 25. (d) 27. (e) 29. (f )
Don’t know.
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Appendix I.B: Survey
The fieldwork was coordinated by TNS Opinion in Brussels and involved TNS subsidiaries in each
country. All subsidiaries comply with ESOMAR guidelines for survey research. A total of 32,411
18 year old+ respondents participated. In each country, a sample was drawn from a TNS database.
These databases rely on multiple recruitment strategies, including telephone, face-to-face, and online
recruitment. Quotas on age, gender and education were enforced in sampling from the database. The
average response rate (AAPOR RR1) was 31%. An overview of the composition of the sample vis-àvis census data per country showed no differences between the adult population and the sample in
terms of gender in Austria, Ireland, Slovakia and Spain. The mean difference between the population
and the sample was 2.76% (SD=3.43%). Small deviations occurred, (0-8%), with sometimes women
being overrepresented and sometimes men. In general, young voters were slightly overrepresented in
the samples. The share of young voters (under 35) deviated 9.62% on average (SD=8.95%), with a
minimum of 1% absolute deviation (overrepresentation) in Italy and Sweden, and a maximum of
34% (overrepresentation) in Greece. The largest underrepresentation of younger voters was found in
Latvia (14%). The share of older voters (55+) was not entirely accurately reflected in the sample in the
countries (M=16.57%, SD=9.91%), with deviations ranging from 1% in France and Britain (overrepresentations) to 33% (underrepresentation in Greece). Most countries had slight underrepresentation
of older voters. The German sample had the largest overrepresentation (2%). In terms of education
(collapsed in three categories, following the European Social Survey), the sample reflected the population in Ireland and Spain, while deviations (M=8.12%, SD=8.37) were found in other countries
with higher educated voters being overrepresented in the samples. Underrepresentation was found in
Greece (1%), France (6%), Slovakia (5%) and Sweden (11%). In sum, the samples show appropriate distributions in terms of gender, age and education. As I am mostly interested in the underlying
relationships between variables, I consider the deviations in the sample vis-à-vis the adult population
less problematic and I exert appropriate caution when making inferences about absolute values. The
questionnaire was developed in English and translated into the original languages. It was then translated back into English. The translation was supervised by the research team and it was carried out
by TNS (which also executes and translated the Eurobarometer surveys). Irregularities and problems
arising from this process were resolved by deliberation.
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Appendix III.A: Article 1 (EU positive)

Waarom Lissabon uiteindelijk wel een historische stap voorwaarts bleek
In de schaduw van de eurocrisis werd recentelijk een voorstel aanvaard in het kader van het
Poolse voorzitterschap van de Europese Unie. Op die manier wordt voortaan meer transparantie
verzekerd bij het toepassen van EU regelgeving(en). Het is een van de vele maatregelen die, in de
nasleep van het verdrag van Lissabon, werden goedgekeurd om de vooropgestelde doelstelling,
meer openheid en transparantie, daadwerkelijk toe te passen.
De weg naar Lissabon wordt ook door Michel Fillon, hoofd van de Europese denktank “New Direction” als stormachtig omschreven: “Aan het begin van de eenentwintigste eeuw leek de Europese Unie
niet klaar voor haar meest dringende uitdaging: het verkleinen van de kloof met de burger. Op de
koop toe hadden de Europese instellingen hun institutionele huiswerk niet af toen in 2004 maar liefst
tien lidstaten op hetzelfde moment werden toegelaten tot de Unie. Maar toen was daar Lissabon.”
Lissabon als uitweg uit de crisis
Hoofddoel van het verdrag van Lissabon was het verkleinen van de kloof tussen de Europese instellingen en haar onderdanen, de Europese bevolking. Een permanente voorzitter (president, nvdr) van de
Europese Raad zou worden aangesteld, en de macht van het Europees Parlement zou worden versterkt.
Het Burgerinitiatief zou mogelijk maken dat gewone burgers wetsvoorstellen kunnen indienen, mits
dit voorstel gesteund wordt door voldoende burgers uit verschillende Europese lidstaten. Tot slot zou
het besluitvormingsproces een stuk transparanter worden.
“Een ware ommekeer”
Het verdrag van Lissabon werd een indrukwekkende bundeling van ambitieuze wetsvoorstellen dat de
institutionele werking van de EU grondig zou gaan wijzigen. Dat de ratificatie ervan, in iedere lidstaat,
moeizaam verliep, was niet onvoorspelbaar. Maar sinds de inwerkingtreding ervan, in 2009, verliep de
overgang naar een transparanter en democratischer Europa opvallend vlot. Fillon spreekt van een ware
ommekeer: “Het Europees Parlement werd een stuk invloedrijker dankzij haar nieuwe bevoegdheden,
de rechtsgang en de besluitvorming werden een stuk transparanter, en de aanstelling van een eerste
‘president’ (Herman Van Rompuy, nvdr) versterkte het beeld van een slagkrachtige en eensgezinde
politieke unie, ook in tijden van economische crisis.” Volgens professor Guiseppe Massarenti, van de
universiteit van Bologna, is de Europese bevolking het daar grotendeels mee eens: “Het vertrouwen
in de Europese instellingen is voor het eerst gegroeid sinds het begin van de eenentwintigste eeuw.
De kloof met de Europese burger lijkt een stuk kleiner te zijn geworden. Die vaststelling op zich is
voldoende om van een historische stap voorwaarts te spreken.”
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Appendix III.B: Article 2 (EU negative)

Waarom Nederland nog steeds nee zegt tegen de Europese Unie
Toen maar liefst 62% van de Nederlandse bevolking tegen de invoering van de Europese grondwet
stemde in 2005, leek de pro-Europese houding van Nederland definitief tot het verleden te behoren.
Onmiddellijk werd geopperd dat de afwijzing voornamelijk te maken had met nationale kwesties en
als een afstraffing van de regeringspartijen moest worden geïnterpreteerd. Uit analyses bleek echter
dat de afwijzing wel degelijk gericht was tegen het bestaande Europese beleid en de werking van haar
instellingen. Deze Grondwet leek niet in staat het verre Brussel dichter bij de Europese burger te brengen. Op de koop toe had de uitbreiding met tien Oost-Europese lidstaten het geloof in meer inspraak,
transparantie en efficiëntie geen goed gedaan.
Lissabon
Na een ‘periode van reflectie’ kwamen de Europese leiders bijeen in Lissabon voor een laatste reanimatiepoging van het afgekeurde verdrag. Intussen waren ook Roemenie en Bulgarije toegetreden tot
de Unie, wat de vraag naar institutionele aanpassing zo mogelijk nog dringender maakte. Het verdrag
van Lissabon, voor 96% identiek aan de afgekeurde Grondwet volgens de Britse denktank “Open
Europe”, trad na een moeizaam ratificatieproces eind 2009 in werking. Dat op Ierland na geen enkel
land het aandurfde dit verdrag opnieuw voor te leggen aan de bevolking in een referendum deed niet
veel goeds vermoeden over de beoogde democratiseringsmaatregelen.
“Oude pijnpunten niet verholpen”
Twee jaar later is men er onder het Poolse voorzitterschap eindelijk in geslaagd een wetsvoorstel dat
meer transparantie garandeert bij de implicatie van EU regelgeving in de lidstaten goed te keuren.
Helaas is dit een van de weinige lichtpunten. Ten tijde van het referendum was het gebrek aan transparantie en democratische legitimiteit het vaakst genoemde negatief beoordeelde aspect van de Europese
Unie. De aangepaste versie van de Grondwet, het verdrag van Lissabon, was gericht op het versterken
van die legitimiteit, onder andere door het verstevigen van de positie van het Europees Parlement en
het aanstellen van een permanente voorzitter van de Europese Raad, een soort president van de Europese Unie. Volgens Michel Fillon, hoofd van de Europese denktank “New Direction”, zijn de oude
pijnpunten niet verholpen: “Het aanstellingsproces van de eerste ‘president’ (Herman Van Rompuy,
nvdr) verliep niet bepaald transparant. Van het zogenaamde Burgerinitiatief (gewone Europeanen
zouden via deze weg wetsvoorstellen kunnen indienen, nvdr) is er nog steeds geen sprake, en het enige
democratisch verkozen orgaan van de Unie, het Europees Parlement, lijkt nog steeds een machteloze
toeschouwer.” Professor Guiseppe Massarenti, van de universiteit van Bologna, bevestigt deze analyse:
“De Europese Unie is er allerminst in geslaagd de kloof met de burger te verkleinen. Het verdrag van
Lissabon is een amalgaam geworden van halve maatregelen en gefnuikte idealen.”
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Appendix III.C: Article 3 (not about the EU)

The Twilight Saga: Breaking Dawn (part 1)
Eindelijk gaat het gebeuren! Drie delen heeft ze erop moeten wachten, maar Bella Swan zal
eindelijk het bed delen met haar vampier Edward.
Wie de boeken of filmfranchise niet gevolgd heeft, vraagt zich vermoedelijk af waar alle opwinding
vandaan komt. Dames en meisjes met een zucht naar romantiek hoef je niets uit te leggen. Die hebben genoeg aan de broeierige blik van Edward (Robert Pattison) de vampier. Of aan de fraaie tors,
natuurlijk, van weerwolf Jacob Black (Taylor Lautner). Nog geen minuut na aanvang van The Twilight Saga: Breaking Dawn - part 1 gaat het shirt alweer uit. Het was de reden waarom Bella (Kristen
Stewart) al vanaf het eerste deel in 2008 moeite had te kiezen tussen de bloedzuiger en het wilde beest.
Bevend verlangen
Aan haar twijfel kwam vorig jaar een einde in The Twilight Saga: Eclipse. Het lekkerste werd echter
voor nu bewaard. Edward was al die tijd zo bang dat hij Bella zou beschadigen in het vuur van zijn
passie, dat er van seks niets kwam. Breaking Dawn doet het netjes zoals het hoort: eerst trouwen, dan
de huwelijksreis en dan… Traditie werkt zeker in het voordeel van Breaking Dawn. Geen rare plotwendingen nodig; het overzichtelijke script volgt gewoon iedere volgende stap in het huwelijksbootje.
Regisseur Bill Condon (Dreamgirls) kan zich zo volledig concentreren op waar het écht om gaat:
bevend verlangen en gelukzalig zuchten.
Bekijk de trailer
In de scène bijvoorbeeld waarin de derde man in Bella’s leven, vader Charlie, haar naar het altaar
begeleidt. Je zit dan zo dicht op haar huid, dat je haar bijna kunt horen trillen en kokhalzen van
spanning. Condon maakt een speciale camerabeweging om ons te laten zien hoe mooi de rug van
haar bruidsjurk is. In de eerste helft hoeft Breaking Dawn nauwelijks een verhaal te vertellen om zijn
publiek te behagen. Je kunt je gewoon rondwentelen in die sprookjeswereld. Pas wanneer blijkt dat
Bella zwanger is van Edward komt iedereen in actie. Wat wordt dat voor kind? Zwanger én graatmager
wacht Bella de bevalling af, onzeker of ze die wel zal overleven.
Wegdromen
Dat The Twilight Saga clichématig is en ouderwets, het zal best, maar er is helemaal niets mis met
wegdromen in een fantasiewereld. De kracht van de serie werd nog het beste samengevat in deel één,
in dat beeld van die prachtig fonkelende vampier. Dat sprak wereldwijd tot de verbeelding. Helaas zul
je zo’n magisch moment in Breaking Dawn niet vinden. De vampiers en weerwolfen zijn inmiddels
van alle mysterie ontdaan en celebs geworden in een banale soap. En al had de franchise hier best kunnen eindigen, in soapseries is er altijd reden voor een Part 2. Die staat gepland voor november 2012.
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Appendix III. D: Control Article

Sporen van water op maan gevonden
HOUSTON - Amerikaanse wetenschappers hebben met drie afzonderlijke onderzoeken sporen
van water op de maan gevonden. De bevindingen worden vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Onderzoekers van de Brown Universiteit hebben gegevens van de Indiase maansatelliet Chandrayaan-1 onderzocht. Ze troffen watermoleculen en hydroxyl - een mengsel van waterstof en zuurstof
- aan op de zonzijde van de maan.
Bij de polen van de maan was de hoeveelheid het grootst. ‘’Maar bij water op de maan praten we
niet over meren, oceanen of zelfs maar poelen. Water op de maan betekent moleculen’’, benadrukte
hoofdonderzoekster Carle Pieters.
De ontdekking werd bevestigd door twee andere onderzoeken, van de Universiteit van Maryland en
de US Geological Survey.
Stations
Ruimtevaartorganisaties willen in de toekomst bemande stations bouwen op de maan. Om een lang
verblijf van de mens mogelijk te maken, is water echter een eerste vereiste.
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