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____________________________________________________________________________________________

NEDERLANDSE SAMENVATTING
De afgelopen twintig jaar werd het Europese project in toenemende mate ter discussie gesteld door de
Europese bevolking. De notie van een ‘democratisch deficit’ domineerde debatten over de EU in de
eerste jaren na de eeuwwisseling. Tegelijkertijd hecht men steeds meer waarde aan de manier waarop
burgers het democratisch functioneren van de EU evalueren. Het is echter niet duidelijk hoe deze
evaluaties tot stand komen en op welke manier de nationale context (Hoofdstuk 1), gesprekken over
de EU (Hoofdstuk 2 en 3) en verschillende soorten media (Hoofdstuk 2 en 3) deze evaluaties kunnen
beïnvloeden.
Het project valt uiteen in drie studies. De eerste studie bestaat uit twee delen: ten eerste
bestudeer ik het effect van nationale institutionele kwaliteit op EU evaluaties, ten tweede onderzoek
ik of politieke kennis het effect van die institutionele kwaliteit op EU evaluaties modereert. Ik voeg
survey-gegevens inzake de perceptie vanuit de bevolking over het politieke functioneren van instituties
samen met objectieve maatstaven van nationale institutionele kwaliteit van 21 EU-lidstaten. Aan de
hand van deze samengevoegde dataset construeer ik een multilevel model, zodat ik kan testen wat de
impact is van nationale institutionele kwaliteit op EU evaluaties, en of politieke kennis dat effect modereert. Uit de resultaten blijkt dat er een negatieve relatie is tussen nationale institutionele kwaliteit
en evaluaties van het democratisch functioneren van de EU. Hoe hoger de institutionele kwaliteit van
het eigen land, hoe groter de kans dat inwoners van dat land het Europese democratisch functioneren
negatief beoordelen. Daarnaast tonen de resultaten aan dat politieke kennis dit effect inderdaad modereert. Hoe meer kennis burgers bezitten over hun nationale politiek, hoe meer zij die kennis gebruiken
als een ijkpunt om het supranationale beleidsniveau te evalueren. Burgers met veel politieke kennis,
die wonen in een land met een hoge institutionele kwaliteit, zullen de EU negatiever evalueren dan
burgers in hetzelfde land met weinig politieke kennis. Andersom zullen degenen met veel politieke
kennis in een land met een lage institutionele kwaliteit de Europese Unie positief beoordelen.
In het tweede onderzoek staat het effect van mediaberichten en onenigheid binnen interpersoonlijke gesprekken op evaluaties van het democratisch functioneren van de EU centraal. Ik combineer hiervoor gegevens van een panelstudie, bestaande uit twee golven – één voor de Europese
Parlementsverkiezingen van 2009 en één erna – , en een inhoudsanalyse van diverse media, verzameld
in de drie weken voorafgaand aan de Europese Parlementsverkiezingen. Dit stelt me in staat om de
inhoud en de toon van mediaverslaggeving over de EU te koppelen aan de frequentie van blootstelling aan mediaberichten en interpersoonlijke communicatie over de EU. Uit de resultaten blijkt dat
het lezen of bekijken van positieve berichten over de EU in de media een positief effect heeft op EU
evaluaties. Hoe vaker iemand geconfronteerd wordt met dergelijke positieve evaluaties, hoe positiever
men wordt over het democratisch functioneren van de EU en haar instituties. Ik vond gelijkaardige
resultaten voor het effect van interpersoonlijke communicatie. Verder blijkt dat het effect van interpersoonlijke communicatie wordt gemodereerd door onenigheid binnen gesprekken. Hoe meer
onenigheid iemand binnen een gesprek percipieert, des te minder heeft dit gesprek een effect op zijn
of haar evaluatie van de EU.
In de laatste studie test ik het effect van tooncongruentie tussen mediaberichten en interpersoonlijke gesprekken op EU evaluaties, gebruik makend van een 3x3 experiment. Na het lezen van een
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artikel (dit artikel is ofwel uitgesproken positief over de EU, uitgesproken negatief over de EU, of de
EU wordt niet besproken) voeren deelnemers een chatgesprek met iemand die ofwel positief, negatief,
of niet over de EU spreekt. Dankzij deze experimentele setting kan de toon van het media-artikel
en het interpersoonlijke gesprek gemanipuleerd worden. Bijgevolg is het mogelijk om het effect van
tooncongruentie tussen beide informatiebronnen te testen. Zoals verwacht heeft tooncongruentie tussen mediaberichten en interpersoonlijke communicatie een versterkend effect op EU evaluaties. Wanneer iemand bijvoorbeeld een negatief artikel over de EU leest en vervolgens een gesprek heeft met
iemand die de EU negatief beoordeelt, heeft dit een sterk negatief effect op de EU evaluaties van die
persoon. De resultaten in deze studie bevestigen bovendien de bevindingen uit het vorige onderzoek.
Nogmaals blijkt dat onenigheid het effect van interpersoonlijke communicatie modereert.
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