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Voorwoord

Deze bijlage bij de De staat van de Europese Unie 2003 is een eerste gevolg van de toezeg-
ging van de toenmalige staatssecretaris Benschop bij de aanbieding van De staat van de 
Europese Unie 2002 om de planbureaus te vragen jaarlijks een gezamenlijke verkenning 
op te stellen van Europese trends en ontwikkelingen die voor Nederland van belang 
kunnen zijn (Notitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 19 september 
2001). 

Het voorliggende rapport is een in zeer korte tijd samengestelde verkenning van 
slechts één van de planbureaus. Het onderzoek blijft beperkt tot een vergelijking van 
Nederland met andere landen van de Unie waar het gaat om de betrokkenheid van de 
bevolking bij de Europese Unie en de rol van het onderwijs in het vertrouwd maken 
van jongeren met Europa. Het onderzoek is noodgedwongen fragmentarisch en er was 
ook geen gelegenheid om aandacht te besteden aan Europese trends en ontwikkelin-
gen. We hopen voor volgend jaar in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de andere planbureaus te komen tot een bredere verkenning waarin de Europese 
dynamiek meer recht kan worden gedaan. 

Aan deze verkenning is van buiten het Sociaal en Cultureel Planbureau bijgedragen 
door medewerkers van het instituut iric van de Universiteit van Tilburg (hoofdstuk 2 
en 3) en van het ministerie van Buitenlandse Zaken (hoofdstuk 4). 

Prof.dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1  Inleiding

Paul Dekker

Het doel van deze verkenning is om Nederlandse politici, beleidsmakers en andere 
geïnteresseerden meer inzicht te geven in hoe er in de Nederlandse bevolking tegen de 
Europese Unie wordt aangekeken. Toekomstgericht kijken we daarbij in het bijzonder 
naar de jongste generatie en gaan we ook in op de aandacht in het voortgezet onderwijs 
voor Europa en de Europese integratie. Dat onderwijs is niet alleen interessant als een 
mogelijke verklaring van thans aanwezige Europese kennis en opvattingen bij burgers; 
het kan vanuit de politiek mogelijk ook meer worden gebruikt of gestimuleerd om bij te 
dragen aan de kennisoverdracht over Europa en aan Europese burgerschapsvorming.

Het is voor beleidsmakers altijd belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat 
er ten aanzien van hun beleidsterrein bij individuele burgers leeft aan voorkeuren, 
welke zorgen en gevoeligheden er zijn, waar mogelijk behoefte aan informatie bestaat 
enzovoort. Voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid ten aanzien van Europa is 
informatieverschaffing over wat er in de bevolking leeft waarschijnlijk meer nodig 
dan voor beleid ten aanzien van binnenlandse aangelegenheden, waar burgers direct 
mee te maken hebben en hun belangen worden georganiseerd en door pressiegroepen 
politiek worden gemanifesteerd. Niet alleen de media vervullen hier vaak een grote 
rol in de informatie-uitwisseling tussen burgers en politiek, ook beleidsuitvoerende 
instellingen en professionals en hun organisaties dragen daar dikwijls aan bij. Als het 
gaat om Europese aangelegenheden, dan ontbreken veel van deze natuurlijke midde-
len voor publieke discussie, informatieverschaffing aan beleidsmakers en de vorming 
van een maatschappelijk draagvlak voor beleid. De supra- en internationale setting 
van de Europese beleidsontwikkeling en het abstracte en complexe karakter van kwes-
ties die spelen, zullen politici en beleidsmakers ook niet stimuleren om hun achterban 
te raadplegen of te informeren. 

Het gaat in deze verkenning niet alleen om voorkeuren in de bevolking ten aanzien van 
Europese instellingen en beleid, maar ook om zaken als betrokkenheid bij de Euro-
pese integratie, kennis en vertrouwen. Dat zijn geen opinies, maar gezien de aard van 
de gegevens die we gebruiken en de globale beschrijvingen waartoe we ons beperken, 
spreken we hier samenvattend toch maar over de publieke opinie. We zijn niet op zoek 
naar verklaringen van individuele houdingen en collectief beschouwd zijn kennis en 
vertrouwen wel elementen van het opinieklimaat.

Antwoorden op enquêtevragen zeggen op zich genomen vaak niet zoveel. Ze krij-
gen pas betekenis door vergelijking met antwoorden op andere vragen (krijgt instel-
ling a meer vertrouwen dan instelling b, wil men op beleidsterrein x wel Europa en 
op beleidsterrein y niet?), vergelijking in de tijd (krijgt een opvatting meer of minder 
steun, neemt het vertrouwen toe of af?) of vergelijking tussen groepen (is een opvat-
ting bij jongeren populairder dan bij ouderen, achten mensen in de ene plaats zich 
beter geïnformeerd dan mensen in een andere plaats?). 

We richten ons in deze verkenning vooral op de vergelijking van landen. Het gaat 
hier in tweeërlei opzicht over de Europese Unie: Nederland wordt vergeleken met 
andere landen van de Europese Unie en het onderwerp van vergelijking zijn opvattin-
gen en onderwijs over de Europese Unie, of soms iets breder: Europa. 

De belangrijkste informatiebron vormen de bevolkingsenquêtes van de zogeheten 
Eurobarometers. Daarmee worden in opdracht van de Europese Commissie ontwikke-
lingen in de publieke opinie in de lidstaten sinds de jaren zeventig regelmatig, veelal 
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twee maal per jaar, gepeild. Behalve over de betrokkenheid bij Europa en kennis over 
en vertrouwen in Europese instellingen wordt in deze enquêtes iets minder frequent 
ook algemener gevraagd naar maatschappelijke problemen en toekomstverwachtin-
gen en naar opvattingen over afzonderlijke beleidsterreinen. Over elk onderzoek en 
specifieke onderwerpen verschijnen algemeen toegankelijke rapporten van de eu1 en 
de gegevens worden ook gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. De berichtgeving in 
de Nederlandse media is doorgaans summier. In de afgelopen jaren heeft het Sociaal 
en Cultureel Planbureau wel met regelmaat gegevens van de Eurobarometers gebruikt 
in zijn rapporten.2

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt gebruik gemaakt van Eurobarometers 55.1 en 
55.1ovr uit het voorjaar van 2001. Deze enquêtes werden gehouden in steekproeven 
van respectievelijk de hele bevolking van 15 jaar en ouder en van de leeftijdsgroep van 
15–24 jaar. Ze worden gebruikt om Nederland met andere landen te vergelijken. 

Als smaakmaker staan in onderstaande tabellen alleen voor Nederland telkens twee 
vergelijkbare opvattingen vermeld. Ze zijn ontleend aan de later in 2001 gehouden 
Eurobarometer 56.1. Tabel 1.1 laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders ver-
wacht dat de eu in de nabije toekomst een belangrijkere rol in zijn of haar dagelijkse 
leven zal spelen. Er is echter geen meerderheid die daarop hoopt. Zo’n één op de vijf 
Nederlanders ziet een ongewenste toename van Europese invloed (slechts één op de 
twintig zou meer dan de verwachte invloed willen). Los van de vraag hoe reëel de ver-
wachtingen en hoe doordacht de voorkeuren zijn, laten deze cijfers opnieuw scepsis 
zien ten aanzien van de Europese integratie bij een substantiële minderheid van de 
bevolking. 

Tabel 1.1 Het belang van Europa, Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder (in %) 

Verwachte belang van de Europese Unie in 
het eigen dagelijkse leven over 5 jaar

Gewenste belang van de Europese Unie in het eigen 
dagelijkse leven over 5 jaar

belangrijker hetzelfde minder belangrijk allen

belangrijker 42 12 9 62
hetzelfde 3 29 1 33
minder belangrijk 1 1 3 5

allen 46 42 12 100

Bron: Eurobarometer 56.1 (najaar 2001); gewogen resultaten

In tabel 1.2 en 1.3 worden opvattingen vergeleken ten aanzien van Nederland en 
Europa. Tabel 1.2 laat zien dat het Nederlanderschap meer mensen met gevoelens van 
trots vervult dan het Europeaan-zijn. Tabel 1.3 toont een grotere tevredenheid met het 
functioneren van de democratie in Nederland dan in de Europese Unie. Dit ‘natio-
nalisme’ zal nauwelijks verwondering wekken; opvallend is misschien eerder dat de 
voorsprong van de natie op Europa zo beperkt blijft. Bij vergelijking met andere landen 
blijkt dat overal gevoelens van trots slechts zelden meer door Europa dan door de nati-
onaliteit worden opgeroepen.3 Als het om het functioneren van de democratie gaat, 
zijn er meer verschillen in patronen van oordelen over het eigen land en over de eu te 
ontdekken. Evenals bleek bij vergelijkingen van gegevens uit eerdere jaren, zien we dan 
enerzijds landen waar men sterker dan in Nederland overtuigd is van de superioriteit 
van de nationale democratie (Finland, Denemarken, Zweden) en anderzijds landen 
waar men de Europese democratie meer dan de nationale waardeert (Italië) of in ieder 
geval niet minder (Griekenland, Spanje, Portugal). 
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 Tabel 1.2 Trots, Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder (in %) 

Trots een Nederlander te zijn Trots een Europeaan te zijn
zeer trots tamelijk trots niet erg of helemaal niet trots allen

zeer trots 14 15 8 37
tamelijk trots 1 35 13 50
niet erg of helemaal niet trots 0 3 10 13

allen 16 53 31 100

Bron: Eurobarometer 56.1 (najaar 2001); gewogen resultaten

Tabel 1.3 Tevredenheid met de democratie, Nederlandse bevolking van 15 jaar e.o. (in %)

Tevredenheid met het functioneren 
van de democratie in Nederland Tevredenheid met het functioneren van de democratie in de Europese Unie

zeer tevreden tamelijk tevreden niet erg tevreden helemaal niet tevreden allen

zeer tevreden 5 8 2 1 15
tamelijk tevreden 0 40 18 2 59
niet erg tevreden 0 4 12 5 21
helemaal niet tevreden 0 0 1 4 5

allen 6 51 32 11 100

Bron: Eurobarometer 56.1 (najaar 2001); gewogen resultaten

Wat Nederland aangaat, valt bij vergelijking met gegevens uit eerdere jaren op dat de 
waardering van het functioneren van de Europese democratie in 2001 betrekkelijk posi-
tief is.4 

In deze verkenning wordt niet alleen gebruik gemaakt van gegevens van de enquêtes 
van de Eurobarometer. Die gegevens worden in hoofdstuk 3 aangevuld met resultaten 
van Europees onderzoek onder middelbare scholieren en leraren geschiedenis. Hoofd-
stuk 4 gaat over de wijze waarop Europa aan bod komt in het onderwijs in landen van 
de eu. Dit hoofdstuk is onder andere gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via de 
Nederlandse ambassades in de lidstaten. Om de informatie enigszins hanteerbaar en 
vergelijkbaar te houden hebben we ons beperkt tot het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs. 

In de slotbeschouwing over de publieke opinie in hoofdstuk 5 wordt teruggegrepen 
op enquêtebevindingen uit de andere hoofdstukken en uit de eerder genoemde scp-
publicaties, maar wordt ook anderszins het humeur in het land ten aanzien van de 
Europese Unie in beeld gebracht.

Voorafgaande aan de slotbeschouwing worden ook per hoofdstuk conclusies getrok-
ken. Van een verdere samenvatting van bevindingen kan hier worden afgezien. Slechts 
op twee ‘inconsistenties’ in de bevindingen zij gewezen. Dat is ten eerste de merkwaar-
dige combinatie in de publieke opinie van enerzijds de onderkenning van voordelen 
van de Europese eenwording en de steun voor Europees beleid en anderzijds een grote 
onverschilligheid, zowel blijkend uit reacties in enquêtes op een eventuele ophef-
fing van de eu als uit de extreem lage opkomst in ons land bij verkiezingen voor het 
Europees Parlement en (het gebrek aan) publieke discussie over Europa. Wat de Euro-
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pese Unie in het middelbaar onderwijs betreft, zien we enerzijds in hoofdstuk 4 grote 
verschillen tussen de landen waar het gaat om overheidsbeleid en aspiraties in het 
onderwijs, maar wordt anderzijds in hoofdstuk 3 op basis van gegevens van leraren en 
leerlingen geconcludeerd dat de belangstelling voor de Europese Unie veelal gering is 
en de variatie daarin onafhankelijk is van kenmerken van het onderwijs. Het is dan ook 
niet zo duidelijk hoe een grotere rol van het onderwijs bij de vorming van Europees bur-
gerschap kan worden gerealiseerd. Een nadere vergelijking van onderwijservaringen 
elders en goed begeleide experimenten kunnen hier uitkomst bieden. 

De tegenstelling tussen steun en onverschilligheid in de publieke opinie is waar-
schijnlijk een groter probleem. Hier lijkt een positieve of tenminste pragmatische 
houding tegenover het idee van integratie te botsen op een – geenszins tot Europa 
beperkte – negatieve houding tegenover grootschalige politieke en bestuurlijke instel-
lingen. Negatieve stereotypen (het machteloze Europese Parlement, de Brusselse 
bureaucratie, verspillende en fraudegevoelige regelingen) worden niet gecorrigeerd 
of genuanceerd door ervaringen of in discussie en ze laten zich slecht corrigeren door 
ongevraagde informatie.  

Noten
1 Zie voor de opzet en verslagen van de Eurobarometers http://europa.eu.int/comm/

public_opinion/. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat ten behoeve van de eigen 
beleidsontwikkeling en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de Europese Unie in 
Nederland ook eigen onderzoek verrichten, onder andere met behulp van focusgroepen. 
Hoewel daarmee op onderdelen een beter inzicht te krijgen is in de meningsvorming van 
burgers, blijft dit onderzoek vanwege de comparatieve opzet van deze verkenning hier 
verder buiten beschouwing. 

2  Zie de jaarlijkse uitgaven van de Sociale en culturele verkenningen, voor het laatst verschenen 
in 1999, en diverse Sociale en culturele rapporten, met name de uitgave van 2000: Nederland in 
Europa, alle te raadplegen op www.scp.nl. 

3  De niveaus van gerapporteerde trots verschillen soms wel aanzienlijk tussen de landen. 
Zo melden Grieken, Ieren en in iets mindere mate Britten veel gemakkelijker gevoelens 
van grote nationale trots dan Duitsers en Belgen. 

4  Zie de Sociale en culturele verkenningen 1998, p. 30, en het Sociaal en cultureel rapport 2000, p. 
147. 
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2  De publieke opinie over de Europese Unie vergeleken

Ludo van Dun en Henk Vinken 

Dit hoofdstuk biedt een actueel beeld van opinies van Nederlanders en andere Europese 
burgers over Europa. Daartoe worden vooral gegevens gebruikt van Eurobarometer 
55.1 uit het voorjaar van 2001. Daarnaast worden enkele trends geschetst met behulp 
van eerdere Eurobarometers.1 

We concentreren ons op de positie van jongeren. Niet zelden wordt in het publieke 
debat aangenomen dat jongeren er een specifieke oriëntatie op Europa op nahou-
den of, duidelijker, evident minder belangstelling voor Europa zo niet een negatieve 
attitude ten aanzien van Europa en Europese kwesties hebben. We gaan systematisch 
na met welke opinies de jongste leeftijdsgroep door de jaren heen en in verschillende 
landen afwijkt van de oudere leeftijdsgroepen van die landen. 

Eveneens prominent in de discussies over Europa is de balans tussen Europese en 
nationale cultuur en identiteit. Met het oog op verdergaande samenwerking en een-
wording wordt wel gewezen op niet te veronachtzamen, historisch bepaalde culturele 
verschillen in Europa. Burgers uit de verschillende cultuurregio’s van Europa stel-
len eigen eisen aan Europa en hebben geheel eigen opinies over Europese kwesties. 
We bekijken in dit hoofdstuk hoe cultuurverschillen in Europa een rol van betekenis 
spelen in de opinievorming over enkele Europese onderdelen. 

Per onderwerp bezien we eerst de positie van Nederland, die we vervolgens glo-
baal vergelijken met de scores van de overige veertien eu-landen. Daarna kijken we 
in detail naar zeven landen: Nederland en zijn buurlanden België, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, aangevuld met de oude lidstaten Frankrijk en Italië en met 
Denemarken, een in menig opzicht met Nederland vergelijkbaar land, dat echter wat 
de houding tegenover Europa betreft van Nederland afwijkt. In de vergelijking van 
zeven landen kijken we ook of jongeren (15 tot en met 24 jaar) een afwijkende positie 
innemen ten opzichte van de rest van de bevolking. Een samenvattende tabel halver-
wege dit hoofdstuk resumeert de belangrijkste uitkomsten in cijfers.

Informatie over de eu: een groeiende rol van internet
Kernpunt bij opinievorming is de mate van geïnformeerdheid. Allereerst kijken we dan 
naar hoe goed de burgers zichzelf geïnformeerd achten over de Europese Unie, haar 
beleid en haar instituties. Met een score van 4,3 op een schaal van 1 (weet er niets van) 
tot 10 (weet er erg veel van) blijken Nederlanders zich niet bijzonder geïnformeerd te 
beschouwen. Dat getal is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde en ook de Neder-
landse jongeren wijken niet van dit gemiddelde af.

Italianen, Belgen en Duitsers achten zich even matig geïnformeerd als Nederlan-
ders. Met name Portugezen en Britten en in iets mindere mate Fransen vinden zich 
nog slechter geïnformeerd. Het hoogst scoren Oostenrijkers en Denen, zij het dat hun 
score in absolute zin evenmin hoog genoemd kan worden.2 Maken we voor de selectie 
van zeven landen het onderscheid tussen jong en oud, dan vallen alleen de Deense en 
Britse jongeren op: zij vinden zich minder goed geïnformeerd dan hun oudere landge-
noten.

Als men (al) informatie over de Europese Unie zoekt, dan maken Nederlanders 
voornamelijk gebruik van de tv en de krant. Dat geldt ook voor de andere eu-landen. 
internet wordt door 16% geraadpleegd voor eu-informatie (dat is boven het Europese 
gemiddelde). In Nederland, in alle andere oudere eu-landen en Denemarken zijn het 
vooral jongeren die veel meer gebruik maken van internet dan de rest van de bevol-
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king. In Duitsland, Nederland en Frankrijk zelfs driemaal zo vaak. Gevraagd naar de 
voorkeur van Nederlanders voor een informatiebron over de eu komt eenzelfde beeld 
naar voren, tv en krant zijn veruit het populairst. Opvallend is tot slot dat telkens ruim 
één op de vier aangeeft het liefst via een bondige folder of brochure of via internet zijn 
informatie te krijgen. Ook hier zijn weinig verschillen waar te nemen met andere eu-
landen.

eu-instellingen: bekend, belangrijk en vertrouwd?
Europa komt vooral tot de Nederlanders (en andere Europeanen) via de klassieke 
media als tv en krant, met een groeiende rol voor internet in met name Nederland en de 
Scandinavische landen. De vraag is of Nederlanders zich nu met behulp van deze media 
vertrouwd gemaakt hebben met de verschillende Europese instellingen, zoals het Euro-
pees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Europese 
Hof van Justitie. Grote meerderheden in Nederland geven, desgevraagd, aan bekend 
te zijn met deze instellingen. Dit bevestigt eerdere bevindingen van het scp.3 Relatief 
onbekend is de Raad van ministers en de Europese Rekenkamer. Het minst bekend is 
de Europese Ombudsman. 

De bekendheid van de verschillende instituties kent in bijna alle eu-landen vrij-
wel dezelfde volgorde. De in Nederland relatief onbekende Europese Ombudsman 
(alleen Italië en Duitsland scoren slechter) komt in de andere eu-landen bekender in 
de oren voor, vooral in Denemarken en Spanje, maar met name in Finland. Dat laatste 
valt eenvoudig te verklaren door het feit dat de eerste en huidige ombudsman de Fin 
Söderman is. 

Als we kijken naar hoe jongeren staan ten opzichte van de vijf bekendste instel-
lingen (Europees Parlement, Europese Commissie, Raad van ministers, Europese Hof 
van Justitie en de Europese Centrale Bank) en de zeven geselecteerde eu-landen, dan 
zijn alleen in Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de 15-tot-en-met-24 
jarigen minder vertrouwd met deze vijf instellingen dan de 25-plussers in die landen. 

Voor dezelfde instellingen is gevraagd of men denkt dat ze een belangrijke rol spelen 
in de eu. Nederlanders denken dat het Europees Parlement de belangrijkste rol speelt, 
gevolgd door de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Europese Hof 
van Justitie, die gedrieën een vrijwel gelijkwaardige rol op het Europese toneel krijgen 
toegedicht. De Raad van ministers wordt nauwelijks minder belangrijk geacht, hoewel 
ze dus relatief minder bekend is. De minst belangrijke rol wordt toegeschreven aan de 
minst bekende, het Comité van de Regio’s van de eu. Met uitzondering van de Duitsers 
(die de Centrale Bank de grootste rol toedichten) en Oostenrijkers (de Europese Com-
missie krijgt de belangrijkste rol) denken de burgers uit de eu-lidstaten dat het Euro-
pees Parlement de belangrijkste instelling van de eu is. Hoewel de Raad van ministers 
de beslissingen van de eu neemt, wordt zij alleen door de Zweden (op één na belang-
rijkste) en de Grieken (op de derde plaats) enigszins op waarde geschat. Nederlandse 
jongeren delen het Europees Parlement, de Europese Commissie, maar vooral de Raad 
van ministers een grotere rol toe dan de overige Nederlanders. In vergelijking met jon-
geren uit de buurlanden en uit Denemarken, Frankrijk en Italië weten Nederlandse jon-
geren de belangrijkheid van de Raad van ministers beter op waarde te schatten. Britse 
jongeren daarentegen kennen de Raad van ministers niet alleen nauwelijks, ze dichten 
de Raad ook een weinig prominente rol toe op het Europese toneel.

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in het Europese Hof van Justitie, bijna net 
zo veel als in de Centrale Bank, en op enige afstand gevolgd door het Parlement en de 
Europese Commissie. Nederlandse jongeren spreken een groter vertrouwen uit in het 
Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van ministers dan de rest van 
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de Nederlandse bevolking. Franse, Italiaanse, Deense, Belgische en Britse jongeren 
spreken een even groot vertrouwen uit in de bekendste vijf eu-instellingen als de rest 
van de bevolking. In eu-verband valt verder op dat in het Verenigd Koninkrijk het Hof 
van Justitie en het Parlement weliswaar op het meeste vertrouwen kunnen rekenen, 
maar dat dat slechts voor een minderheid van zowel jongere als oudere burgers geldt. 

Het belang van het Europees Parlement laat zich ook aflezen uit de opkomstcijfers. 
Als we kijken naar het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor het Europese Par-
lement dan valt voor Nederland een uitzonderlijk grote daling op van 58% in 1979 tot 
30% bij de laatste verkiezingen in 1999. De opkomst in 1999 was echter in vrijwel alle 
landen lager dan ooit.4 Ter vergelijking: in Duitsland ging 45% naar de stembus, in 
Frankrijk 47% en in Denemarken 50%. In het Verenigd Koninkrijk, waar het eu-lid-
maatschap nog steeds omstreden is en dat ook niet deelnam aan de invoering van de 
Euro, was de opkomst zeer laag en ging nog geen 25% van de burgers naar de stembus.

Het opheffen van de eu: onverschilligheid
Bij dergelijke opkomstcijfers ligt het voor de hand na te gaan hoe eu-burgers het 
zouden vinden als morgen de Europese Unie zou worden opgeheven. De grootste 
groep Nederlanders zou dat vooral onverschillig laten, net als in de meeste andere eu-
landen. Toch nog een aanzienlijk deel (34%) zou dat erg jammer vinden. Opgelucht 
is elke tiende Nederlander. In de Scandinavische landen (met name in Zweden) en het 
Verenigd Koninkrijk zou meer dan één vierde van de bevolking opgelucht ademha-
len. Vergelijken we Nederland met zijn buurlanden België, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk en met Frankrijk, Italië en Denemarken, dan zien we weinig opzienbarende 
verschillen. Gemiddeld één derde (jongeren even vaak als ouderen) zou het betreuren 
als de eu morgen zou worden opgeheven. In het Verenigd Koninkrijk is dat duidelijk 
minder en vooral onder jongeren. De ontwikkeling door de jaren heen toont aan dat 
steeds minder mensen het erg zouden vinden als de eu zou worden opgeheven. In de 
zeven eu-landen die we nader bekeken, is dat percentage gedaald van gemiddeld de 
helft naar één derde in 2001. Door de jaren heen bezien zijn er nauwelijks vermeldens-
waardige verschillen waar te nemen tussen jong en oud.

Steun voor de eu: sterk, maar afnemend
Wat vinden Nederlanders in het algemeen van de Europese Unie? Een meerderheid van 
de Nederlanders beschouwt het lidmaatschap van de eu als een goede zaak. Slechts 
weinigen vinden het een slechte zaak of zeggen er onverschillig tegenover te staan. 

Tabel 2.1 Opinies EU 2001 onder 15-24-jarigen en 25-plussers in 7 EU-landen

nl dk de be fr it vk

EU-geïnformeerdheid (gemiddelde) (1=slecht 
tot 10=goed) 15-24 4,4 4,5 4,5 4,6 3,9 4,5 3,0

25+ 4,2 5,0 4,6 4,5 4,0 4,3 3,5

EU-info via internet (% ja) 15-24 39 35 22 28 26 20 19
25+ 12 20 7 13 7 11 13

bekendheid, belang en vertrouwen in 5 EU-
instellingen (% ja)

1. Europees Parlement
van gehoord 15-24 94 96 81 93 84 92 72

25+ 95 98 85 92 94 93 88
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nl dk de be fr it vk

belangrijke rol 15-24 91 83 67 80 80 86 57
25+ 82 78 70 80 80 85 59

vertrouwen 15-24 71 58 46 65 58 68 33
25+ 56 53 47 62 57 66 27

2. Europese Commissie
van gehoord 15-24 86 81 64 82 73 71 61

25+ 83 95 71 86 83 76 77
belangrijke rol 15-24 87 72 53 74 72 78 45

25+ 75 77 63 78 76 73 51
vertrouwen 15-24 67 46 30 64 56 60 25

25+ 52 48 38 58 52 56 25
3. Europese Centrale Bank

van gehoord 15-24 82 71 75 66 48 59 50
25+ 80 85 83 60 67 66 59

belangrijke rol 15-24 76 69 64 64 56 65 40
25+ 76 69 74 60 67 67 42

vertrouwen 15-24 63 50 49 49 38 41 20
25+ 63 51 50 43 41 44 20

4. Europees Hof van Justitie
van gehoord 15-24 77 87 73 70 56 41 48

25+ 78 95 81 75 65 45 60
belangrijke rol 15-24 76 70 58 68 61 59 41

25+ 73 78 69 68 63 55 45
vertrouwen 15-24 69 67 47 53 46 42 30

25+ 64 68 54 51 44 41 28
5. Raad van ministers

van gehoord 15-24 65 57 52 55 53 61 24
25+ 67 86 55 67 69 63 40

belangrijke rol 15-24 80 51 45 62 58 61 25
25+ 67 66 52 62 61 61 33

vertrouwen 15-24 60 41 30 48 37 41 17
25+ 46 47 34 42 41 41 17

opheffen EU (% zeer spijtig) 15-24 35 35 29 35 30 43 11
25+ 34 34 30 20 28 35 18

algemene steun EU (% EU goede zaak) 15-24 72 49 46 65 61 67 24
25+ 62 48 45 52 47 56 30

algemeen beeld EU (% positief/zeer positief ) 15-24 51 42 40 55 54 71 22
25+ 38 30 34 48 45 62 24

land profijt van EU (% ja) 15-24 70 56 43 54 55 57 27
25+ 61 62 38 55 45 48 29

persoonlijk profijt van EU (% ja) 15-24 49 40 28 30 24 23 18
25+ 35 30 23 30 17 19 19

N.B.: Indien de cijfers vet zijn, verschillen de leeftijdsgroepen binnen het land significant (p<.05).

Bron: Eurobarometer EB55.1 (2001) (gewogen)

Het enthousiasme in België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland en zeker in het Ver-
enigd Koninkrijk is beduidend minder dan in Nederland. De Zuid-Europese landen 
zijn eensgezind en even positief als Nederland. In Nederland, België, Frankrijk en Italië 
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zijn de jongeren beter te spreken over het nationale eu-lidmaatschap dan de rest van de 
bevolking, met opnieuw een extra dosis steun onder Nederlandse jongeren. 

Hoe heeft deze positieve steun voor de eu zich door de jaren heen ontwikkeld? Het 
meerderheidspercentage Nederlanders dat het eu-lidmaatschap een goede zaak vindt, 
stijgt tussen 1975 en 1995. In 2001 is dat percentage echter weer gedaald tot onder het 
niveau van 1975. Alleen in 1995 en 2001 is er verschil tussen jong en oud met juist posi-
tievere jongeren over het eu-lidmaatschap. De daling tussen 1995 en 2001 is niet uniek 
voor Nederland, maar wel het scherpst. Opvallend gegeven is dat sedert 1990, toen het 
Oost-Duitse deel ging meetellen, het percentage ‘Ossies’ dat het eu-lidmaatschap een 
goede zaak vond, is gedaald van een grote meerderheid in 1990 tot een kleine minder-
heid in 2001. Jong en oud onderscheiden zich door de jaren heen vrijwel niet. 

In vrijwel alle zeven landen was de steun voor de eu het grootst in het jaar na de 
val van de Muur, 1990. In België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zette de daling 
al in 1995 in, om in 2001 een dieptepunt te bereiken. In België en Frankrijk blijven de 
jongeren meer steun geven aan de eu dan de rest van de bevolking. De volgende figuur 
biedt een overzicht.

Figuur 2.1 EU-lidmaatschap is een goede zaak 1975-2001, onder 15-24 jarigen en 25-plussers in Nederland en 
gehele bevolking in zes EU-landen

Bron: Youth and History

Worden Nederlanders naar hun algemene beeld van de eu gevraagd, dan is een sub-
stantiële minderheid (zeer) positief, en heeft een bijna even groot aandeel een neutraal 
beeld. In Ierland, Italië en Portugal is het beeld van de eu het meest positief, in het Ver-
enigd Koninkrijk, Oostenrijk, Finland en Zweden zijn slechts weinigen (ongeveer één 
vierde) positief. In de zeven geselecteerde landen heerst optimisme onder Italiaanse, 
Franse en Nederlandse en in relatieve zin (ten opzichte van oudere leeftijdsgroepen) 
onder Deense jongeren.

Profijt: meer voordelen dan nadelen
Op de vraag of hun land geprofiteerd heeft van het eu-lidmaatschap, antwoordt een 
meerderheid van de Nederlanders bevestigend. De Nederlandse jongeren zijn nog 
positiever. Nederlanders, jongere of geen jongere, zijn in Europa bovengemiddeld 
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positief. Evenals Grieken, Portugezen en, het sterkst, de Ieren. De Zweden hebben 
het minst op met het eu-lidmaatschap. De trend (sedert 1984) voor onze selectie van 
zeven landen laat vooral zien dat jongeren veelal positiever over de nationale baten 
van het eu-lidmaatschap oordelen. Opnieuw geeft het peiljaar 1990 voor vrijwel alle 
landen het meest optimistische beeld te zien. Uitzonderlijk is Denemarken, waar sinds 
1990 een constante meerderheid (en jongeren evenveel als ouderen) positief is (wat 
gezien het Deense euroscepticisme opvallend is). In de overige zes landen is na 1990 
het gevoel als land geprofiteerd te hebben van de eu behoorlijk afgenomen, het sterkst 
in Italië.

Of het lidmaatschap van hun land de Nederlander persoonlijk (meer) voordelen 
heeft gebracht, verdeelt de Nederlander. Bijna evenveel Nederlanders (40%) zien wel 
en geen persoonlijke baten. Het zijn vooral Ieren die zeggen dat het eu-lidmaatschap 
hen (meer) voordelen heeft gebracht. Italianen, Fransen, Britten en Finnen zien weinig 
persoonlijke voordelen als gevolg van het eu-lidmaatschap van hun land. Onder 
Zweden is het aandeel dat (meer) nadelen ziet zelfs groter dan van diegenen die juist 
voordelen zien voor hun persoonlijke situatie. Weer zijn het Nederlandse jongeren die 
persoonlijk de meeste voordelen van de eu zien in vergelijking tot hun leeftijdsgeno-
ten uit de zes andere eu-landen.

Bevoegdheden: defensie, veiligheid en buitenlandpolitiek
Grote groepen Europeanen, jong of minder jong, staan achter een gemeenschappelijke 
buitenland- en defensie- en veiligheidspolitiek, zelfs, zij het in mindere mate, in Dene-
marken en het Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd één eu-buitenlandpolitiek). Dit 
zagen we reeds in het eerder genoemde Sociaal en Cultureel Rapport 2000 en vinden we nu 
ook weer in meer recentere jaren. Dit doet de vraag rijzen of de eu-landen anno 2001 
verschillen in de beleidsprioriteiten die voor de Europese Unie worden gereserveerd. 

eu-beleidsprioriteiten: meer inzet op alle terreinen
Bijna alle voorgelegde beleidsactiviteiten moeten volgens de eu-burgers prioriteit 
krijgen. Nederlanders vinden in grote meerderheden dat de eu zich sterk zou moeten 
maken voor het verkleinen van de afstand tot de Europese burgers, het bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting, het beschermen van het milieu, het garanderen van 
de kwaliteit van het voedsel en andere producten, het beschermen van de consument, 
het bestrijden van werkloosheid, het bestrijden van georganiseerde misdaad en drugs-
transporten, het handhaven van vrede en veiligheid in Europa en, tot slot, het garande-
ren van het recht van het individu en het respecteren van democratie. De verwachtingen 
van de eu en haar instellingen zijn hoog. Terwijl, zo zagen we op tal van dimensies, 
men zich feitelijk bij de eu matig betrokken acht en niet zelden een onverschillige 
houding aanneemt. Jongeren nemen geen speciale positie in bij de prioriteitenstelling; 
ze zijn het grotendeels eens met de belangrijke en minder belangrijke beleidspunten 
voor de eu. Maar het zijn niet alleen de Nederlanders die veel dingen heel belangrijk 
vinden. De buurlanden (met uitzondering op sommige beleidsterreinen van het Ver-
enigd Koninkrijk) en Frankrijk, Italië en Denemarken geven nauwelijks verschillen te 
zien. 

Cultuurverschillen tussen landen leiden op enkele onderdelen tot het accentueren van 
uiteenlopende beleidsprioriteiten.5 Vooral in individualistische culturen en culturen 
waarin meer op welzijn dan op materiële zekerheid wordt ingezet, zijn armoedebestrij-
ding en vooral het tegengaan van werkloosheid minder grote thema’s.6 Deze thema’s 
vinden we juist hoog op de agenda in culturen waar machtsverschillen vanzelfsprekend 
en aanvaard zijn en waar tegelijk een lage onzekerheidstolerantie heerst.7 Mensen uit 
culturen met sterk assertieve trekken, met een grote nadruk op prestaties en met een 
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grotere acceptatie van ongelijkheid tussen mensen stellen nauwelijks belang in de pri-
oriteit voor milieubescherming en voor het garanderen van de rechten van het individu 
en respect voor de democratische principes van Europa.8

Uitbreiding van de eu: oog voor negatieve gevolgen
Een actueel thema, tot slot, is het opnemen van nieuwe lidstaten in de eu. Over de 
uitbreiding van de eu is de mening in Nederland verdeeld. Een negatief en een positief 
aspect aan de uitbreiding strijden om voorrang. Men maakt zich vooral zorgen dat het 
als gevolg van de uitbreiding veel moeilijker zal worden om tot beslissingen te komen 
op Europees niveau. Grote meerderheden Nederlanders, juist ook jongeren, Denen, 
Finnen, en in iets minder sterke mate Fransen en Zweden, maken zich hierom zorgen. 
Daar staat tegenover dat vele Nederlandse burgers denken dat door de uitbreiding de 
rol van de Europese Unie in de wereld aan belang zal winnen. Dat is een algeheel gevoel 
onder de eu-burgers, de Britten uitgezonderd.

In Nederland leeft de vrees dat uitbreiding extra kosten voor de huidige eu-lidsta-
ten met zich zal brengen en dat vindt men met name ook in de Scandinavische landen 
en Duitsland. Vooral in Duitsland en niet zo zeer in Nederland verwacht men dat door 
de uitbreiding de werkloosheid in eigen land zal toenemen. Net als Scandinaviërs 
vinden Nederlanders wel dat de eu zich eerst moet hervormen voordat nieuwe leden 
kunnen worden toegelaten. Vooral in Zuid-Europa is er oog voor een cultureel effect: 
de uitbreiding zal de eu, zo verwacht men vooral in dit deel van Europa, cultureel 
gezien rijker maken. 

Kijken we naar de verschillen tussen Nederland en zijn buurlanden, en Frankrijk, 
Italië en Denemarken en tussen jong en oud, dan valt op dat Italianen (jong en oud) 
vooral het cultureel verrijkende element van de uitbreiding benadrukken. Zij vinden 
het negatieve aspect van het moeilijker worden om tot beslissingen te komen minder 
belangrijk. Franse en in iets mindere mate Duitse en Belgische jongeren verschillen 
van mening met hun oudere medeburgers: zij zijn minder negatief over de mogelijke 
gevolgen van de eu-uitbreiding.

We hebben opnieuw gekeken naar relaties met nationale cultuurverschillen. Deze 
relaties zijn zeer beperkt. Een enkele relatie valt echter op. Zorgen om het complexer 
worden van besluitvorming na toetreding van de nieuwe eu-landen zijn er vooral in 
culturen waar mensen blijkens hun waarden en normen enerzijds meer nadruk leggen 
op welzijn en tolerantie dan op sociaal-economische zekerheid en politieke stabiliteit 
en anderzijds minder op hebben met traditionele autoriteiten (onder andere de kerk, 
de natiestaat, etc.).9 

Conclusies
Europeanen zeggen zelf matig geïnformeerd te zijn over de eu, maar ze achten zich 
desalniettemin met vele eu-instellingen vertrouwd en vinden deze van belang en rede-
lijk vertrouwenwekkend. Naar de stembus voor Europese verkiezingen gaan een dalend 
aantal bevolkingsgroepen in Europa en ook de onverschilligheid over een eventueel 
opheffen van Europa is redelijk breed onder de Europese burgers ontwikkeld. Grote 
groepen, zij het door de tijd gezien steeds kleiner in getal, vinden de eu evenwel een 
goede zaak. Men heeft over het algemeen een positief beeld van de eu en velen erken-
nen dat het eigen land en dat zij zelf, zij het in sterk mindere mate, baat hebben bij het 
bestaan van de eu. Het nationale en persoonlijke profijt zijn volgens velen echter in het 
laatste decennium afgenomen. Een toename van eu-bevoegdheden op defensie-, vei-
ligheids- en buitenlandbeleid wordt grosso modo toegejuicht en de lijst prioriteiten die 
de eu zich volgens burgers moet stellen (van werkloosheidsbestrijding tot consumen-
tenbescherming), is welhaast even lang als de lijst die hen in onderzoek is voorgelegd. 
Verdeeld zijn de Europeanen over de effecten van de toetreding van nieuwe eu-landen. 
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De uitbreiding gaat gepaard met complexere besluitvorming en meer kosten, vrezen de 
Europeanen. 

Deze zorgen om de uitbreiding zijn typisch voor Noord-Europeanen, onder wie 
Nederlanders. Kijken we verder hoe bijzonder Nederlanders zich tot de eu verhouden 
dan zijn vermeldenswaardig de scherpe daling in de opkomst bij Europese verkiezin-
gen en ook in de algemene steun voor de eu. De steun voor Europa is in Nederland 
echter in absolute zin opmerkelijk hoog en dat geldt ook voor het idee dat Nederland 
als land profijt heeft van de eu. Ondanks enkele verschillen tussen Nederlanders en 
Denen scharen Nederlanders zich niet zelden bij de Scandinaviërs in hun opinies over 
Europa. Er zijn enige, eerste aanwijzingen dat dit met cultuur samenhangt. Nederland 
en Scandinavië lijken in de eu één cultuurregio waarin individualisme domineert, 
meer nadruk op welzijn dan op economische zekerheid gelegd wordt en machts- of 
sociale verschillen en traditionele autoriteiten minder geaccepteerd worden. Dit 
cultuurprofiel gaat samen met een lagere prioriteit voor werkloosheids- en armoe-
debestrijding als eu-speerpunten en juist meer aandacht voor de bescherming van 
het milieu en de rechten van het individu op eu-niveau. Ook, zoals gezegd, gaat het 
samen met zorgen over het bemoeilijken van de beslisvaardigheid van de eu na toetre-
ding van nieuwe eu-landen. De Zuid-Europese landen, in vele opzichten de culturele 
antipode van de Scandinavische en Nederlandse, vormen qua eu-beleidsprioriteiten 
een spiegelbeeld.

Nederlandse jongeren zijn niet (nog) minder geïnformeerd over Europa dan hun 
oudere landgenoten. Het zijn vooral Deense en Britse jongeren die zich wat dit betreft 
negatief onderscheiden van hun oudere medeburgers. Jongeren, uit Nederland en 
met name uit Scandinavische landen, komen wel via internet met eu-thema’s in 
aanraking. Weer zijn het onder anderen Deense en Britse jongeren die zeggen minder 
vertrouwd te zijn met de eu-instellingen dan hun oudere landgenoten. Nederlandse 
jongeren onderscheiden zich weer door een groter belang en groter vertrouwen dat 
zij hechten aan en stellen in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 
Raad van ministers . De meeste jongeren, dus ook Nederlandse, zouden echter weinig 
spijt hebben als de eu morgen wordt opgeheven. Tegenstrijdig lijkt dat het vooral 
Nederlandse jongeren zijn die algemene steun voor de eu uitspreken, zij het dat onder 
hen zich ook een daling in eu-steun voltrokken heeft. Ook het algemene beeld van de 
eu is (met name) onder Nederlandse jongeren goed te noemen. Met jongeren uit vele 
andere landen delen Nederlandse jongeren meer dan hun oudere landgenoten de idee 
dat hun land profijt heeft gehad van de eu. Opmerkelijk is het dat vooral Nederlandse 
jongeren aangeven dat zij persoonlijk ook voordeel hebben van de eu. Zorgen over 
de nadelen van de uitbreiding van de eu zijn niet typisch voor Nederlandse jongeren. 
Weinig zorgen hierover zijn wel typisch voor Franse, Duitse en Belgische jongeren.

Alles overziend is er toch enige reden tot bescheiden zorg. Europa lijkt voor Euro-
pese burgers, Nederlanders incluis, nauwelijks een belangwekkend thema, hoewel 
erkend wordt dat men, soms persoonlijk, profijt heeft van de eu. De eigen als matig 
ingeschatte kennis van de eu, de onverschilligheid bij het opheffen van de eu, de lage 
opkomstcijfers bij de Europese verkiezingen, de dalingen hierin en in de algemene 
steun voor Europa in de laatste decennia zijn hiervoor belangrijke aanwijzingen. Het-
zelfde geldt feitelijk voor het grote scala van eisen dat burgers aan de eu stellen. Het 
lijkt erop dat, hoewel er op culturele gronden accentverschillen zijn, burgers op alle ter-
reinen meer inzet wensen en zich weinig diepgaande gedachten over prioritering van 
beleid maken. Eerder is geopperd dat de mate van publieke aandacht voor het thema 
Europa een rol speelt bij de opinievorming. Een levendig maatschappelijk debat over 
Europa, zoals dat zich in Denemarken heeft voltrokken, zou een grotere belangstelling 
of toch op zijn minst een sterkere opinievorming tot gevolg hebben. 
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Jongeren lijken over de hele linie een redelijk positief beeld van de eu te hebben. Ze 
wijken in hun opvattingen doorgaans nauwelijks of niet af van de rest van de bevolking. 
In het volgende hoofdstuk willen we bezien of dit beeld nuancering behoeft. Wellicht 
profileren jongeren zich in hun opinievorming sterker als we ons concentreren op the-
ma’s die hun direct aangaan, zoals het kunnen-reizen voor studie of werk in Europa. 
Voorts is het mogelijk dat de opinies van jongeren, op deze en minder direct persoon-
lijke thema’s, niet zozeer door publieke aandacht voor de eu (via een maatschappelijk 
debat) als wel door aandacht in het onderwijs beïnvloed worden. Mogelijk dat de mate 
waarin er in het (middelbaar) onderwijs aandacht wordt besteed aan Europa een rol 
speelt in de opinievorming van jongeren over de eu.

Noten
1  Voor de trendanalyses is gebruik gemaakt van The Mannheim Eurobarometer Trend File 1970-

1999 (za study 3521), waarin gegevens vanaf de jaren zeventig zijn opgenomen.
2  Zie ook J.I.H. Janssen, Publieke steun voor de Europese Unie, Maastricht 2001 (dissertatie). 

Janssen meldt dat eu-burgers in hun steun voor Europa nauwelijks van het positieve 
beeld (door bestuurlijke en politieke elites) geschetst in de media afwijken en nauwelijks 
‘echte’ opinies hebben over Europa. Uitzondering is Denemarken met een sterk publiek 
debat rondom Europa. Juist in Denemarken, aldus Janssen, weten burgers meer van 
Europa, ook feitelijkheden.

3 Zie Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Nederland in Europa, Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2000, pp. 99-100. 

4 Zij het voor Nederlandse begrippen nog steeds op een hoog niveau in landen met vormen 
van opkomstplicht, te weten: België, Griekenland, Italië en Luxemburg.

5  Er is nagegaan wat de relaties zijn tussen beleidsprioriteiten en verschillende prominente 
cultuurdimensies waarbij landen cultureel ingedeeld worden naar bijvoorbeeld collecti-
visme-individualisme of feminiteit-masculiniteit (zie: G. Hofstede, Culture’s consequences. 
Thousands Oaks: Sage Publications, 2001) of naar overlevings- versus welzijnswaarden 
(zie R. Inglehart, R., Modernization and postmodernization. Princeton: Princeton University 
Press, 1997).

6  Landen met deze cultuurkenmerken zijn vooral in Scandinavië te vinden. Ook Nederland 
en Oostenrijk vertonen deze kenmerken. Tegenpoolculturen zijn vooral onder de medi-
terrane landen aan te treffen.

7  Dit zijn landen als Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, België en Frankrijk. Nederland 
en Duitsland nemen een middenpositie in. Vooral Angelsaksische en Scandinavische 
landen vormen de tegenpolen.

8  Voorbeeldlanden van deze nationale culturen in de eu zijn Oostenrijk, Italië, Ierland, Ver-
enigd Koninkrijk en Duitsland. De tegenpoolculturen vindt men in Zweden, Nederland, 
Denemarken en Finland. 

9  Vooral de Scandinavische landen, Oostenrijk en Nederland volgen dit cultuurpatroon. 
Voor Griekenland, Portugal, Frankrijk, Spanje en Italië geldt dit juist niet.
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3  Jongeren en scholieren en Europa

Henk Vinken en Ludo van Dun

De resultaten uit het voorgaande hoofdstuk zijn aanleiding om extra in te zoomen op 
de positie van jongeren. Over het algemeen, zo werd duidelijk, zijn jongeren optimis-
tisch over de toekomst van Europa. De vraag is nu of dat ook opgaat voor onderwerpen 
die meer specifiek jongeren raken. Hiervoor kunnen we terugvallen op een speciale 
jongeren-Eurobarometer uit het voorjaar van 2001 waarin jongeren tussen de vijftien 
en vierentwintig jaar oud zijn ondervraagd, juist over Europese onderwerpen waarvan 
aangenomen wordt dat die beter bij de leefwereld en belangstelling van jongeren aan-
sluiten.1 Zo wordt meer aandacht gegeven aan de persoonlijke betekenis die jongeren 
hechten aan Europa, wordt de interesse van jongeren gemeten om zich voor studie of 
werk elders in Europa te vestigen, en is een aantal specifiek op jongeren gerichte eu-
beleidsprioriteiten ter beoordeling aan jongeren voorgelegd. In dit hoofdstuk bezien 
we de resultaten. Waar zinvol maken we onderscheid naar jongeren die kort en jonge-
ren die langer onderwijs volgen.

Vervolgens maken we als opmaat naar het volgende hoofdstuk een eerste verken-
ning van de relatie tussen de opinies van jongeren en de aandacht voor Europa in het 
middelbaar onderwijs. We gaan hiervoor in op de resultaten van het survey Youth and 
History uit de jaren 1994-1996, een grootschalig onderzoek onder 32.000 14-15 jarigen 
in 27, goeddeels Europese landen en onder hun leraren.2 Met deze gegevens kunnen 
we nagaan of de aandacht voor Europa in het onderwijs, in dit geval het geschiede-
nisonderwijs, onder jongeren leidt tot meer interesse voor Europa en/of een positie-
vere houding ten opzichte van Europese thema’s. We kijken dan naar de hoeveelheid 
Europese aandacht in het onderwijs én naar de wijze waarop deze aandacht wordt 
gegeven, c.q. of jongeren eerder passief of juist actief in het onderwijs terzake worden 
betrokken. Opnieuw presenteren we één samenvattende tabel met de kernuitkomsten 
van de analyses.

De persoonlijke betekenis van Europa: bewegingsvrijheid
Nederlandse jongeren associëren de eu met de mogelijkheid om te gaan en staan waar 
ze willen. Dat laatste is voor de meeste eu-jongeren (één van) de belangrijkste persoon-
lijke betekenis(sen) van de eu. Met name Franse en Duitse jongeren beschouwen dat 
als de belangrijkste verworvenheid van de eu. Weinig Europese jongeren beschouwen 
de eu als een bureaucratisch gedrocht, als een verspilling van tijd en geld. Met uitzon-
dering dan van Zweedse jongeren: één op de drie vindt de eu verspilling van tijd en 
geld. 

Het bestempelen van de eu als een risico om de culturele diversiteit te verliezen 
kent in de meeste landen weinig aanhang. Niet alleen volwassenen in het Verenigd 
Koninkrijk hebben weinig op met de eu, ook Britse jongeren echoën dat na. Bijna 
één op de drie jonge Britten geeft als antwoord dat ze niet weten wat de eu voor hen 
persoonlijk betekent. 

Op de vraag: ‘wat denk je dat het betekent een “burger van de Europese Unie” te 
zijn,’ antwoorden zes op iedere tien Nederlandse jongeren dat dat het recht is om zich 
vrijelijk en permanent te kunnen verplaatsen binnen de Europese Unie, het recht om 
te werken in elk land van de eu en om in staat te zijn om in elk eu-land te kunnen 
studeren. Duidelijk is dus dat het Europese burgerschap voor hen vooral inhoudt 
dat ze zich vrijelijk kunnen bewegen tussen de landen van de eu, om te werken, te 
studeren en om te reizen. In vrijwel alle andere eu-landen wordt het recht om in elk 
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eu-land te kunnen werken door de jongeren als het belangrijkste recht beschouwd van 
het eu-burgerschap. Het recht om te kunnen bewegen en de mogelijkheid om overal 
in de eu te kunnen studeren worden daarna in de meeste eu-landen als tweede of 
derde burgerschapsrecht genoemd. De Europese jongeren denken bij het ‘burgerzijn 
in Europa’ dus vooral aan bewegingsvrijheid en mobiliteit. Er is weinig onderscheid 
tussen korter/lager of langer/hoger opgeleiden.3 Ook voor lageropgeleiden heeft 
Europa derhalve de betekenis van bewegingsvrijheid. Uitzondering zijn Britse lagerop-
geleide jongeren. Zij zijn evident minder van de Europese mobiliteitsbelofte overtuigd 
dan hun hoger opgeleide jonge landgenoten.

Reizen naar de buurlanden
Interessant in dit verband is de vraag of jongeren voor die doeleinden ook veelvuldig 
binnen de eu reizen. We weten uit het Eurobarometeronderzoek in welke landen de 
Europese jongeren in de afgelopen twee jaar zijn geweest. Nadere analyse toont aan 
dat dat voornamelijk vanwege vakantie is. We bezien hier de mate van werk- en/of 
studiemobiliteit in combinatie met de bestemming van deze mobiliteit.4 Twee op de 
tien Nederlandse jongeren zijn in een eu-land geweest voor uitwisseling, (taal)studie 
of werk. De bestemmingen zijn vooral België, Duitsland en Frankrijk. Nederlanders 
zijn daarmee niet de reislustigsten van de eu. Koplopers zijn jongeren uit de Scandi-
navische landen (Denen en Zweden met 38% en 23% reizend voor uitwisseling, studie 
en werk) en Frankrijk (24%). Ook zij reizen vooral naar de buurlanden: Duitsland en 
Zweden bij de Denen, Denemarken en Duitsland bij de Zweden, Duitsland, Engeland 
en Spanje bij de Fransen. Het minst geneigd om naar andere eu-landen of andere 
Europese niet eu-landen te reizen zijn de jongeren uit de Zuid-Europese landen, waar-
bij vooral Griekse jongeren (7%) de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks naar een 
andere Europese bestemming zijn gereisd. Ook Britse jongeren reizen weinig (10%), 
zoals ook Belgische jongeren (12%) en Duitsers (14%). 

Het zijn bijna zonder uitzondering de hoger opgeleide jongeren die reizen voor 
studie of werk. Zij reizen bijna een factor twee meer in de eu om te studeren of werken 
dan hun lager opgeleide jonge medeburgers. Uitzonderingen zijn Frankrijk en Neder-
land. In beide landen reizen de lager of hoger opgeleide jongeren even vaak en wel 
bijna net zo vaak als hoger opgeleiden in de andere landen. Deense jongeren zijn ook 
een uitzondering. Zowel de laag als de hoogopgeleiden reizen opmerkelijk veel in de 
eu voor studie of werk.
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Tabel 3.1 Opinies EU 2001 onder 15-24-jarigen in 7 EU-landen 

nl dk de be fr it vk

betekenis EU: te kunnen gaan waar ik wil in de EU (%) 46 29 52 38 54 26 18
t/m 19e jaar naar school 49 23 50 41 52 31 15
na 20e jaar gestopt / nog op school 49 32 50 42 53 19 35

gereisd binnen Europa voor werk en studie (%)* 20 38 14 12 24 17 10
t/m 19e jaar naar school 16 28 9 10 22 8 7
na 20e jaar gestopt / nog op school 24 46 20 19 23 17 17

scenario EU over 10 jaar (%)
makkelijker elders te reizen, studeren, werken en wonen in Europa 64 60 50 50 51 45 27
t/m 19e jaar naar school 53 54 49 50 47 42 23
na 20e jaar gestopt / nog op school 68 66 60 56 58 44 46

moeilijker beslissingen te nemen omdat meer landen EU-lid zijn 36 31 30 26 26 14 13
t/m 19e jaar naar school 36 38 32 27 32 20 13
na 20e jaar gestopt / nog op school 38 36 42 29 31 12 18

de EU zou prioriteit moeten geven aan: (%)
huisvesting 37 37 20 28 46 23 54
onderwijs en training 68 38 45 42 50 42 60
werkgelegenheid 56 33 55 63 81 78 68
bescherming werknemers / veiligheid op de werkplek 27 24 42 30 38 42 36
volksgezondheid 69 42 31 44 46 44 56
consumentenbescherming 26 22 35 26 39 25 30
voedselveiligheid 42 57 52 51 58 46 48
bestrijding criminaliteit 65 61 68 57 57 57 66
vrijheid te studeren, wonen en werken waar je wil in de EU 29 39 35 29 41 34 35
gelijke rechten dat is, geen discriminatie gebaseerd op sekse, ras, 

handicap, etc. 52 47 44 37 52 39 50
cultuur en clubs, verenigingen 15 8 10 13 26 7 18
ontwikkelingshulp, relaties met de rest van de wereld 35 34 22 22 37 21 35
specifieke informatie campagnes voor jongeren 18 16 27 21 35 21 30
onderzoek en ontwikkeling in nieuwe informatietechnologieën 22 24 29 16 27 23 30
milieubescherming 55 65 56 46 59 45 54

* Naast reizen voor studie, werk of voor zaken zijn meegenomen reizen in het kader van een jeugduitwisselingsprogramma en reizen 
om de taal te leren

N.B.: Indien de cijfers vet zijn, verschillen de opleidingsgroepen binnen het land significant (p<.05).

Bron: Jeugd-Eurobarometer EB55.1OVR (2001) (gewogen)

De toekomst: de Euro, meer mobiliteit en minder slagvaardigheid
Wat zal de eu over tien jaar tot stand hebben gebracht? Er werd de jongeren een tiental 
scenario’s voorgelegd. Nederlandse jongeren zien niet geheel onverwacht in groten 
getale het gebruik van de Euro als de enige munt in Europa als de belangrijkste verwor-
venheid van de eu over tien jaar. Niet geheel onverwacht, want de enquête vond plaats 
ruim een half jaar voor de daadwerkelijke invoering van de Euro. Met uitzondering van 
de Scandinavische landen, die dat scenario op de tweede plaats (Finland, Denemar-
ken) of derde plaats (Zweden) zetten, en het Verenigd Koninkrijk (vierde plaats), geldt 
dat ook voor de overige eu-landen. Op de tweede plaats staat voor de Nederlandse 
jongeren de verwachting dat het over tien jaar gemakkelijker zal zijn om te reizen, stu-
deren, werken en leven waar ook in Europa. De Scandinavische landen en het Verenigd 
Koninkrijk zien dat als belangrijkste beeld voor over tien jaar. Opnieuw wordt duidelijk 
dat jongeren in Nederland, maar ook in de overige eu-landen, de Europese Unie vooral 
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beschouwen in het licht van (toenemende) mobiliteit. Voor hen betekent de eu vooral 
de mogelijkheid zich vrijelijk over de Europese grenzen te bewegen, of het nu gaat om 
studeren, werken, reizen of wonen. In Nederland komt voor de jongeren een negatief 
beeld op de derde plaats, de verwachting dat het over tien jaar moeilijker zal zijn om tot 
beslissingen te komen doordat steeds meer landen zich zullen aansluiten. Ook Duitse, 
Belgische, Oostenrijkse maar vooral Zweedse jongeren zien dat als een reële verwach-
ting. Over het algemeen beschouwd, verwachten de Zuid-Europese jongeren van de eu 
een betere kwaliteit van leven en meer mogelijkheden om werk te vinden.

De hoop op meer bewegingsvrijheid, een speerpunt in Europees jeugdbeleid en 
onder op Europees niveau actieve jongeren, wordt breed gedeeld.5 Rond de helft van 
lager opgeleide jongeren koestert deze hoop. In sommige landen is de verwachting 
nog hoger gespannen onder hoger opgeleiden, met name in Duitsland, Denemarken 
en Nederland. Dat beslissen in Europa na uitbreiding van de Unie moeilijker wordt, 
denken even grote groepen jongeren, zowel lager als hoger opgeleiden. Uitzondering 
is Duitsland: daar zijn hoger opgeleide jongeren het bezorgdst van alle jongeren uit 
de zeven geselecteerde eu-landen en evident bezorgder dan hun lager opgeleide jonge 
landgenoten.

Klassieke prioriteiten: zorg, onderwijs en criminaliteit
De eu-jongeren hebben ook hun oordeel geveld over beleidsterreinen waaraan de eu 
wel of helemaal geen prioriteit zou behoren te geven. Nu bevatte de lijst prioriteiten 
ook enkele bijzonderheden, zoals het verschaffen van eu-informatie aan jongeren 
en het bevorderen van de vrijheid om te studeren, wonen en werken waar men wil 
binnen de eu. Nederlandse jongeren vinden dat gezondheid, onderwijs en de strijd 
tegen criminaliteit voorrang moeten krijgen. Bovendien noemen ze werkgelegenheid, 
milieubescherming en gelijke kansen ongeacht sekse, ras, handicap etc. als belangrijke 
aandachtspunten voor de eu. Over de terreinen waarop de eu helemaal geen actie 
dient te ondernemen zijn Nederlandse jongeren minder uitgesproken. Een forse groep 
zegt niet te weten welke van de voorgelegde beleidsterreinen geen prioriteit hoeft te 
hebben. Ongeveer één op de vijf vindt het niet nodig dat de eu specifiek op jongeren 
gerichte informatiecampagnes organiseert. In het algemeen valt op dat jongeren, net 
als hun oudere tegenvoeters zoals we in het voorgaande hoofdstuk zagen, haast alle 
beleidsterreinen min of meer van belang achten.

In de andere eu-landen vinden jongeren vooral dat de eu actief zou moeten worden 
op het terrein van de werkgelegenheid en bestrijding van de criminaliteit. In Zuid-
Europese landen komt daar nog voedselveiligheid bij. In de Scandinavische landen 
maken jongeren vooral een punt van milieubescherming als taak van de eu. Duitse 
jongeren vinden misdaadbestrijding het belangrijkste aandachtspunt, gevolgd door 
milieubescherming en werkgelegenheid. Franse jongeren zetten werkgelegenheid op 
de eerste plaats, gevolgd door milieubescherming en voedselveiligheid.

Net als bij de Nederlandse jongeren het geval was, kennen de andere eu-jongeren 
vrijwel geen impopulaire beleidsterreinen, wellicht alleen het terrein van cultuur, 
clubs en verenigingen. Dat beleidsterrein kan als eu-actiepunt het minst op steun 
rekenen.

Ook hier bezien we of cultuurverschillen tussen de eu-landen van belang zijn bij de 
beleidsprioritering onder jonge Europeanen. Een nadere analyse leert echter dat de 
rol van cultuur bescheiden is. De terdege bestaande culturele verschillen in Europa 
spelen, met andere woorden, slechts een beperkte rol bij de steun voor bepaalde 
eu-beleidsprioriteiten onder jongeren. De sterkste relatie is te vinden met de overle-
vings- versus welzijnswaarden. Jongeren uit culturen waarin meer overlevingswaarden 
worden benadrukt (ofwel economische en politieke zekerheid en stabiliteit nastre-
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venswaardig worden geacht) leggen ook meer accent op eu-beleid ten aanzien van 
werkgelegenheid, gezondheid, consumenteninformatie en, opmerkelijk, jongerenin-
formatie.6

Leerlingen en leraren over Europa en het onderwijs over Europa
Volgens de Eurobarometergegevens uit 2001 zijn de meeste burgers in de Europese 
Unie een zeer warm voorstander van het op scholen onderwijzen van het hoe en 
waarom van de eu en haar instituties.7 Met de bekende uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk (waar toch nog 65% voorstander is van Europeesgericht onderwijs), zijn het 
meerderheden van tussen de 80 en 90% die Europa al in een vroeg stadium onderwezen 
willen zien. 

Er zijn mogelijkheden na te gaan wat de betekenis van onderwijsaandacht voor 
Europa is. In het Europabrede Youth and History-project, opgezet door sociale weten-
schappers, geschiedenisdocenten en experts in geschiedenisdidactiek, zijn bijna 
32.000 middelbare-schoolleerlingen uit zo’n 27 landen ondervraagd, met name over 
hun visie op geschiedenis, over het heden en de toekomst, maar ook over hun houding 
ten aanzien van Europa en hun belangstelling voor Europese onderwerpen. Tegelijk 
zijn zo’n 1.250 geschiedenisleraren uit geheel Europa ondervraagd over hun vak. Bij 
die gelegenheid kwam onder andere ook de aandacht voor Europa als onderwijsthema 
aan bod. In kort bestek leggen we hier enkele verbanden en wel voor 12 eu-landen die 
aan het omvangrijke project deelnamen: België (Vlaanderen), Duitsland, Denemarken, 
Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal 
en Zweden.8 

Zorgen over het eigen land 
De interesse van middelbare-schoolleerlingen voor de geschiedenis van Europa hebben 
we vergeleken met die voor de geschiedenis van het eigen land. Griekse, Portugese, 
Italiaanse en Spaanse jongeren zijn duidelijk meer geïnteresseerd in de eigen landsge-
schiedenis dan jongeren uit andere landen. De interesse voor de Europese geschiedenis 
is in geen enkel land bijzonder groot. Het belang van Europese samenwerking vervol-
gens wordt door deze jongeren evenmin hoog ingeschat. Duitse, Griekse, Portugese en 
Finse jongeren zijn wel evident positiever in deze.

Jongeren is voorts gevraagd zich uit te spreken over het leven in de toekomst in het 
eigen land en in Europa. Als het gaat om democratie in eigen land en in Europa zijn 
alle jongeren, zonder opmerkelijke uitzonderingen, positief. Velen zijn ook positief 
over de welvaartsontwikkelingen in eigen land of Europa. Duitsers, Denen en Span-
jaarden verwachten echter dat deze ontwikkeling in Europa minder gunstig uitpakt, 
dit in tegenstelling tot de meer optimistische Grieken, Portugezen, Nederlanders, 
Italianen en Britten. Een vredig Europa is een door ieder als eerder onwaarschijn-
lijk beoordeelde verwachting. Een vredig eigen land wordt verwacht door Griekse, 
Zweedse en Finse jongeren. Jongeren uit alle andere landen zijn opmerkelijk minder 
optimistisch, met name de Spaanse, Britse, Franse, Vlaamse, Duitse en Portugese 
jongeren. Zij verwachten eerder maatschappelijke onrust in eigen land dan jonge-
ren uit andere landen, inclusief de Nederlandse jongeren. Met een minder gunstige 
welvaartsontwikkeling heeft deze onrust in eigen land waarschijnlijk niets van doen; 
daarover, net als over de democratie, zijn alle jongeren in gelijke mate positief te 
noemen. 

Soevereiniteit, cultuur en identiteit: geen mening, geen doembeeld
Kijken we voorts naar het thema soevereiniteitsoverdracht van de natiestaat naar supra-
nationale organisaties, waaronder Europese organisaties zijn te verstaan. Het valt op 
hoe weinig uitgesproken de meningen van jongeren zijn. Grote groepen, met uitzon-
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dering van Finse, Britse en Zweedse jongeren laten zich over dit thema niet kennen. Ze 
zijn niet voor, maar ook niet tegen. De Finse, Britse en Zweedse jongeren zijn eerder 
tegen het opgeven van soevereiniteit, maar de verschillen met jongeren uit andere 
landen zijn bijzonder klein. 

Op een reeks van associaties met Europa en de Europese integratie kennen we de 
mening van de jonge leerlingen uit het Youth and History-project. De stelling dat Europa 
alleen maar een geografische uitdrukkingsvorm is, wordt door alle jongeren met 
overtuiging ontkend. Dat de Europese integratie ten koste zal gaan van de soevereini-
teit van een land en diens identiteit en cultuur wordt ook niet door jongeren herkend. 
Europa als geboorteplaats van democratie, Verlichting en vooruitgang is een positieve 
connotatie die bijna alle jongeren dragen, maar met name Griekse en Italiaanse jon-
geren. Britse jongeren zijn het hier eerder niet mee eens. De meeste jongeren onder-
schrijven dat de Europese integratie positief is voor het handhaven van vrede tussen 
landen en voor het oplossen van economische en sociale crises in Europa. Grote groe-
pen jongeren wijzen de stelling af dat Europa uit een groep witte, rijke landen bestaat 
die de rest van de wereld economisch en ecologisch exploiteert. Europa en de weg naar 
Europese integratie roepen bij jongeren, concluderend, eerder positieve gevoelens op. 
Angst iets met Europa of verdere eenwording te verliezen is er niet. 

De Europese liefde gaat weer niet zo ver dat jongeren een salarisachteruitgang 
accepteren om financiële investeringen in Oost-Europa te doen. De jonge leerlingen 
uit alle landen zouden hier fel tegen stemmen. De meesten stemmen vóór de inzet 
van een Europees leger in vn-verband om burgeroorlogen waar ook ter wereld te 
helpen onderdrukken. Met name Franse, Griekse en Italiaanse jongeren zouden een 
dergelijke inzet waarderen. Portugese jongeren zijn hier tegen en vooral Britse en 
Nederlandse jongeren eerder terughoudend. Minder macht aan de Europese Commis-
sie ten faveure van de natiestaten leeft niet als thema onder jongeren. Opnieuw, zoals 
ook bij de kwestie van soevereiniteit, antwoorden de meeste jongeren neutraal op deze 
machtsvraag. 

Onderwijs en belangstelling voor Europa: bescheiden verbanden
De Europese geschiedenisleraren hebben zich in het kader van het Youth and History-
project vooral uitgelaten over hun vak en het historisch bewustzijn bij leerlingen. 
Daarbij is nagegaan of zij aandacht hebben besteed aan een reeks van onderwerpen, 
waaronder Europa en Europese integratie. Vooral Finse, op afstand gevolgd door 
Zweedse en Franse docenten zeggen de laatste twee jaar in hun onderwijs veel gespro-
ken te hebben over dit thema. Weinig aandacht kreeg het thema in Groot-Brittannië, 
Griekenland, Vlaanderen én Nederland. Enige aandacht in Portugal, Denemarken, 
Spanje, Italië, en Duitsland. Interessant is nu na te gaan of deze variabele mate van 
aandacht voor Europa in het geschiedenisonderwijs samengaat met meer of minder 
interesse voor Europa bij leerlingen. Dit blijkt na een koppeling en analyse van de 
docent- en leerlingcijfers nauwelijks het geval.9 Er is een zwak positief verband: 
veel aandacht voor Europa lijkt gelijk op te gaan met veel interesse voor Europese 
geschiedenis bij de leerlingen. Het verband is echter niet significant. Er zijn ook een 
paar pregnante uitzonderingen. In Nederland wordt weinig aandacht gegeven aan 
het onderwerp en in Finland juist veel. De jongeren in beide landen nu hebben onge-
veer evenveel belangstelling voor de Europese geschiedenis. Het verband tussen de 
onderwijsaandacht voor Europa en de belangstelling van leerlingen voor Europese 
samenwerking is in absolute zin sterker, maar opnieuw niet zo sterk dat er conclusies 
uit getrokken kunnen worden. De onderwijsaandacht voor Europa in Groot-Brittan-
nië is gering. Het belang dat Britse leerlingen hechten aan Europese samenwerking is 
er echter groter dan onder Franse leerlingen waar de onderwijsaandacht voor Europa 
dubbel zo groot is als in Groot-Brittannië. Zie figuur 3.1 voor de uitkomsten.
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Figuur 3.1 Onderwijsaandacht voor Europa en Europese integratie volgens docenten en het belang van 
Europese samenwerking volgens leerlingen

Bron: Youth and History

De hoeveelheid onderwijsaandacht voor Europese thema’s lijkt weinig van belang voor 
de Europese interesse van leerlingen. Wellicht is de vorm van aandacht in het onderwijs 
belangrijker. De docenten hebben aangegeven hoe zij onderwijzen. Uit de antwoorden 
zijn twee elkaar wederzijds uitsluitende onderwijsvormen af te leiden: een passieve en 
een actieve.10 In de passieve vorm geeft de docent aan dat de studenten luisteren naar 
het verhaal van de docent over het verleden en dat de leerling te horen krijgt wat goed 
en slecht is aan het verleden. Voorts gebruiken leerlingen in deze vorm van onder-
wijs nauwelijks ondersteunende audiovisuele media, werken in mindere mate met 
historische bronnen zoals documenten, foto’s of kaarten, en zijn leerlingactiviteiten 
als rollenspel, lokale projecten en bezoeken aan musea en historische plaatsen een 
zeldzaamheid. Deze passieve vorm van onderwijs is ook traditioneel docentgericht te 
noemen en wordt aangehangen door Griekse, Italiaanse en Zweedse docenten. Het 
minst populair is deze vorm onder Britse en Spaanse docenten. De docenten uit de 
overige landen geven aan soms voor deze vorm te kiezen. 

De andere onderwijsvorm die zich laat onderscheiden, is actief. Het discussiëren van 
leerlingen over historische verklaringen, het zelf herformuleren en herinterpreteren 
van geschiedenis, juist het doen van voornoemde leerlingactiviteiten en het gebruiken 
van historische bronnen en audiovisuele media zijn onderdeel van deze actieve onder-
wijsvorm. Een vorm die, verwant aan het Nederlandse studiehuismodel, met recht 
leerlinggericht genoemd kan worden. Het meest populair is deze vorm in Groot-Brit-
tannië, gevolgd door Portugal en Spanje. Deense, Vlaamse en Nederlandse docenten 
gebruiken deze vorm (in 1994-96) soms, Griekse, Italiaanse en Duitse relatief zelden. 

De onderwijsvormen combinerend met de mate van aandacht voor Europa in het 
onderwijs komen we tot typen onderwijs waarin met passieve of actieve leerlingbe-
trokkenheid aandacht voor Europese thema’s is. De vraag is nu welke type onderwijs 
samengaat met interesse voor Europa bij leerlingen. De resultaten van de analyses 
zijn bescheiden. We zien redelijke verbanden tussen onderwijstype en belangstelling 
voor Europese geschiedenis en Europese samenwerking, maar geen verbanden sterk 
genoeg om te concluderen dat een bepaalde vorm van onderwijs meer of juist minder 
belangstelling bij leerlingen laat zien. Opnieuw zien we eerder enkele opvallende 
resultaten. Figuur 3.2. is illustratief. 
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Figuur 3.2 Actieve leerlingbetrokkenheid bij Europese onderwijsaandacht volgens docenten en belang 
Europese samenwerking volgens leerlingen

Bron: Youth and History

In Duitsland, Vlaanderen, Groot-Brittannië, Italië en Nederland is de actieve leerling-
betrokkenheid bij Europese onderwijsaandacht overal betrekkelijk gering, maar in 
Duitsland hechten leerlingen wel meer dan elders aan Europese samenwerking. In 
Frankrijk en Finland is de actieve onderwijsvorm ook bij Europese onderwijsaandacht 
relatief hoog. Echter het belang van Europese samenwerking wordt niet door Franse 
leerlingen onderschreven. Is de leerlinggerichte onderwijsvorm en aandacht voor 
Europese thema’s laag in Griekenland, de interesse voor Europese samenwerking is er 
onder leerlingen weer juist hoog.

Voorzichtig kan de voorlopige conclusie luiden dat de hoeveelheid en vorm van aan-
dacht voor Europese thema’s in het onderwijs niet samengaat met veel of weinig inte-
resse voor Europa onder leerlingen. 

Conclusies
Europese jongeren zijn positief over de democratische, welvaarts- en vooral de mobi-
liteitsbelofte van Europa. De optie vrijelijk te kunnen gaan en staan (werken, studeren 
en leven) waar men wil, zien jongeren als een pre van het heden en voor de toekomst 
van de eu, ook al reizen (vooral hoogopgeleide) jongeren voor studie of werk nauwe-
lijks verder dan de buurlanden. Voor het verlies aan nationale soevereiniteit, cultuur 
of identiteit zijn jongeren niet bang. Ze hebben hierover eerder geen mening dan een 
uitgesproken voorkeur. Hetzelfde geldt voor het thema van de machtsverdeling tussen 
Europese Commissie of nationale staten. Angst hebben ze alleen voor de verzwakking 
van de slagvaardigheid van Europa na de uitbreiding met de nieuwe lidstaten. Jongeren 
benoemen klassieke beleidsprioriteiten voor Europa: zorg, onderwijs, criminaliteit en 
werk. Naarmate een land cultureel, in termen van waardeoriëntaties, meer inzet op 
sociaal-economische zekerheid en politieke stabiliteit is de voorkeur voor eu-beleid 
meer op werk en zorg gericht. 

De zorgen over het eigen land zijn onder jongeren echter veelal geprononceerder 
dan die over Europa. Middelbare scholieren in Europa hebben ook meer belangstel-
ling voor geschiedenis van het eigen land dan voor die van Europa. De Europese 
samenwerking kan zich evenmin in grote belangstelling verheugen. Wel zien jongeren 
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dat Europa een meerwaarde kan hebben bij het slechten van conflicten in de wereld 
en is Europa voor hen het continent dat democratie, Verlichting en progressie heeft 
gebracht. Deze gedachten lijken weinig samen te hangen met Europa als thema in het 
middelbaar onderwijs. Noch de hoeveelheid onderwijsaandacht voor Europa (rela-
tief hoog in Finland, Zweden en Frankrijk, laag in Groot-Brittannië, Griekenland, 
Vlaanderen en Nederland), noch de vorm van onderwijsaandacht voor Europa (pas-
sief en docentgericht of actief en leerlinggericht) hangt samen met de belangstelling 
onder leerlingen voor de geschiedenis van Europa of voor de relevantie van Europese 
samenwerking. 

Noten
1  Het gaat om de Eurobarometer 55.1 ovr die tegelijkertijd werd gehouden met de Euroba-

rometer 55.1 van het vorige hoofdstuk. In elk eu-land zijn ongeveer zeshonderd jongeren 
ondervraagd. Zie de samenvatting van ec-dg Onderwijs en Cultuur Freeze-frame on Europe’s 
Youth… for a new impetus. The main results of the Eurobarometer 2001 survey on youth op http:
//europa.eu.int/comm/education/youth/publ/eurob_en.pdf.

2  Zie de tweedelige publicatie van M. Angvik en B. von Borries (red.), Youth and History. A 
comparative European survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents. 
Hamburg: Körber-Stiftung, 1997. Zie voor een korte impressie van de uitkomsten B. von 
Borries, ‘Europe’s past, present and future – perceived by European Adolescents’, in: J. 
van der Leeuw-Roord. History for today and tomorrow. What does Europe mean for school history? 
Hamburg: Körber-Stiftung, 2001.

3  In de Eurobarometer 55.1ovr ontbreekt een goede indeling naar opleidingsniveau. Mede 
omdat de meeste jongeren in het onderzoek nog op school zitten, zegt een klassieke 
indeling naar niveaus ook weinig. Hier is een combinatie gemaakt tussen de leeftijd van 
de jongeren en de leeftijd waarop ze aangaven het voltijdsonderwijs te hebben verlaten: 
jongeren in de leeftijd van 15-24 die voor hun 20ste levensjaar gestopt zijn versus jongeren 
in de leeftijd van 20-24 jaar die of na hun 20ste gestopt zijn of nu nog in dit onderwijs 
zitten. Deze groepen kan men respectievelijk als een proxy voor ‘lager opgeleiden’ (alleen 
middelbaar onderwijs) en ‘hoger opgeleiden’ (ook vervolgonderwijs) zien. De 15-19-
jarigen die nog op school zitten, vallen met deze opleidingsindicator uit de analyses. We 
bekijken de samenhang met de opleidingsindicator alleen voor de zeven eerder geselec-
teerde eu-landen.

4  Onder deze categorie hebben we de volgende redenen geschaard: reizen in het kader van 
een jeugduitwisselingsprogramma, om de taal te leren, om te studeren en tenslotte om 
te werken of voor zaken. Met het combineren van de bestemming wordt aan bestaande 
analyses van de jongeren-Eurobarometers een dimensie toegevoegd. Zo weten we uit 
analyses van vorige Jeugdbarometers, zoals die in het iard-rapport Study on the State of 
Young people and Youth Policy in Europe (2001; http://europa.eu.int/comm/education/youth/
studies.html) samengesteld voor de ec-dg Onderwijs en Cultuur, dat een beperkt aantal 
jongeren voor deze doeleinden reist, niet hoe beperkt (of ruim) de geografische mobiliteit 
van de jongeren uit verschillende eu-landen terzake is.

5 Zie het European Commission White Paper. A New Impetus for European Youth (Nov. 2001): 
http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/whitepaper_nl.pdf en het verslag van 
de European Youth Convention, gehouden te Brussel (Juli 2002): http://www.youth-
convention.net/en/Final%20Document.pdf.

6  Zijnde in volgorde: Griekenland, Portugal, Frankrijk, Spanje, Italië en België. Tegenpool-
culturen zijn Denemarken, Nederland en Zweden.

7  De Eurobarometer 55.1 voor de gehele bevolking uit het vorige hoofdstuk.
8  Het gaat nu om bijna 13.200 leerlingen en 530 leraren verdeeld over de 12 landen. Voor 

informatie over het Youth and History-project zie: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/
Projekte/Youth_and_History/homepage.htm. Er zijn geen gegevens voor het Verenigd 
Koninkrijk, maar alleen van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales). De Belgi-
sche data hebben alleen betrekking op Vlaanderen. De leerlingen zijn allemaal omstreeks 
de 14-15 jaar en dus blijven analyses naar opleidingsniveau in het vervolg achterwege.

9  Enige voorzichtigheid is geboden met de conclusies. Ten eerste gaan we geen echte effec-
ten van het onderwijs na, maar gaan we in op een verband. We weten dus niet of eerst veel 
aandacht besteden in het onderwijs na verloop van tijd tot meer interesse leidt en v.v. We 
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weten wel óf aandacht besteden aan Europa door docenten samen opgaat met weinig of 
veel interesse bij leerlingen. Voorts moet een voorbehoud gemaakt worden op basis van 
het geringe aantal leraren dat in sommige landen is ondervraagd. Het aantal betrokken 
docenten varieert sterk: van 12 docenten in Spanje tot 91 in Duitsland (21 in Nederland). 
Vervolg- en volgend onderzoek onder meer leraren zou dus pas antwoorden kunnen 
geven over de effecten van Europa-onderwijs.

10  De twee onderwijsvormen zijn met factoranalyses (principale componentenanalyse) uit 
de gegevens afgeleid. Exacte informatie over deze werkwijze en resultaten zijn bij de 
auteurs te verkrijgen.
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4  De Europese Unie in het middelbaar onderwijs van 

de lidstaten

Clem Capel

Inleiding
In het navolgende zal worden getracht een overzicht te geven van de ‘Europese dimen-
sie’ in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de lidstaten van de Europese 
Unie. De afzonderlijke behandeling van de lidstaten vloeit voort uit het feit dat artikel 
149 van het Unieverdrag de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de individuele 
landen legt. Voor het vwo is gekozen omdat aannemelijk lijkt dat dit schooltype de 
meeste aandacht zal steken in de bewustwording van zijn leerlingen inzake Europa. Na 
enige inleidende opmerkingen over de situatie in Nederland zal per land bezien worden 
wat het beleid is inzake de ontwikkeling van beeldvorming over en kennis van de Euro-
pese Unie onder scholieren, in welke vakken het onderwerp aan de orde komt en op 
welke wijze, wat voor lesmateriaal wordt gebruikt en waarop inhoudelijk de nadruk 
ligt. Gebruik zal worden gemaakt van materiaal dat is aangeleverd door de Neder-
landse ambassades in de lidstaten, het Europese onderwijsinstituut Eurydice, gevestigd 
in Brussel, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Europees 
Platform voor het Nederlandse Onderwijs en medewerkers van het dg Onderwijs van 
de Europese Commissie (de Commissie heeft overigens generlei bemoeienis met het 
onderwijs over de eu in de lidstaten). Tot slot zullen enkele conclusies worden opgeno-
men. 

Nederland
Bij het vormgeven aan de Europese dimensie in het onderwijs speelt in Nederland het 
in Alkmaar gevestigde Europees platform een centrale rol. Het ondersteunt scholen 
met informatie over Europa en subsidies voor uitwisseling. Op het vwo komt de eu 
aan de orde in de vakken geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde en economie. 
Ongeveer 60% van de leerlingen kiest één of meer van deze vakken. Ook het onderwijs 
in de vreemde talen speelt een belangrijke rol. In een meer informele sfeer liggen acti-
viteiten als rollenspelen, vooral betreffend het Europese Parlement. 

Er is geen controle van staatswege op de inhoud van schoolboeken. Scholen zijn 
vrij in de selectie van leermiddelen. Net als in België wordt de eu vanuit een positieve 
grondhouding behandeld. Sinds 1991 kennen we het Grenslandenbeleid, gericht op 
bilaterale samenwerking, echter voornamelijk gericht op het hoger onderwijs. In 1999 
werd een samenwerkingsverband met Noordrein-Westfalen getekend. Dit behelst dat 
scholen nauwer gaan samenwerken door onder andere ‘schoolpartnerschappen’ en 
gemeenschappelijke projecten.

Voor zover sprake is van een nationaal beleid is dit vastgelegd in de nota Onbegrensd 
talent uit 1997, waarin als doelstellingen worden geformuleerd de verdieping en de 
integratie van internationalisering van het schoolbeleid. Prioriteit ligt bij samenwer-
king met België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Finland
In Finland wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het bewust maken van scho-
lieren van de Europese Unie. Geschiedenis en sociologie (één vak in Finland) is het 
vak waarin de materie primair aan de orde komt. Behalve van tekstboeken wordt ook 
gebruik gemaakt van kranten en internet. In de bovenbouw wordt in het vak interna-
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tionale betrekkingen ingegaan op de geschiedenis van de Unie, de organisatie en de 
besluitvorming. De nadruk ligt op het bijbrengen van feitenkennis. Het wordt aan 
individuele docenten overgelaten of – en zoja hoe – zij de Europese gedachte willen 
‘uitdragen’.

Er wordt in 2002 een nieuw curriculum ontworpen, waarin de eu opnieuw zal 
voorkomen, o.m. in een keuzevak Europa. (Geschiedenis en sociologie is een verplicht 
vak.)

Denemarken
In Denemarken kent men de term middelbare scholieren niet. 

Leerlingen gaan vanaf hun zevende tot zestiende jaar naar een folkeskole, de lagere 
school. Eén van de kenmerken van deze school is decentralisering. Daarmee weet nie-
mand feitelijk of er bijvoorbeeld onderwijs plaatsvindt over de eu. De verantwoording 
voor het onderwijs ligt bij de gemeenten.

Na de lagere school gaan ca. 97% van de leerlingen verder in het voortgezet onder-
wijs. Hier is wel sprake van een vastgesteld beleid en ook van examens. Het beleid is 
echter een raamovereenkomst, die op verschillende wijze kan worden ingevuld. In 
Denemarken zijn er ook geen vaste afspraken over lesmateriaal. De keuze van leerboe-
ken die worden aangewend, is aan de individuele leerkracht en niet voorgeschreven. Er 
worden vele lesboeken uitgegeven die vooral door leraren worden geschreven. Er zijn 
de laatste dertig jaar ettelijke honderden lesboeken verschenen waarin de eu aan de 
orde komt.

In de hogere klassen van de lagere school is de eu een onderwerp in de vakken 
geschiedenis en maatschappijleer. Alleen in de laatste klas van de lagere school, waar 
de leerlingen vijftien of zestien jaar zijn, is als duidelijk doel in het beleid vastgesteld 
dat de leerlingen in grote trekken de geschiedenis en opbouw van de eu horen te 
kennen. In het voortgezet onderwijs wordt alleen voor de leerlingen die het gymna-
sium kiezen (ongeveer 40%) de eu als onderwerp in het vak geschiedenis met als 
onderdeel maatschappijleer behandeld. Het is ook mogelijk om voor het volledige vak 
maatschappijleer te kiezen waar de eu een belangrijk onderwerp van uitmaakt. De 
leeftijd van gymnasium-leerlingen ligt tussen de vijftien en achttien jaar.

De lagere scholen gebruiken vooral leerboeken, maar in het voortgezet onderwijs 
wordt ook gebruik gemaakt van kranten-artikelen, tijdschriftartikelen, videos, tele-
visieprogramma’s, internet en cd-rom. Ook materiaal dat verstrekt wordt via de eu 
wordt gebruikt en vele klassen bezoeken een eu-instantie tijdens een schoolreis.

De nadruk wordt gelegd op de geschiedenis en structuur van de eu. Dit is vanzelf-
sprekend een voorwaarde om de andere onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals 
de voor- en nadelen van de eu, de eu in de praktijk. Juist de referenda die in Denemar-
ken zijn gehouden over de eu hebben veel lesmateriaal voor leerlingen op alle niveaus 
opgeleverd. De politici nemen vaak en graag deel aan debatten over de eu die georga-
niseerd worden door scholen en/of jeugdorganisaties. Dit vooral voorafgaand aan een 
verkiezing of een referendum.

Er wordt grote aandacht besteed aan feitelijke kennis, omdat – zoals al eerder 
genoemd – dit een vereiste is voor verdere discussies en het bespreekbaar-maken van 
standpunten. In het beleid van het Deense ministerie van Onderwijs is niets vastge-
steld over de gedachtegang over de eu. In Denemarken is het absoluut een traditie 
dat de afzonderlijke leraren en leerlingen eigen standpunten innemen over politieke 
kwesties. Als men van de zijde van de staat zou trachten gedragslijnen te geven zou dit 
vermoedelijk slechts een averechts effect hebben, aangezien de hele eu-kwestie een 
actueel politiek onderwerp is in Denemarken.
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Duitsland
Het onderwijs is in Duitsland één van de beleidsterreinen waar het primaat bij de indi-
viduele Länder ligt. Om te grote onderlinge verschillen tegen te gaan coördineren de 
deelstaten hun beleid in de zogenoemde Kultusministerkonferenz. Deze conferentie heeft 
de Europese dimensie van het onderwijs vastgelegd in de publicatie Europa im Unterricht 
(1978, laatstelijk herzien in 1990). Hierin worden de onderwerpen opgesomd die met 
betrekking tot Europa aan de orde dienen te komen:
• de geografische diversiteit van Europa met zijn fysieke, sociale en economische 

aspecten;
• de politieke structuren van Europa;
• geschiedenis, vooral de ontwikkeling van de rechtsstaat en de rol van de staat;
• de ontwikkeling van culturele ‘eenheid in verscheidenheid’;
• de taalkundige diversiteit van Europa;
• de geschiedenis van de Europese gedachte en de Europese integratie;
• de Europese samenwerking op economisch, sociaal en milieugebied;
• de Europese instellingen.
De vakken waarin deze materie wordt behandeld, zijn: geschiedenis, maatschappijleer 
en staatsinrichting, verder economie en vreemde talen. Op het gymnasium wordt soms 
gewerkt met tweetalig lesmateriaal; op 19 scholen bestaat de mogelijkheid de hele 
opleiding in het Frans én het Duits te volgen, en haar af te ronden met zowel het Duitse 
als het Franse einddiploma. Naast het traditionele onderwijs van het Frans en het 
Engels zijn Spaans en Italiaans sterk in opkomst, terwijl in de relevante grensstreken 
Nederlands, Deens, Pools en Tsjechisch kan worden gekozen. (Deens wordt circa vier 
maal zo vaak gekozen als Nederlands.) 

Aan het concept van het op Europa georiënteerde lesmateriaal hebben alle deelsta-
ten bijgedragen, daarbij ondersteund door de centrale overheid. 

Via lesmodules worden bepaalde zaken waarover in eu-verband besluiten zijn 
genomen nader toegelicht (een de leerlingen aansprekend voorbeeld is het Reinheitsge-
bot, dat niet alleen bier maar ook worst betreft; ook onderwerpen als ‘milieubescher-
ming en vrij handelsverkeer’, ‘statiegeldproblematiek’, ‘Turkije verzoekt toetreding tot 
de eu’ en ‘Europa tegen kanker’ komen aan de orde). Dit gebeurt op een manier die 
zeer geschikt blijkt om het begrip van scholieren voor het in de praktijk functioneren 
van de eu te bevorderen.

Het lesmateriaal wordt op deelstaatniveau goedgekeurd door de Landesschulverwal-
tung. In het hogergenoemde ‘Europa im Unterricht’ heeft de Kultusministerkonferenz 
verschillende criteria voor de Europese dimensie van schoolboeken vastgesteld. 
Geconstateerd kan worden dat de toegelaten schoolboeken voor het vak staatsinrich-
ting belangrijke aspecten van de Europese thematiek belichten. Eenzijdig-nationaal 
getinte behandeling van historische, economische, sociale en culturele themata wordt 
vermeden. De autoriteiten ruimen een aanzienlijke plaats in het curriculum in voor 
Europa-gerelateerde onderwerpen, hetgeen uitgeverijen ertoe noopt hun publicaties 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Het Duitse equivalent van het vwo (het ‘Gymnasium’) bestaat uit een onderbouw 
van zes, en een bovenbouw van drie jaar. In beide komt Europa aan de orde, en wel 
in grote trekken langs de volgende lijnen: in de onderbouw bij aardrijkskunde in 
het thema ‘landen, regio’s en ruimtelijke orde in Europa’, bij geschiedenis in the-
ma’s als ‘gevolgen voor Europa van de overzeese expansie’, ‘het Weens Congres’ en 
‘aspecten van de Europese integratie’. Maatschappijleer kent het thema ‘op weg naar 
vrede (mede naar aanleiding van de Wende), en in staatsinrichting komt ‘Duitsland in 
Europa’ aan de orde.

In de bovenbouw bij aardrijkskunde: ecologisch landbouwonderzoek met de 
nadruk op Europa, bij geschiedenis onder meer de Duitse kwestie sinds 1945. In de 
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bovenbouw bestaat ook het vak politiek. Het betreft hier onderwerpen als Duitslands 
buitenlandse betrekkingen, Europese integratie, structuurpolitiek, het Europese 
milieubeleid, de Europese landbouwmarkt, en specifiek wordt aandacht besteed aan 
de sociaal-economische situatie in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Bij aardrijkskunde gaat het in de eerste plaats om basiskennis van het Europees 
grondgebied met zijn typerende culturele, ecologische en economische klimaat. 
Bij geschiedenis om de oorsprong van de politiek-sociale, wereldbeschouwelijke en 
religieuze bewegingen, machtsconflicten alsook kunsthistorische mijlpalen. Bij 
maatschappijleer/staatsinrichting om de bestaande en de zich ontwikkelende poli-
tieke, maatschappelijke en economische stromingen en structuren met de bijbeho-
rende waarden, normen en feiten. Bij de vakken met een economische of juridische 
component staat de economische respectievelijk juridische basis van een integrerend 
Europa centraal.

Afgezien van bovenstaand formeel curriculum kan Europa ook in andere lessi-
tuaties aan de orde komen, zoals projectevenementen met Europese onderwerpen, 
gemeenschappelijke projecten met scholen uit buurlanden, scholieren- en lerarenuit-
wisseling.

Europa im Unterricht legt vast dat het de taak van het onderwijs over Europa is om de 
leerling de toenadering tussen de Europese volkeren duidelijk te maken. Er is duidelijk 
sprake van het propageren van de Europese idee: de school moet ertoe bijdragen dat de 
nieuwe generatie Europese saamhorigheid wordt bijgebracht.

Oostenrijk
In Oostenrijk is de Europese dimensie van het onderwijs wettelijk vastgelegd. De tekst 
van het betreffende decreet vermeldt de doelstelling: het tot ontwikkeling brengen 
van het op democratie gebaseerde besef dat men Oostenrijker en Europeaan is. In de 
relevante vakken zal de Europese dimensie steeds voor het voetlicht worden gebracht. 
Steeds wanneer het curriculum wordt herzien, zal ook de Europese dimensie worden 
aangepast.

Het Oostenrijkse ministerie van Onderwijs is onderverdeeld in verschillende 
internationale afdelingen, die de Oostenrijkse scholen van informatiemateriaal en 
lespakketten over de eu voorzien. Door middel van projecten en in het kader van 
uitwisselingsprogramma’s van middelbare scholieren worden waardevolle kennis en 
beeldvorming over de eu opgedaan. Dankzij de geografische ligging van Oostenrijk 
zijn er ook talrijke contacten met de eu-kandidaatlidstaten.

Geschiedenis en maatschappijleer (in de bovenbouw uitgebreid met het vak 
politicologie), aardrijkskunde en economie zijn de vakken waarin de eu aan de orde 
komt. Daarnaast in afzonderlijke projecten, alsmede via het vreemde-talenonderwijs. 
(Engels, Frans, Spaans, Italiaans e.a.). Het aardrijkskundeprogramma in de eind-
examenklas gaat in op de eu aan de hand van onder meer de onderwerpen: Europa’s 
geografische diversiteit in kaarten en foto’s en het vergaren en analyseren van topo-
grafische en economische gegevens over geselecteerde regio’s.

Het informatiemateriaal dat wordt gebruikt, is veelsoortig. Het ministerie ontwik-
kelt zelf geen lesmateriaal, maar maakt gebruik van bestaande brochures, cd-roms, 
reizende tentoonstellingen et cetera die door Europese organisaties en verenigingen 
worden aangeboden. Daarnaast worden scholieren door middel van competities 
gestimuleerd om zich actief met het thema Europa bezig te houden. Tenslotte wordt 
op 9 mei, ‘Europadag’, op actuele Europese zwaartepunten en onderwerpen inge-
gaan. 

Een daadwerkelijk ‘eu-pakket’ bestaat niet. De nadruk lag in de voorgaande jaren 
op de Euro; in 2003 zal de nadruk liggen op de eu-uitbreiding, zoals het geval in 2002. 
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Tijdens mondelinge schoolonderzoeken of tijdens Fachbereichsarbeiten (vergelijkbaar 
met een doctoraalscriptie op middelbaar onderwijsniveau) is sprake van een toene-
mende toetsing alsmede taakstelling met betrekking tot eu-aangelegenheden.

Voorlichting over Europa is verankerd in het middelbaar onderwijs, in het vak poli-
ticologie (moet door elke leerling van het Oostenrijkse equivalent van het vwo worden 
gevolgd); hier maakt Europaerziehung deel van uit. Daarnaast participeren Oostenrijkse 
scholen in talrijke internationale eu-projecten.

België
België is al een sterk gefederaliseerd land en dat proces zet zich nog steeds voort. 
Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid, wat wil zeggen dat niet de federale over-
heid terzake competent is, maar de drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franstalige 
en de Duitstalige. De situatie wordt nog extra gecompliceerd doordat tweederde van 
de Belgische kinderen naar katholieke scholen gaan en eenderde naar rijksscholen. 
Het onderwijs in de drie gemeenschappen en de twee categorieën loopt in grote lijnen 
parallel, maar er zijn natuurlijk ook verschillen, met name in zo’n gevoelig vak als 
geschiedenis. 

Het streven van het departement van onderwijs is de vwo-leerlingen enige kennis 
te verschaffen inzake de Europese instellingen. De invulling daarvan wordt in grote 
lijnen aan de scholen overgelaten.

Deze materie komt voornamelijk in het vak geschiedenis aan de orde, dat in het 
Belgische vwo een verplicht eindexamenvak is. Maatschappijleer en staatsinrichting 
maken in België als regel geen deel uit van het reguliere curriculum.

Gebruik wordt gemaakt van boeken en brochures, de laatste veelal afkomstig 
van de Europese Commissie. Ook worden de eu-instellingen in Brussel veelvuldig 
bezocht.

Het materiaal en – naar voorkomt – het onderwijs hebben een algemeen karakter; 
de eu wordt vanuit een positieve grondhouding behandeld.

Luxemburg
Onderricht over kennis en beeldvorming over de eu wordt in Luxemburg aan de groep 
leerlingen (circa 17 jaar) gegeven die in het voorlaatste studiejaar zitten voor het beha-
len van het baccalauréat.

Het onderricht wordt éénmaal per week gegeven en is onderdeel van het vak Instruc-
tion civique. Dit vak is geen keuzevak. De eu-materie neemt gemiddeld een derde van 
het programma in beslag. Het lesmateriaal word momenteel herzien. De eu komt, zij 
het op een summiere wijze, ook aan bod bij het vak geschiedenis.

Op initiatief van de directeur/leraar van de school kan een bezoek aangevraagd 
worden bij de service visites van de Europese Commissie. Door middel van een film 
(één uur) en een voordracht wordt een en ander aan de leerlingen ter kennis gesteld, 
gevolgd door een discussie met de voordrachtgever en een quiz. Daarna worden de 
verschillende afdelingen van de eu in Luxemburg bezocht. Ook een bezoek aan het 
Europees Parlement in Straatsburg wordt georganiseerd.

Een alternatief programma is dat iemand van de eu op de school een voordracht 
komt houden.

Frankrijk
In de verschillende klassen van de middelbare school (onderverdeeld in het collège, vier 
jaar, beginnend met het la classe de sixième en het lycée, drie jaar daaropvolgend, vanaf 
la seconde t/m terminale) wordt ruim aandacht beteed aan Europa. Het onderwijs vindt 
plaats vanuit het besef dat Europa steeds dieper ingrijpt in het leven van iedere burger 
en dat de burger daarmee al vroegtijdig vertrouwd moet worden gemaakt. Ook pro-
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beert men bij de leerlingen het besef te wekken dat er méér is in de wereld dan alleen 
het eigen land. Vooral vanaf de quatrième (derde klas) wordt veel aandacht aan Europa 
gegeven. Sommige middelbare scholen kennen daarnaast zogenoemde Europese secties, 
waarin extra lessen in één of meer buitenlandse talen worden gegeven. Daarbij komen 
vaak Europese thema’s aan bod.

Met name de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer (éducation 
civique) behandelen de Europese materie. Frankrijk kent een relatief gecentraliseerd 
onderwijsprogramma, waarbij de inhoud van het te onderwijzen materiaal tamelijk 
precies per jaar wordt voorgeschreven. Daarnaast zijn er natuurlijk vele projecten en 
ad hoc-activiteiten, waarin Europa aan bod komt (bijvoorbeeld rond 9 mei – Europa-
dag). Dit verschilt echter sterk per school, gemeente en regio.

De inhoud van het aan Europa gewijde pakket is tamelijk gevarieerd: van het 
bestuderen van de kaart van Europa en een aantal (grote) landen, via de Europese 
geschiedenis (vanaf Clovis en de Germanen tot de wereldoorlogen) tot de Europese 
instellingen en verdragen (Maastricht, Amsterdam), de Europese cultuur en de voort-
gang van de Europese integratie in het algemeen. 

In de eerste klas van het lycée wordt een derde van de voor het vak maatschappijleer 
ingeruimde tijd aan de eu gewijd onder de noemer ‘Frankrijk, Europa en de wereld’. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Frankrijk in de eu, de instellingen van de 
Unie, haar ontwikkeling in haar economische, sociale en politieke aspecten alsook de 
buitenlandse betrekkingen van de eu (bijvoorbeeld hulpprogramma’s, Lomé). Ten-
slotte worden een of meer lidstaten onder de loep genomen wat betreft hun politieke 
en sociale organisatie, ruimtelijke ordening en hun economische rol in de Unie. In het 
geschiedenisonderwijs in de eindexamenklas ligt de nadruk op de totstandkoming en 
verdere ontwikkeling van de Unie.

Het onderwijs wil de leerling een beter bewustzijn van de Europese integratie 
bijbrengen. Het succes hiervan, net als het succes van onderwijs over Europa in het 
algemeen, staat of valt uiteraard met de kennis en het enthousiasme van de betref-
fende leraren. 

Italië
Het Italiaanse middelbaar onderwijs is verdeeld in een middenschool (scuola media) en 
een bovenbouw (scuola superiore); alle schooltypen op het niveau scuola superiore geven 
toegang tot de universiteit.

Wat betreft kennis en beeldvorming van de Europese Unie bestaat in Italië geen 
specifiek vak. Wel komt dit onderwerp aan de orde bij de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer (educazione civica). Daarnaast komt het voor dat docenten vreemde 
talen de Europese Unie aangrijpen als thema voor werkstukken en discussies voor de 
scholieren. Echter, kennis van de eu behoort niet tot het verplicht curriculum en dus 
ook niet tot de eindtermen voor het centraal schriftelijk eindexamen. 

Scholen kunnen binnen hun relatief grote autonomie wat betreft de invulling van 
het schoolprogramma projecten opzetten voor hun scholieren over de eu. De docent 
bepaalt zelf de inhoud, materiaal en onderwijsvorm voor een dergelijk project. De 
keuze voor onderwerpen als de eu zal ook afhangen van het schooltype. Zo zijn er in 
Italië technische middelbare scholen, klassiek lyceum, economische georiënteerde 
scholen, et cetera. Het is in Italië niet mogelijk dat scholieren een eigen vakkenpakket 
samenstellen.

De Italiaanse overheid probeert Europese uitwisseling en contacten tussen scholen 
te bevorderen door gebruik te maken van de programma’s Comenius en Socrates, om 
zo scholieren kennis te laten nemen van de culturele diversiteit binnen de Unie.
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Griekenland
Het Griekse beleid om de kennis van en beeldvorming over de eu onder leerlingen 
gestalte te geven bestaat hoofdzakelijk uit onderwijs over de instellingen en de geschie-
denis van de eu in het kader van bestaande vakken en sommige nieuwe (keuze)vakken. 
Bovendien neemt men deel aan initiatieven die vanuit de eu worden ontplooid en orga-
niseren de scholen op eigen initiatief ook velerlei evenementen. 

De eu wordt voornamelijk in het kader van de vakken geschiedenis, Inleiding recht 
en politieke instituties en Staatsinrichting behandeld. De historische achtergrond 
van de eu wordt uiteraard in de geschiedenisvakken behandeld, voornamelijk in de 
laatste drie jaar van het lokale equivalent van het vwo, het zogenoemde lyceum. Deze 
geschiedenisvakken zijn voor alle leerlingen in alle jaren verplicht. 

Het vak Inleiding recht en politieke instituties, dat in het equivalent van 5vwo 
wordt onderwezen, is ook een verplicht vak. Dit behandelt onder andere ook struc-
turele en institutionele zaken van de eu. De regelgeving en de taken van de eu, zoals 
vastgelegd in de verdragen, worden uiteengezet.

In de eerste jaren van het vwo wordt het vak Staatsinrichting onderwezen; dit ver-
plichte vak behandelt behalve de Griekse ook de communautaire structuren. 

Het vak Geschiedeniskwesties is een keuzevak in 5vwo. Dit vak gaat diep op de eu 
in, maar wordt weinig gekozen. Dit is niet om inhoudelijke, maar eerder om praktische 
redenen. Griekse leerlingen kiezen, vanwege het reeds zware verplichte curriculum, 
voor een ‘makkelijk’ keuzevak, in die zin dat bijvoorbeeld informatica een keuzevak 
is dat niet wordt geëxamineerd. Terwijl eerdergenoemd keuzevak wel met een examen 
wordt afgesloten. Accurate percentages leerlingen die dit vak kiezen, zijn niet bekend. 

Andere dergelijke keuzevakken zijn, Europese literatuur en De Europese politiek en 
haar oorsprong. Ook deze worden om dezelfde reden weinig gekozen.

De scholen zelf tonen ook initiatief, door allerlei evenementen te organiseren. Zo is 
bijvoorbeeld door een school in Athene een grootschalige Euroweek georganiseerd. 

De scholen onderhouden ook betrekkingen met zusterscholen in andere lidstaten 
van de eu. Tot voor kort werd gebruik gemaakt van de mobiliteitsprogramma’s van 
de eu. Hiermee werden uitwisselingen georganiseerd tussen leerlingen en leraren 
uit Griekenland en andere eu-lidstaten. Sinds de afschaffing van deze programma’s 
vinden geen uitwisselingen meer plaats. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt vaak folders naar scholen, om de 
scholieren op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de eu.

De indruk wordt gewekt dat er, voor zover mogelijk, veel aandacht wordt gegeven 
aan de eu. De scholieren zijn redelijk geïnformeerd over de eu en weten hun mening 
hierover ook te beargumenteren. 

Spanje
Het Spaanse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport stelt de elementaire eisen vast 
voor de curricula van heel Spanje, ook voor inhoud en doelstelling van de verschillende 
niveaus van de schoolopleidingen, die ten doel hebben de Spaanse leerlingen de eu 
beter te doen leren kennen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het invullen van 
de curricula ligt echter bij de deelstaten. De curricula worden goedgekeurd op deel-
staatniveau, evenals het lesmateriaal.

Binnen het raam van de internationale samenwerking stelt het centrale ministerie 
programma’s samen op het terrein van de verschillende activiteiten van de Europese 
Unie. In de lagere klassen komt de eu aan de orde bij de vakken Sociale wetenschap-
pen, aardrijkskunde en geschiedenis in de tweede, derde en vierde klas, en bij het vak 
ethiek (= Etica) in de vierde klas. In de bovenbouw onder Geschiedenis van de heden-
daagse wereld in de eerste klas en onder Geschiedenis van Spanje en in aardrijks-
kunde in de tweede klas.
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Niet alleen de geschiedenis van de Unie wordt behandeld, maar ook toekomstperspec-
tieven, de instellingen van de Unie en haar beleid. De geografische, politieke, economi-
sche en sociale aspecten van de lidstaten komen aan de orde, als ook Spanje zelf als lid 
van de Unie vanaf haar toetreding tot op heden.

In de onderbouw zijn de vakken waarin de eu aan de orde komt verplicht. In de 
bovenbouw krijgen alle leerlingen het vak Geschiedenis van Spanje, waarvan het 
thema: de integratie in de Europese Unie een belangrijk deel uitmaakt. De leerlingen, 
die de optie Humanidades en Ciencias Sociales volgen, kunnen opteren voor de keuzevak-
ken Geschiedenis van de hedendaagse wereld en aardrijkskunde, de vakken waarin de 
meeste aandacht wordt besteed aan de eu. Bijna de helft van de leerlingen opteert voor 
deze vakken. 

Portugal
De Portugese autoriteiten geven onder andere gestalte aan de eu-bewustwording in 
het onderwijs door scholen te doen deelnemen aan projecten op Europees niveau, door 
bezoeken aan (voornamelijk in Portugal gevestigde) eu-instanties. In het curriculum 
komt de eu aan de orde in de vakken economie, recht, geschiedenis en Engels. Behan-
deld worden het ontstaan van de Unie, de uitbreiding, de taken van de diverse organen 
en het functioneren van de Unie. Naast boeken worden ook internet, multimedia en 
audiovisuele apparatuur gebruikt. De Europese gedachte wordt gepropageerd. 

Het middelbaar onderwijs in Portugal kent vier richtingen: alfa, beta, kunst en een 
sociaaleconomische richting. De Europese Unie komt in alle vier aan de orde, met 
name in laatstgenoemde.

Ierland
In Ierland is met zoveel woorden in de nationale regelgeving inzake het onderwijs als 
doelstelling vastgelegd to prepare the young person for the responsibilities of citizenship in the 
national context and in the context of the wider European Community. De eu komt aan de orde 
in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en Civic, Social and Political Education. Behalve 
met tekstboeken wordt ook gewerkt met filmmateriaal en worden soms de instellingen 
van de eu bezocht. De nadruk ligt op het vergaren van feitenkennis. Weinig aandacht 
wordt besteed aan wet- en regelgeving, met uitzondering van het landbouw- en visserij-
beleid. Het wordt aan individuele docenten overgelaten of in hun lessen al dan niet pro-
paganda voor de Europese zaak wordt gemaakt. Overigens bleek tijdens een enquête 
dat 97% van de docenten in het voortgezet onderwijs voorstander is van een Europese 
component in het onderwijs.

Verenigd Koninkrijk
In Engeland en Wales bestaat slechts één type middelbare school, de Comprehensive, 
van 11–16 jaar en de Sixth Form, van 16–18 jaar. Het leerprogramma van eerstgenoemde 
groep is vastgelegd in het nationaal curriculum. Het bestaat uit key stage 3, van 11–14 
jaar en key stage 4 van 14–16 jaar. Elke key stage heeft hoofdvakken en bijvakken.

De tweede groep heeft geen nationaal curriculum, aangezien men niet leerplichtig 
is. Het leerprogramma (syllabus) wordt door zelfstandige examencentra samengesteld 
en goedgekeurd door de examencommissie Qualifications & Curriculum Authority 
(qca). Het beleid om de kennis van en de beeldvorming over de eu onder leerlingen 
gestalte te geven is gericht op leerlingen van 11–16 jaar.

In de bijvakken (non-core subjects): citizenship, aardrijkskunde en geschiedenis wordt de 
eu behandeld, maar in eerstgenoemd vak méér dan in de andere twee. In deze vakken 
bestaat echter geen examenverplichting voor 16-jarigen (General Certificate of Secondary 
Education). Met ingang van augustus 2002 is die verplichting er wel voor citizenship.

Scholen zijn vrij om zelf te bepalen of boeken worden aangeschaft of dat de 
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docenten zelf de leerstof ontwikkelen. Het bedrijfsleven financiert soms hulppaketten 
(resource packages).

De scholen bepalen zelf hoe en welke informatie over de eu aan leerlingen wordt 
aangeboden.

Tijdens de opleiding voor het examen a-level (Advance) is in Engeland & Wales sprake 
van een vakkenkeuze. Op 18-jarige leeftijd wordt in 2-3 vakken examen gedaan. Er 
bestaat geen mogelijkheid om examen in citizenship te doen.

De Local Education Authorities hebben veelal de beschikking over een European Awa-
reness Coordinator. De centrale overheid (in de vorm van de genoemde Qualifications and 
Curriculum Authority) ziet toe op het Europese gehalte van het onderwijs. Dat is gesti-
muleerd door het Britse voorzitterschap in 1998, toen scholen actief werden gestimu-
leerd de Europese component van het onderwijs uit te breiden, dit aan de hand van 
het informatiepakket Partners in Europe. Sinds 2000 ligt die component wat betreft de 
onderbouw wettelijk vast. Onder meer komen aan de orde: duurzaamheid, het milieu, 
onderlinge afhankelijkheid en culturele diversiteit. 

Het ministerie van Onderwijs benadrukt het nut van samenwerking tussen scholen 
uit diverse landen. Ook doet het scholen suggesties aan de hand voor het invullen van 
de Europese component van diverse vakken. In het tweede leerjaar voor geschiedenis 
bijvoorbeeld het samenwerken met een buitenlandse school over een gezamenlijke 
Europese ervaring als de Armada, voor aardrijkskunde het uitwisselen van foto’s van 
woonhuizen met partnerscholen. In het derde leerjaar voor geschiedenis een verge-
lijking van de industrialisering in diverse Europese landen, idem voor vrouweneman-
cipatie, voor aardrijkskunde een onderzoek naar de gevolgen van migratie. Voor het 
vierde jaar wordt gesuggereerd om in de geschiedenisles een parlementair debat te 
simuleren over bijvoorbeeld de visserijpolitiek. Voor aardrijkskunde wordt het idee 
geopperd van aandacht voor het effect van de structuurfondsen op het milieu in een 
nader te bepalen regio.

Grosso modo kan worden geconstateerd dat de eisen die aan de Europese compo-
nent in het onderwijs worden gesteld elkaar in Engeland, Schotland, Wales en Noord-
Ierland niet wezenlijk ontlopen.

Tot slot
Zoals bij lezing zal zijn gebleken, verschilt de hoeveelheid relevante informatie die kon 
worden verkregen sterk per land. Dit is één factor die het moeilijk maakt vergelijkingen 
te trekken. Een andere bemoeilijkende factor is dat de structuur van de onderwijssyste-
men en de organisatie van de Europese component daarin in de lidstaten uiteenloopt. 
(Een probleem dat de structuren in vrijwel alle lidstaten gemeen hebben, is overigens 
dat onvoldoende wordt samengewerkt door de terzake bevoegde instanties met de lera-
renopleidingen. Wellicht zal het door de Europese Commissie in het leven geroepen 
Netwerk van Opleidingsinstituten, dat reeds enig succes heeft geboekt, hier verdere 
verandering in brengen.) Kern van het probleem is dat de Unie geen centraal gestruc-
tureerd beleid heeft betreffende de wijze waarop en de mate waarin zij zichzelf in het 
voortgezet onderwijs aan de orde gesteld wenst te zien. Sinds 1971, toen de ministers 
van Onderwijs van de lidstaten voor het eerst bijeenkwamen, is weliswaar sprake van 
samenwerking op onderwijsgebied (daarvoor was dit het terrein van de Raad van 
Europa), maar die strekt zich niet uit tot dit onderwerp en is niet-verplichtend van aard. 
Sterker nog: in de raadsresolutie van 1974 die de basis vormt voor deze samenwerking 
wordt met zoveel woorden gestipuleerd dat niet zou worden gestreefd naar harmonisa-
tie van onderwijsstelsels; dat zou geen recht doen wedervaren aan de verscheidenheid 
van de diverse onderwijssystemen en hun afwijkende oorsprong en ontwikkeling. De 
toenemende samenwerking op onderwijsgebied lijkt zich vooral af te spelen op het 
niveau van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het hoeft geen verbazing te 
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wekken dat het beeld van het onderwijs over de eu in het middelbaar onderwijs in de 
lidstaten even heterogeen is als dat middelbaar onderwijs zelf. Het laat zich dan ook 
moeilijk analyseren.

In Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en België zijn formele structuren 
opgericht, in Denemarken, Finland, Griekenland, Frankrijk, Italië, Ierland, Oostenrijk 
en Luxemburg zijn die structuren ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs. 
Duitsland en Spanje hebben een groot deel van de bevoegdheden over het onderwijs 
gedelegeerd aan het deelstaatniveau, zij het met centrale coördinatie. Behalve Finland 
is geen enkel land voorstander van het in het leven roepen van een afzonderlijk school-
vak Europese dimensie. In het merendeel van de lidstaten komt die dimensie pas in 
het voortgezet onderwijs echt aan bod. Samenwerking met buurlanden komt op grote 
schaal voor; het is interessant dat Oostenrijkse scholen de geografische ligging van 
het land aanwenden voor contacten met de kandidaat-lidstaten. Kennis van vreemde 
(eu)-talen wordt in alle lidstaten gestimuleerd. Hoewel het belang van uitwisseling 
algemeen wordt onderkend, komt het niet overal in dezelfde mate van de grond. De 
grote lidstaten Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen hier duidelijk 
voor op de overige lidstaten. Inhoudelijk lijkt hetzelfde het geval: de conclusie lijkt 
gerechtvaardigd dat in deze drie landen het eu-onderwijs beter uit de verf komt dan 
elders. Een uitzondering is Denemarken, waar de relatief uitgebreide aandacht die 
aan de eu wordt besteed niet los kan worden gezien van het feit dat het lidmaatschap 
in Denemarken tot op heden niet onomstreden is: dat de vele referenda die in Dene-
marken over de eu zijn gehouden interessant lesmateriaal hebben opgeleverd hoeft 
geen verbazing te wekken. Het is interessant te zien hoe in het vk het laatste voorzit-
terschap in 1998 is aangegrepen om het onderwijs over de eu een impuls te geven. Het 
bij die gelegenheid onder de Britse scholen verspreide pakket Partners in Europe zou in 
Nederland in een aangepaste versie wellicht in 2004 dienst kunnen doen...
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Paul Schnabel

Europees enthousiasme
De euforie over de Euro is vervlogen. Gemakkelijk en met groot gejuich werd de 
gulden, net als zoveel andere nationale munten, op de laatste dag van 2001 ten grave 
gedragen. De Nederlanders liepen voorop en hadden als eersten de omschakeling 
naar de Euro voltooid. Meer dan een half jaar later is er van het enthousiasme van toen 
weinig meer te bespeuren. De Euro is een Teuro gebleken, zoals men in Duitsland al 
zegt, en wie de waarde van iets wil weten, rekent snel om naar de verlaten standaard 
van de eigen nationale munt. De verwachting dat het gemak van een vakantie zonder 
geldwisselproblemen tot de definitieve acceptatie van de Euro zou leiden, is niet uit-
gekomen. Een weg terug is er niet, maar het zal wel even duren voor de aanduiding in 
Euro als vanzelfsprekend bij een dienst of product het gevoel van prijs en waarde, maar 
ook de intuïtie van duur en goedkoop weergeeft.

Toch blijft het opmerkelijk dat de stap naar de monetaire unie als praktijk van 
alledag juist in de fase van introductie gretig en verwachtingsvol is gezet. Even was 
er weer het gevoel van bevlogenheid, van een inwisselen van een verleden van verschil 
voor een toekomst in gezamenlijkheid, dat in de eerste jaren van de toen nog Euro-
pese Economische Gemeenschap (eeg) nog levend was. De schaduw van de Tweede 
Wereldoorlog en de dreiging van het communisme brachten nu bijna vijftig jaar gele-
den zes landen die lang elkaars vijand en slachtoffer waren, bijeen in een verbond van 
groeiende voorspoed als voorbode van een blijvende vrede. De schaduw van de oorlog 
is inmiddels definitief geschiedenis geworden en de dreiging uit het oosten is verdwe-
nen, de grenzen van de Europese Unie worden steeds verder verlegd en de economi-
sche gemeenschap is een algemene unie geworden.

Het vanzelfsprekende en het nieuwe
Dat heeft ook veel vanzelfsprekend gemaakt wat voor eerdere generaties nog overwin-
ningen op een verdeeld verleden waren. Juist in de kernlanden van de eu is het inmid-
dels al zo lang geleden dat de weg naar vooral het vrije onderlinge verkeer van goederen 
is ingeslagen, dat er geen besef meer is van de betekenis die dat heeft gehad voor de 
welvaart in het eigen land of voor de uitbreiding van de consumptiemogelijkheden op 
vrijwel ieder gebied van het leven. Zelfs wie nog weet dat de supermarkten zonder de 
eeg niet zo vol zouden hebben gelegen met zoveel letterlijk voor iedereen verkrijgbare 
producten uit zoveel verschillende landen, kan zich toch niet meer goed voorstellen 
hoe beperkt in assortiment en kwaliteit een halve eeuw geleden het aanbod van een 
kruidenier of groenteman was. 

Ten aanzien van het vrije verkeer van personen en de vrijheid van vestiging en arbeid 
is dat besef er nog wel. Die vrijheid is ook later gekomen en heeft eigenlijk nog pas 
vrij kort geleden zijn beslag gekregen in het nooit helemaal onomstreden geworden 
Verdrag van Schengen. Op de internationale vliegvelden van de eu bepaalt de grens 
tussen binnen en buiten de Unie de indeling van de ruimte en de logistiek van de 
afhandeling. De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, jong meer nog dan 
oud, waarderen de toegenomen vrijheid van mobiliteit zeer. Of het nu gaat om vakan-
tie, werk of studie buiten de landsgrenzen: binnen het eu-gebied is het allemaal veel 
gemakkelijker geworden. Iedereen is ook nog zelf van die verruiming van de moge-
lijkheden getuige geweest. Op economisch gebied is dat ook voor de ouders van de 
jongeren van nu al te lang geleden om nog levend besef te kunnen zijn.  

Leeft Europa wel.indd 9-9-2002, 16:1542



42 43Epiloog: de Europese Unie en de publieke opinie

In de later bij de eu aangesloten landen is de herinnering aan de jaren voor de aanslui-
ting nog altijd levend. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is de discussie over 
het voor en tegen van de Europese Unie nooit verstomd, maar in landen als Spanje, 
Griekenland of Oostenrijk is het oordeel overwegend positief. Bovendien hebben 
zeker de aanvankelijk duidelijk armere lidstaten – Portugal, Griekenland, Ierland – een 
belangrijk deel van hun huidige infrastructuur te danken aan de steun uit de Europese 
fondsen. Op gebouwen, viaducten, wegen en voorzieningen van allerlei aard prijkt 
opvallend vaak het blauwe embleem met de kring van gouden sterren van de Europese 
Unie. Ook de in de nieuwe lidstaten in verrassend korte tijd gewonnen welvaart is niet 
denkbaar zonder de ruimte die de Europese markt producenten en consumenten biedt.

De onvoltooide eu
De invloed van de eu reikt verder dan alleen de economie. Zeker als het vertrouwen in 
de eigen nationale instituties niet al te groot is, blijkt de Europese Unie als belangrijk 
tegenwicht gewaardeerd te worden. In bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië was 
in 1999 een ruime meerderheid van de bevolking over de Europese democratie niet 
minder tevreden dan over die in het eigen land. In Denemarken, het Verenigd Konink-
rijk en ook Nederland werd daar, zo blijkt uit een Eurobarometer van dat jaar, duidelijk 
anders over gedacht. De Europese regelgeving, die in die landen vaak als een hinder-
lijke verdubbeling gezien wordt van wat in eigen land al als overmaat aan bureaucratie 
geldt, lijkt in zuidelijke landen gewaardeerd te worden vanwege haar ordenende wer-
king en haar ten opzichte van de eigen regelgeving superieur veronderstelde effectivi-
teit en efficiency. Ook de snelle stabilisatie van de nog jonge democratie in een aantal 
later toegetreden lidstaten is zeker mede te danken aan de inbedding in een ruimer 
Europees kader. 

De Europese Unie zelf is in nog geen enkel opzicht voltooid. Bovendien participe-
ren niet alle lidstaten van de eu volledig op alle fronten. Zo is de Euro (nog) niet in alle 
landen van de eu als betaalmiddel ingevoerd. Ook de grenzen van de eu liggen nog 
niet vast en houden iets toevalligs, zolang evident ‘Europese’ landen als Zwitserland 
en Noorwegen buiten de eu willen blijven. Het aantal lidstaten, al enkele keren eerder 
uitgebreid, zal in de komende jaren opnieuw een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. 
De nieuwe landen hebben dan niet meer te maken met een geleidelijke en geza-
menlijke ontwikkeling van de regelgeving, maar met een ‘acquis’ dat ze zich zo snel 
mogelijk eigen moeten maken. Het is opvallend dat in de gevestigde lidstaten door 
de bevolking niet in eerste instantie gevreesd wordt voor een vermindering van de 
nationale welvaart van zoveel minder rijke landen, maar voor een vermeerdering van 
de red tape en van de problemen die ook nu in de Europese Unie besluitvorming tot een 
moeizaam en langdurig proces kunnen maken. Zorgen over de vervaging van de eigen 
culturele en nationale identiteit maken heel weinig mensen zich. 

Met mate Europees
Dat is ook niet zo vreemd. De nationale of regionale identiteit wordt door de Europese 
Unie nog slechts marginaal geraakt. Van een culturele unie is nog maar nauwelijks 
sprake, naar eenheid van taal wordt zelfs niet gestreefd. Meer culturele eenheid is 
ook niet gewenst, want hoewel de meeste Europeanen weinig moeite hebben met een 
forse verdere verbreding van de in Europees verband aan te pakken beleidsgebieden, is 
men erg terughoudend als het om meer ‘persoonlijke’ en tegelijk nationale zaken als 
onderwijs en cultuur gaat. Wat er aan gemeenschappelijke cultuur te herkennen is, is 
bovendien niet zozeer Europees als wel Anglo-Amerikaans of zelfs globaal van karak-
ter. Men kan zich zelfs de vraag stellen of er nog wel van een autonoom of minstens 
onderscheidend Europees cultuurgebied sprake is, nu de Amerikaanse invloed op vrij-
wel alle terreinen zo dominant is geworden. Wie naar de jeugdcultuur in de Europese 
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landen kijkt, zal daarin opvallend veel als gemeenschappelijk, maar weinig typisch als 
Europees in herkennen. De Europese Unie valt ook zelf niet – noch nu, noch na de uit-
breiding – helemaal samen met het Europese cultuurgebied. De Raad van Europa kan 
die pretentie eerder volhouden.

Is er zoiets als een Europese Unie-identiteit? Leeft de gedachte aan de Europese een-
wording en de ontwikkeling van de Europese Unie bij de burgers van de lidstaten? Voelt 
men zich nu ook Europeaan? Als men daarvoor als maatstaf de mate van beleving van 
de nationale of lokale identiteit aanlegt, dan moeten deze vragen met neen beantwoord 
worden. Uit Eurobarometer-onderzoek van enkele jaren geleden blijkt dat mensen zich 
vooral sterk gehecht voelen aan hun eigen stad of dorp en aan hun land. De gehecht-
heid aan Europa is veel minder sterk en ook minder algemeen. Heel weinig mensen 
zien zich in de nabije toekomst ‘alleen als Europeaan’, maar de meeste mensen wijzen 
een Europese identiteit ook niet af. Sinds het Verdrag van Amsterdam is er zoiets als 
een eu-burgerschap, maar voor de meeste mensen is dat nog niet meer dan de buiten-
kant van hun paspoort of de gecombineerde identiteitsaanduiding van hun nummer-
plaat. 

In het algemeen is men overigens wel positief over de Europese Unie. Dat geldt voor 
jongeren zowel als ouderen. Men beseft ook er profijt van te hebben (zeer wisselend 
per land overigens), men kijkt met instemming naar een verdere uitbreiding van 
de taken van de Europese Unie op verschillende belangrijke terreinen en associeert 
Europa met positieve begrippen als democratie, Verlichting en vooruitgang. Tegelij-
kertijd zeggen velen geen traan te zullen laten als de Europese Unie zou verdwijnen. 
Kortom, Europa leeft wel en men leeft ook graag in Europa, maar uit de opvallende 
emotionele onbetrokkenheid bij de eu blijkt wel dat men de Europese Unie als institu-
tie niet beleeft als collectief symbool van de eigen identiteit. 

De nationale identiteit
Dat hoeft niet zo te blijven. Ook de nationale identiteit is niet van nature gegeven, 
maar vooral het resultaat van een bewuste cultuurpolitieke inzet in de negentiende 
eeuw. Men wilde de natiestaat – een nog altijd doorgaand proces – en een Europa van 
de vaderlanden. Lokale, regionale, maar ook grensoverschrijdende identiteitsvorming 
werden welbewust door de nationale overheid tegengegaan. De daaruit voortkomende 
spanningen zijn ten dele ook nu nog bronnen van voortdurend conflict, zeker daar 
waar het niet mogelijk blijkt om ook in staatkundige zin vorm te geven aan de behoefte 
aan een regionale of lokale identiteit. Het feit dat in landen als België, Frankrijk, Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk daar in wisselende mate en vorm wel ruimte voor is geko-
men in het kader van de natiestaat, is juist ook in het licht van de vorming van suprana-
tionale eenheden als de Europese Unie veelbetekenend. Zowel de unievorming als de 
federalisering op nationaal niveau verlossen de natiestaat van wat steeds meer gevoeld 
wordt als een te zwaar historisch monopolie op identiteit.

De nationale identiteit is bovendien geen vast gegeven, maar verandert in de loop 
van de tijd van inhoud, al gebeurt dat meestal zo geleidelijk dat men zich dat niet 
bewust is. Een Europese identiteit heeft nog niet veel tijd gehad om te ontstaan en 
tot ontwikkeling te komen. Bovendien is Europa zelf nog geen stabiele en in zichzelf 
rustende eenheid. Het is zelfs nog niet duidelijk welke gedaante de Europese Unie zal 
aannemen, met andere woorden: wat de identiteit van de eu zal zijn in staatsrechte-
lijke zin. Weinig mensen verwachten dat het een federale staat als de Verenigde Staten 
of Duitsland zal worden; het perspectief van een grote (supra)nationale eenheidsstaat 
is zelfs al helemaal achter de horizon verdwenen. Hoewel steeds meer ooit nationale 
bevoegdheden aan de eu worden overgedragen, lijkt de eu nog ver verwijderd van een 
binding van naties tot een nieuwe unie-natie. De vlag wappert naast de nationale vlag, 
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maar de voorzitter van de Commissie is geen president en ook geen premier zoals ook 
het Europese Parlement nog niet beleefd wordt als een volksvertegenwoordiging in 
de traditionele zin van het woord. De Europese Unie wordt vooral nog gezien als een 
combinatie van bureaucratie en technocratie, moeizaam aangestuurd door politieke 
compromissen. Alleen de Europese rechters hebben al een scherp en geducht profiel 
ontwikkeld.

Omdat steeds meer zaken in ‘Brussel’ geregeld en bepaald worden, is er op natio-
naal niveau ruimte ontstaan voor een nieuwe ontwikkeling, waarin juist het eigene 
en het bijzondere benadrukt wordt, met name op terreinen die niet door ‘Brussel’ 
geraakt worden. Op die terreinen is er ook behoefte aan een profilering van de natio-
nale identiteit, in eerste instantie met het oog op de band met de eigen bevolking, in 
tweede instantie toch ook om anders te blijven dan de anderen. De verschillen tussen 
de landen worden kleiner, maar ook belangrijker. Bij deze ontwikkeling past dat 
nationale identiteiten steeds meer worden bepaald door een gedeelde geschiedenis, 
taal en cultuur. In de toekomst zullen ze steeds minder uitdrukking zijn van de soe-
vereiniteit van een natie, de afbakening van een grondgebied of de zeggenschap over 
welvaart en welzijn. Het gaat om een gevoel bij elkaar te horen. De Europese identiteit 
zal daarentegen eerst en vooral een functioneel karakter hebben: de wetenschap deel 
uit te maken van een supranationale gemeenschap van burgers op markt, forum en 
podium. Het gaat dan om de gemeenschappelijkheid van rechtsregels, economische 
voorspoed en de zekerheid van geen oorlog, de kans op onderwijs. Als het gaat om 
sociale zekerheid, onderwijs, cultuur, media of gezondheidszorg is de oriëntatie en 
het vertrouwen eerst en vooral weer nationaal gericht, zeker in landen met een lange 
traditie als verzorgingsstaat.

Kansen op een Europese identiteit
Het is zeker denkbaar dat de Europese identiteit ook meer verankerd raakt in het 
gevoelsleven van de Europese burger en in die zin ook meer deel wordt van zijn eigen 
identiteit. Dat hoeft niet strijdig te zijn met de beleving van door nationale of lokale 
binding bepaalde identiteit. Het kan gaan om andere aspecten en eventueel ook andere 
waarden. De beleving van Europa als bakermat van democratie, Verlichting en voor-
uitgang is historisch-geografisch gezien misschien wel enigszins aanvechtbaar, maar 
er zijn slechtere redenen voor de ontwikkeling van een gevoel van trots of een besef 
van plicht en verantwoordelijkheid denkbaar. De meeste landen van de Europese Unie 
hebben ook een sterke traditie op het gebied van de sociale zekerheid en het schep-
pen van gelijke kansen. In geen deel van de wereld is de variatie aan en dichtheid van 
kunstschatten, natuurmonumenten en historische plaatsen zo groot als in Europa. De 
verantwoordelijke en voorzichtige omgang daarmee is een letterlijk dure plicht, maar 
ze zijn ook even zovele bronnen van inspiratie. Ze bieden op een unieke manier gele-
genheid om je gebonden te weten met een plaats en verbanden met een verleden. 

De Europese Unie wordt langzaam maar zeker meer deel van het dagelijks leven. De 
Euro is daar het meest zichtbare voorbeeld van, de openheid van de grenzen het meest 
gewaardeerde kenmerk. In het verleden had de Europese regelgeving vooral betrek-
king op infrastructuur, bedrijfsleven en overheden. Dat is belangrijk en heeft ook 
grote consequenties voor het leven van de burgers, maar in hun dagelijks leven nemen 
zij die invloed niet waar en reageren er dus ook niet op. In de komende jaren wordt 
de Europese Unie meer deel van hun dagelijks leven en dat houdt voor beide partijen 
– en voor de nationale regeringen – een uitdaging in. Zal het de Europese Unie lukken 
naast de al gevestigde kwaliteit ook voldoende legitimiteit voor haar handelen en 
bestaan te verwerven?
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Europa en het onderwijs
Onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het vestigen van een Europese identiteit en 
in het doen toenemen van de acceptatie van en betrokkenheid bij de Europese Unie. Uit 
het eerste overzicht van de stand van zaken op de middelbare scholen, dat in dit rapport 
opgenomen is, blijkt wel dat er op dit gebied nog heel veel werk te verrichten is. Van 
een Europees beleid of zelfs maar van afspraken of afstemming op Europees niveau is 
nog geen sprake. De verschillen per land en ook binnen een land zijn heel groot en ook 
de opvattingen over wat Europa is, lopen sterk uiteen.

Europa is soms de geografische eenheid van het continent, soms ook een afbake-
ning binnen de wereldgeschiedenis. In sommige landen is Europa vooral het terrein 
waarop de eigen politieke, economische en culturele invloed als staat en natie zicht-
baar moet worden gemaakt, met bijna vanzelfsprekend grote nadruk op de Gouden 
eeuw waarin die invloed het meest prominent en het minst met schaamte en schuld 
omgeven is. Waar het accent op politiek en staatsinrichting ligt, gaat het om de plaats 
van Europa in een wereld van grootmachten en de ontwikkeling van politieke institu-
ties.

In slechts enkele landen – Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Dene-
marken met name – is de ontwikkeling van de Europese eenwording zelf het thema. 
Dat is nooit alleen een historisch of politicologisch interessant thema, maar ook 
altijd een reflectie op de eigen positie als land binnen het kader van Europa en op de 
betekenis die de vorming van de Europese Unie heeft voor burgerschap, democratisch 
besef en gemeenschappelijkheid van toekomst. In die zin is het behalve reflectie ook 
instructie en een bijdrage tot identiteitsvorming. Men wordt zich meer bewust van 
Europa en ook bewuster Europeaan. Nederland is op dit gebied zeker geen voorloper, 
het thema Europa wordt geheel aan de scholen en docenten overgelaten. Er is geen 
beleid en geen gemeenschappelijk lesprogramma. Gezien de plaats die de Europese 
Unie in het leven in de toekomst van de scholieren en studenten zal innemen, is dat 
eigenlijk een trieste zaak. Het is een beetje traditie geworden het gebrek aan betrok-
kenheid van de burgers bij Europa tot een verwijt aan de Europese Unie en zijn weinig 
inspirerende presentatie te maken, maar de hand kan hier zeker ook in de eigen 
nationale boezem gestoken worden. Op dit gebied is bovendien nog weinig Europees 
gemeenschapsdenken te bespeuren. Hier ligt een mooi thema voor het Nederlandse 
voorzitterschap van de Europese Unie in 2004.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De 
tekst van het lopende programma (2002-2003) is te vinden op de website van het scp: 
www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
isbn 90-377-0097-7 (eur 10).

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen voorbehouden). Een 
complete lijst is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Sociaal en Cultureel Rapport 1998. isbn 90-5749-114-1 (eur 41).
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2 (eur 34).
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x 
(eur 49,50)

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062 4 (Eng-
lish edition 2001) ($ 99.50).

Nederlandse populaire versie van het scr 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8 (eur 11).

Engelse populaire versie van het scr 1998
25 Years of Social Change in the Netherlands; Key Data from the Social and Cultural Report 1998. Carlo 
van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x (eur 11).

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4 (eur 13,40).

SCP-publicaties 2001
2001/1 Gewenste groei. Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in ex-groeikernen 

(2001). isbn 90-377- 0031-4 (eur 15,90).
2001/2 Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief (2001). 

isbn 90-377-0027-6 (eur 27,30).
2001/3 Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten (2001). 

isbn 90-377-0050-0 (eur 13,60).
2001/4 Verstandig verzorgd. Een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de intramurale zorg 

voor verstandelijk gehandicapten (2001). isbn 90-377-0051-9 (eur 11,35).
2001/5 Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening 

(2001). isbn 90-377-0068-3 (eur 15,90).
2001/6 Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof (2001). isbn 90-377-0053-5 

(eur 18,20).
2001/8 Zo gewoon mogelijk. Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaat-

schappelijking in de geestelijke gezondheidszorg (2001). isbn 90-377-0071-3 (eur 30). 
2001/10 Over werken in de postindustriële samenleving (2001). isbn 90-377-0057-8 

(eur 34,10).
2001/11 Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (2001). isbn 90-377-0059-4 

(eur 29,55).
2001/13 De stad in de omtrek (2001). isbn 90-377-0060-8 (eur 18,20).
2001/14 De sociale staat van Nederland 2001. isbn 90-377-0067-5 (eur 36,15).
2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school. isbn 90-377-0075-6 

(eur 22,50).
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2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk. isbn 90-377-0077-2 (eur 14,80).
2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001. isbn 90-377-0078-0 (eur 32,95).
2001/18 Armoedemonitor 2001 (2001). isbn 90-377-0069-1 (eur 20,42).

scp-publicaties 2002
2002/2 Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school 

(2002). isbn 90-377-0089-6 (eur 19).
2002/3 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (2002). isbn 90-377-0072-1 (eur 29,90).
2002/4 Boek en markt. Effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs (2002). isbn 90-377-

0095-0 (eur 24,50).
2002/5 Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid (2002). isbn 90-377-0076-4 

(eur 34,50).
2002/6 Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en 

focusgroepen (2002). isbn 90-377-0098-5 (eur 19,90).
2002/7 Zelfbepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, 

benutting en determinanten (2002). isbn 90-377-0088-8 (eur 12,50).
2002/8 E-cultuur. Een empirische verkenning (2002). isbn 90-377-0092-6 (eur 17,50).
2002/9 Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen (OALT) (2002). 

isbn 90-377-0090-x (eur 22,50).
2002/10 Rapportage Gehandicapten 2002. Maatschappelijke positie van mensen met lichamelijke 

beperkingen of verstandelijke handicaps (2002). isbn 90-377-0104-3 (eur 29,50).

Onderzoeksrapporten 2001
2001/7 Geleidelijk digitaal (2001). isbn 90-377-0083-7 (eur 12).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). isbn 90-377-0056-x (eur 13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). isbn 90-377-0066-7 (eur 18,20).
2001/16 Efficiency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001). isbn 90-377-

0064-0 (eur 11,35).
2001/21 De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland (2001) isbn 90-377-0080-2 

(eur 12,90).

Onderzoeksrapporten 2002
2002/01 Onbetaalde arbeid op het spoor. isbn 90-377-0073-x (eur 12).

Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het scp).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (eur 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (eur 6,80).
69 De toekomst van de AWBZ (2001) (eur 6,80).
70 The non profit sector in the Netherlands (2001) (eur 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (eur 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (eur 6,80)
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (eur 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (eur 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) (eur 13,60).
76 Tussenrapport Onderwijs in Allochtone Levende Talen (2001) (eur 6,80).
77 Ruime kavel of compacte stad ? (2001) (eur 6,80).
78 Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het ramingsmodel zorg 

(2001) (eur 6,80).
79 Sociale cohesie en sociale infrastructuur (2002) (eur 6,80).
80 Gemeentelijk ramingsmodel kinderopvang (2002). isbn 90-377-0108-6 (eur 6,80).
81 Modellering van de gehandicaptenzorg (2002) (eur 6,80).
83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). isbn 90-377-0100-0 

(eur 6,80).
84 Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters (2002). isbn 90-

377-0101-9 (eur 6,80).
85 Intramurale AWBZ-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). isbn 

90-377-0102-7 (eur 6,80).
86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). isbn 90-377-0103-5 (eur 10).

Overige publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states. isbn 90-377-0049-7 
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($ 19.95/eur 22) (Integrale vertaling van De maat van de verzorgingsstaat).

Report on the Elderly 2001. isbn 90-377-0082-9 (eur 34) (integrale vertaling van Rapportage 
ouderen 2001).

Essay Waarom blijven boeren? (2001) isbn 90-377-0084-5 (eur 4,50).

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). isbn 90-377-0081-0 (eur 7).

Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 (eur 19,90).

Uitgewerkt! (2002). isbn 90-377-0085-3 (eur 7).

De oplossing van de civil society (2002). isbn 90-377-0107-8 (eur 4,50).
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