
Effecten van strategisch
nieuws op politiek
cynisme en stemkeuze
onder jonge kiezers in
een referendum

Deze studie onderzoekt de relaties tussen blootstelling aan strategisch
nieuws, politiek cynisme, en stemkeuze onder jonge kiezers in de context
van een referendum over een Europese integratiekwestie.1

Inleiding

Verschillende studies hebben aangetoond dat de nieuwsmedia zich in toe-
nemende mate richten op de (wed)strijd tussen campagnevoerende politici,
hun stijl en performance op het politieke toneel en de strategieën en tactie-
ken die zij toepassen op jacht naar electorale winst en politieke macht (zie
De Vreese & Elenbaas, 2006). Die portrettering van politiek in de media
wordt vaak in verband gebracht met de groeiende publieke achterdocht en
onverschilligheid jegens politieke processen. Wetenschappers en mediacri-
tici hebben in dit verband gerefereerd aan een ‘spiraal van cynisme’, waar-
in de journalistieke tendens om politiek als een strategisch spel te interpre-
teren en dienovereenkomstig te belichten, bijdraagt aan cynische en
negatieve publieke houdingen tegenover en vervreemding van het politieke
proces (Farnsworth & Lichter, 2003; Patterson, 2002).
Deze bezorgdheid, zo wordt regelmatig betoogd, dient in het bijzonder te
gelden voor jonge kiezers, op wier politieke socialisatie de media mogelijk
een grote invloed heeft. In het licht van hun geringere ervaring in politiek
burgerschap, zouden zij betrekkelijk vatbaar kunnen zijn voor cynisme en
wantrouwen. De robuustheid en alomtegenwoordigheid van dergelijke
effecten op jongere burgers in verschillende campagnecontexten zijn tot
dusver echter grotendeels verondersteld, en nog niet grondig onderzocht
op het individuele niveau.
Daarnaast heeft de literatuur bestaande hoge niveaus van politiek cynisme
voornamelijk gebruikt om dalingen in de stemopkomst bij verkiezingen te
duiden, terwijl aanzienlijk minder aandacht is besteed aan de invloed van
media-geïnstigeerd politiek cynisme op de stemkeuzes van het electoraat.
Vrijwel geen enkele studie, bovendien, heeft deze rol bestudeerd in de con-
text van een referendum. Specifiek een belangrijke maar nog onbeantwoor-
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de vraag is of een massamediale referendumcampagne die cynische publie-
ke percepties aanwakkert over de campagne zelf, indirect ook kan leiden tot
een stem tégen een referendumvoorstel dat tijdens die campagne is bepleit
door het politieke establishment. 
In feite zijn er dus goede redenen om politiek cynisme zowel te beschou-
wen als afhankelijke variabele die kan variëren naar gelang van media-
inhoud, als als een onafhankelijke variabele om stemgedrag te verklaren.
Deze studie onderzoekt de interveniërende rol van politiek cynisme in de
relatie tussen blootstelling aan strategisch nieuws en stemgedrag onder
jonge kiezers in de context van een referendum. Specifiek onderzoeken wij
in de eerste plaats de relatie tussen blootstelling aan strategische campag-
neberichtgeving en het niveau van politiek cynisme onder jonge kiezers en,
vervolgens, de voorspellende rol van politiek cynisme in hun steun voor het
referendumvoorstel. We gebruiken het Nederlandse nationale referendum
over het Europees grondwettelijk verdrag van 2005 om deze relaties te ana-
lyseren. Omdat de meeste studies over politiek-strategisch nieuws, cynisme,
en gebruik van en blootstelling aan media in campagnetijd zijn uitgevoerd
in de VS, verbreedt deze studie de focus naar Europese campagnecontexten
waar de systemen van politiek en media fundamenteel anders zijn (zie
Hallin & Mancini, 2004; Strömbäck & Dimitrova, 2006).

De effecten van strategisch geframed nieuws op politiek cynisme

Verscheidene, overwegend experimentele en Amerikaanse, studies hebben
aangetoond dat strategisch ingekaderde nieuwsitems over politici, issues
en politieke campagnes strategiegerichte en cynische reacties oproepen,
terwijl issueframes juist issue-gerelateerde reacties stimuleren (Rhee,
1997; Valentino, Buhr, & Beckmann, 2001; Valentino, Beckmann, & Buhr,
2001, De Vreese, 2004). Eerder experimenteel onderzoek heeft eveneens,
en op overtuigende wijze, positieve effecten vastgesteld van blootstelling
aan strategische campagnecommunicatie op politiek cynisme (Cappella &
Jamieson, 1997; Crigler, Just, & Belt, 2006; De Vreese, 2004).
Experimenten zijn met name dienstig aan het testen van causale hypothe-
ses en waarborgen van hoge interne validiteit. De kunstmatige onderzoeks-
omgeving van en geforceerde mediablootstelling in dergelijk onderzoek
vormen daarentegen een beperking. Pinkleton en Austin (2001) onder-
zochten de relatie tussen algemeen nieuwsmediagebruik en politiek
cynisme door middel van een cross-sectionele survey. Zij vonden dat bur-
gers die specifiek de krant beschouwen als een belangrijke bron van infor-
matie zich minder cynisch toonden dan andere burgers, terwijl zij een licht
positieve, doch insignificante, associatie vonden tussen cynisme en de
mate van afhankelijkheid van televisienieuws. Pinkleton en Austin (2001)
verklaren echter niet waarom differente media differentiële effecten kun-
nen sorteren, maar speculeren slechts dat “more newspaper use presum-
ably leads to more knowledge [which] could be the reason why cynicism is
lower” (p. 330). Om overtuigende verklaringen te vinden, is het noodzake-
lijk de werkelijke inhoud van mediaboodschappen binnen beschouwing te
nemen, alsmede de frequentie van blootstelling (zie ook Slater, 2004).
Twee panelstudies onderzochten de relatie tussen strategisch nieuws en
politiek cynisme voor het eerst in een Europese politieke en mediacontext.
In een Europees referendumonderzoek demonstreerden De Vreese en
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Semetko (2002) dat de nieuwsmedia publieke gevoelens van cynisme en
negativiteit over de campagne versterkten, en wel op een zodanige wijze dat
het cynisme onder respondenten die tijdens de campagne het meeste stra-
tegische campagnenieuws hadden geabsorbeerd het sterkst was gegroeid,
zelfs na het controleren voor een aantal invloedrijke factoren waaronder het
niveau van cynisme onder respondenten voorafgaand aan de campagne. De
cross-nationale studie van De Vreese (2005), waarin een zeer op strategie
gerichte nieuwscontext werd vergeleken met een aanzienlijk minder strate-
gische, liet zien dat intensieve nieuwsvolgers in de strategische nieuws-
context een veel cynischer houding aannamen, terwijl het cynisme onder
frequente en aandachtige nieuwsconsumenten in de minder strategische
nieuwscontext juist significant werd gereduceerd. In tegenstelling tot
Cappella en Jamieson (1997), die concludeerden dat “it is not necessary to
consume a lot strategic news to see its effects” (p. 168), suggereren De
Vreeses resultaten dus dat nieuwseffecten op politiek cynisme conditioneel
zijn aan de intensiteit waarmee politieke nieuwsinhoud van strategie is
doordrongen.

Jonge kiezers, nieuws en politiek cynisme

Jonge kiezers zijn wellicht ontvankelijker voor negatieve en strategische
framing in het nieuws, ongeacht de prevalentie van zulk nieuws, dan oude-
re kiezers. Onderzoek indiceert dat jonge mensen minder stabiele en
samenhangende politieke oriëntaties hebben, daar hun politieke opvattin-
gen, houdingen en bevattingsvermogen zich in die levensfase denkbaar
nog verder ontwikkelen en uitkristalliseren (Jennings & Niemi, 1978,
1981). Hierdoor zijn jonge mensen, zo suggereren eerdere studies, relatief
vatbaar voor persuasie of verandering (Sears, 1983, 1986). Als een primaire
bron van politieke informatie oefenen de media mogelijk dus een signifi-
cante invloed uit op jongeren. Vanuit dit perspectief geredeneerd, zouden
zij kwetsbaar zijn om in een spiraal van cynisme te worden gevangen
indien blootgesteld aan strategische berichtgeving over politieke zaken.
Eerdere studies hebben reeds een verband gelegd tussen enerzijds de nega-
tieve en strategische portrettering van politiek in het nieuws en anderzijds
de politieke desinteresse en apathie die onder grote groepen jonge kiezers
waarneembaar is (zie bijvoorbeeld Bennett, 1997; Patterson, 2002),
Ondanks de naar voren gebrachte bezorgdheid en bezwaren over de fixatie
van de nieuwsmedia op strategische politiek en de schadelijke effecten
hiervan op jongeren in het bijzonder, is deze relatie tot dusver nooit diep-
gaand onderzocht. Eerdere studies die politieke cognities, attitudes, of par-
ticipatie linken aan zowel nieuwsmediagebruik als leeftijd, hebben voorna-
melijk gekozen voor een inter-generationele vergelijkende benadering op
aggregaat niveau (Bennett, 1997, 1998; Putnam, 2000). Hoewel deze lite-
ratuur waardevolle inzichten biedt in significante generationele en maat-
schappelijke ontwikkelingen door de tijd heen, biedt zij niet de data om
potentiële differentiële campagne-effecten vast te stellen die zich binnen
het cohort jongvolwassenen voordoen. Derhalve is een beter inzicht vereist
in hoe de nieuwsconsumptie van jonge mensen daadwerkelijk samenhangt
met hun politieke attitudes en betrokkenheid, hetgeen vraagt om onder-
zoek op individueel niveau dat de karakteristieken van het nieuws in aan-
merking neemt. Wij veronderstellen dat blootstelling van jonge kiezers aan
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differentiële media-inhoud differentiële effecten heeft (zie Moy & Pfau,
2000). Dienovereenkomstig verwachten wij dat de relatie tussen blootstel-
ling aan strategisch geframed campagnenieuws en politiek cynisme afhan-
kelijk is van de aanwezigheid van het strategische nieuwsframe in de
inhoud van nieuws (De Vreese, 2005).

Hypothese 1: Blootstelling aan media die meer strategisch over de refe-
rendumcampagne berichten heeft een sterker positief effect op politiek
cynisme dan blootstelling aan media die minder strategisch over de
campagne berichten.

Strategisch nieuws en stemkeuze: de interveniërende rol van politiek cynisme

Bestaande studies naar effecten van strategisch geframede media-inhoud
op stemgedrag hebben zich primair gericht op mobilisatie als afhankelijke
variabele. Echter, de vraag die eerder electoraal onderzoek grotendeels
onbeantwoord heeft gelaten is of media-geïnduceerd cynisme ook de stem-
keuze van het publiek kan beïnvloeden. Een aanzienlijk aantal verkiezings-
studies heeft aangetoond dat politiek verbitterde kiezers sterke voorkeuren
kunnen hebben voor niet-gevestigde ‘nieuwe politiek’- of protestpartijen
(zie bijvoorbeeld Bélanger & Aarts, 2006; Peterson & Wrighton, 1998).
Referendumstudies, daarentegen, hebben cynisme zelden als een voorspel-
lende variabele van stemgedrag beschouwd, al laat een bescheiden deel van
de literatuur zien dat politiek wantrouwende kiezers minder geneigd zijn
een referendumvoorstel te steunen wanneer het referendum geïnitieerd, of
het voorstel bepleit, wordt door die politieke lichamen die juist het object
zijn van dit publieke wantrouwen (Lowery & Sigelman, 1981; Pesonen,
1998). Desalniettemin hanteert dergelijk onderzoek cynisme of wantrou-
wen overwegend als voorafbestaande politieke attitudes, ofwel als een exo-
gene voorspeller van stemgedrag.
Feitelijk zijn er slechts weinig studies die variabelen van nieuwsmediage-
bruik, cynisme, en stemkeuze in onderlinge samenhang hebben gebracht
in één studie. Echter, gegeven het feit dat de meeste politieke informatie die
burgers ontvangen afkomstig is van de media, lijkt het verstandig om de
potentiële interveniërende rol van cynisme te onderzoeken in de relatie tus-
sen mediablootstelling en stemkeuze. Deze mediagedreven dynamiek is
recent ge llustreerd in een studie van Kleinnijenhuis en zijn collega’s
(2006), die demonstreerden dat negatieve berichtgeving het publieke ver-
trouwen in politieke leiders schaadde tijdens de Nederlandse verkiezings-
campagne van 2002. Het residuele vertrouwen had vervolgens een signifi-
cante impact op uiteindelijke stemkeuzes, hetgeen laat zien hoe nieuws
finale stembeslissingen kan beïnvloeden, gemedieerd door het (gebrek
aan) vertrouwen in politici.
In deze studie richten wij ons op de relatie tussen strategisch nieuws en
politiek cynisme in de specifieke context van een referendumcampagne.
We onderzoeken of cynische attitudes over de campagne, de inhoud ervan,
en het optreden van campagne voerende politici een onafhankelijk effect
op het stemgedrag heeft, boven en voorbij de reeds vastgestelde voorspel-
lende factoren van ‘nee’-stemmen in referenda. Vooral in referenda die
ge nitieerd zijn vanuit het politieke establishment, en proposities betreffen
voor een nieuw beleid of verandering ten opzichte van de status quo, mag
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verwacht worden dat met name de zittende regering kwetsbaar is voor dit
type cynisme. Immers, het is de facto de regering in het ‘ja’-kamp die wel
campagne moét voeren om kiezers over te halen het voorgestelde nieuwe
beleid te steunen, terwijl de oppositie in het ‘nee’-kamp dit niet hoeft. We
verwachten derhalve dat politiek cynische jonge kiezers geneigd zijn tegen
een referendumvoorstel te stemmen dat door de politieke elite wordt
gesteund, en gedurende de campagne door politici van de gevestigde poli-
tieke partijen gepromoot.

Hypothese 2: Politiek cynisme tegenover de campagne is een signifi-
cante positieve voorspeller van een ‘nee’-stem in een referendum.

Methode

We maken gebruik van twee datasets: ten eerste een cross-sectionele studie
met een steekproef van het Nederlandse jongvolwassen electoraat, en ten
tweede een kwantitatieve inhoudsanalyse van alle referendumberichtge-
ving in dagbladen en televisienieuws. Onze studie is ontworpen om de
inhoudsanalyse van de campagneberichtgeving in de nieuwsmedia te kop-
pelen aan data over mediablootstelling op het individuele niveau, hetgeen
ons in staat stelt om de te bestuderen relaties te bezien in het licht van de
nieuwsinhoud waaraan jonge kiezers rapporteerden te zijn blootgesteld.
De survey werd uitgevoerd in de onmiddellijke periode na het referendum,
tussen 2 en 20 juni 2005, onder Nederlandse volwassenen in de leeftijd van
18 tot 24 jaar. Met het oog op de representativiteit van de steekproef, werd de
enquête uitgevoerd onder stemgerechtigde kiezers variërend in leeftijd
(binnen de range van zeven jaar), opleidingsniveau, studiediscipline of
beroepsprofiel, en woonregio. Pen-en-papier-vragenlijsten werden face to
face uitgedeeld op verschillende lokaties, waaronder klaslokalen en college-
zalen, werkplaatsen (zoals kantoren, winkels en bedrijfskantines), in stede-
lijke winkelcentra, op strandboulevards, cafés, en tenslotte, bij een voetbal-
stadion voorafgaande aan een voetbalwedstrijd. Individuele of institu tio nele
toestemming werd vooruitlopend op de studie verkregen. Een totaal aantal
van 720 jonge kiezers vulde een bruikbare vragenlijst in (een respons van
70,0 procent). Hoewel wij niet claimen dat onze steekproef volledig repre-
sentatief is voor de jongvolwassen populatie, toont deze steekproef, over-
eenkomstig censusdata, aanzienlijke variatie wat betreft leeftijd, geslacht,
en opleiding. We benadrukken, bovendien, dat andere vormen van dataver-
zameling (inclusief CATI en CAWI) dikwijls steekproefafwijkingen produ-
ceren, met name in deze leeftijdsgroep (Dillman, 2000).
De afhankelijke variabelen waren politiek cynisme en een ‘nee’-stem.
Politiek cynisme werd gemeten middels een licht aangepaste maat ont-
leend aan Cappella en Jamieson (1997); een index van drie items waarmee
cynisme werd gemeten op het niveau van campagnes en politici: (1) de poli-
tici waren open en eerlijk tijdens de campagne; (2) de campagne over de
Europese Grondwet ging meer over strategie dan over inhoud; en (3) de
campagne gaf me voldoende informatie om een weloverwogen stemkeuze
te maken. Proposities één en drie werden omgekeerd gecodeerd.
Vervolgens werden de items bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld, zodat
een passende schaal van politiek cynisme werd gevormd (M = 3.61, SD =
0.67; Cronbach’s alfa = .66). Een ‘nee’-stem werd, volgend op een filter-
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vraag die participatie in het referendum mat, gemeten middels het volgen-
de item: In het geval dat je gestemd hebt in het Europese Grondwet -
referendum, wat heb je gestemd? De antwoorden van respondenten wer-
den gedichotomiseerd in een ‘nee’-stem (1) en een ‘ja’-stem of blanco stem
(0).2

Nieuwsmediablootstelling is onze belangrijkste onafhankelijke variabele. We
taxeerden blootstelling aan en aandacht voor referendumberichtgeving in
de televisie- en dagbladmedia die deel uitmaakten van de studie. Volgens
Slater (2004) is aandacht intrinsiek verweven met ‘voorafbestaande varia-
belen’ zoals politieke interesse, en hij betoogt dat “[w]eighting exposure by
attention might produce effects that are primarily due to attention’s antece-
dents, not exposure” (p. 174). Omdat wij echter onderzoek doen naar het
cynismeniveau van respondenten tegenover een tamelijk specifiek onder-
werp, vonden wij het belangrijk om niet alleen globaal nieuwsmediage-
bruik te beschouwen, maar ook aandacht voor nieuws over het referendu-
missue (zie Chaffee & Schleuder, 1986).3 We gebruiken daarom
gecom   bineerde indices van blootstelling aan en aandacht voor referendum-
nieuws in de geselecteerde nieuwsmedia als onafhankelijke variabelen.
Vanwege de hoge mate van overeenkomst tussen de door ons geanalyseer-
de dagbladen wat betreft het niveau van strategische berichtgeving (zie de
volgende resultaten), was het gepast om een algemene index van dagblad-
blootstelling te berekenen, plus aandacht voor nieuws over het referen-
dumonderwerp.
In alle analyses controleren we voor politieke interesse, efficacy of politiek
zelfvertrouwen, vertrouwen in politieke instituties, regeringsevaluatie, en
de sociaal-demografische kenmerken leeftijd, geslacht, en opleiding. In
onze analyse van een ‘nee’-stem controleren we daarnaast voor ideologie,
euroscepsis (een index van zes items, Cronbach’s alfa = .67), nationale eco-
nomische verwachtingen, interpersoonlijke communicatie over het refe-
rendum, en politiek cynisme. Voor een theoretische uiteenzetting van het
belang van deze controlevariabelen, zie De Vreese en Semetko (2004).
Voor de beschrijvende statistieken van alle onafhankelijke variabelen en
specifieke bewoordingen van alle items, zie de Appendix.

Inhoudsanalyse

Om het niveau van strategische framing in de nieuwsberichtgeving over de
referendumcampagne te beoordelen, gebruiken we een kwantitatieve
inhoudsanalyse van zowel het nieuws op televisie als in dagbladen gedu-
rende de laatste zes weken (of 42 dagen) van de campagne, tussen 21 april
en 1 juni 2005. De selectie van televisiemedia bestond, ten eerste, uit de
twee best bekeken dagelijkse nieuwsprogramma’s: Het NOS Journaal van
acht uur ’s avonds (20.00-20.25 uur), uitgezonden op Nederland 1, en het
RTL Nieuws (19.30-19.55 uur) op het private kanaal RTL 4. We selecteerden
daarnaast het publieke actualiteitenprogramma Nova (ten tijde van de cam-
pagne uitgezonden op Nederland 3, 22.20-22.55 uur), dat één van de voor-
naamste programma’s is over publieke en politieke zaken op de
Nederlandse televisie en dagelijks wordt uitgezonden behalve zondag. In
totaal werden van deze drie nieuwsprogramma’s 157 nieuwsverhalen over
de referendumcampagne gecodeerd. Verder werden zes nationale dagbla-
den met de hoogste oplagecijfers geselecteerd: NRC Handelsblad, de
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Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, de Telegraaf, en de gratis krant Metro.
Alle kranten verschijnen dagelijks behalve zondag, behalve de Telegraaf, die
zeven dagen per week verschijnt. In totaal werden 1.093 referendumgerela-
teerde nieuwsartikelen geanalyseerd. De totale selectie van nieuwsmedia
omvat Nederlands belangrijkste politieke informatiebronnen.
De inhoudsanalyse werd uitgevoerd door vijf codeurs aan de Universiteit
van Amsterdam. Diverse codeervergaderingen werden gebruikt voor trai-
ning en supervisie, en het codeboek werd afgerond na begintrainingen en
uitgebreide feedback. Alle nieuwsverhalen die specifiek gerelateerd waren
aan de referendumcampagne voor de Europese Grondwet werden geanaly-
seerd via een vijftal maten van strategische nieuwsframing. We gebruiken
Cappella en Jamiesons (1997: 33; zie ook Jamieson, 1992) vijf ‘indicatoren’
van strategisch nieuws: (1) een focus op de stijl en presentatie van politieke
campagne-actoren, (2) een analyse van de acties van politieke campagne-
actoren, ondernomen om posities te verbeteren of consolideren in, bijvoor-
beeld, de politieke arena of publieke opinie, (3) het gebruik van woorden of
metaforen die algemeen geassocieerd worden met sport, competitie, spel,
of oorlog, (4) een nadruk op opiniepeilingen, en (5) het labelen van politici
als winnaars danwel verliezers. Een initiële codeertest, na afloop van trai-
ning, liet bevredigende resultaten op deze items zien, en een daaropvolgen-
de intercodeurbetrouwbaarheidstest, uitgevoerd op een aselect gekozen
subset van 20 nieuwsartikelen uit de geselecteerde nieuwsmedia, leverde
Cohens kappa-coefficiënten op tussen .60 en 1.00 voor deze items.4

Resultaten

We wenden ons eerst tot de inhoud van de verschillende nieuwsmedia om
het niveau van strategieframing in het nieuws te onderzoeken. De resulta-
ten van de inhoudsanalyse van de televisie- en persberichtgeving over de
referendumcampagne worden getoond in Tabel 1. Met 157 uitgezonden
televisienieuwsitems (gemiddeld een item per dag in de nieuwsuitzendin-
gen van NOS en RTL, en twee items per dag in Nova) en 1.093 gepubliceer-
de artikelen in de grootste landelijke dagbladen, was het referendum zeer
zichtbaar in het nieuws tijdens de laatste zes weken van de campagne. Wat
betreft televisienieuws was, op basis van het aantal items, het referendum
het meest zichtbaar in het actualiteitenprogramma Nova, terwijl het niveau
van nieuwsframing in termen van strategie consistent hoger was in zowel
de publieke (NOS) als commerciële (RTL) televisienieuwsbulletins. Bijna
tweederde van de referendumnieuwsverhalen in het NOS Journaal rappor-
teerden over de presentatie en stijl van politici in hun performance op het
campagnetoneel, terwijl dit minder dan de helft was in het RTL Nieuws, en
ongeveer eenderde in Nova. De NOS richtte zich vergelijkenderwijs ook het
meest (58 procent) op acties door politici ondernomen om een politiek gun-
stige positie te versterken of consolideren, gevolgd door RTL (43 procent)
en, met veel minder verwijzingen, Nova (6 procent). Het campagnenieuws
op tv refereerde nauwelijks aan politici in termen van winnaars of verlie-
zers. In relatieve termen rapporteerde RTL het meest over opiniepeilingen,
iets meer dan de NOS, en bijna twee keer zo veel als Nova. Zowel NOS als
RTL, ten slotte, gebruikten sport- en oorlogsmetaforen in ongeveer de helft
van alle referendumverhalen, terwijl dergelijke termen slechts in ruwweg
een kwart van hun referendumitems in Nova aanwezig waren.
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Ten aanzien van de aanwezigheid van strategische nieuwselementen in de
berichtgeving in de pers vonden we geen grote verschillen, noch tussen de
kwaliteitskranten enerzijds en meer populaire kranten anderzijds, noch
tussen kwaliteitskranten en populaire kranten onderling. Alle kranten
richtten zich, in ongeveer eenderde van de artikelen, op de presentatie en
stijl van politici in hun campagne-optredens. In circa 17 procent van alle
berichtgeving werd nadruk gelegd op politieke acties gericht op het verwer-
ven of behouden van electorale steun. De dagbladen refereerden nauwe-
lijks aan politieke actoren als winnaars danwel verliezers. In ruwweg 15
procent van alle campagne-items werd verwezen naar één of meer opinie-
peilingen, terwijl in grosso modo één op vijf verhalen termen met sterke
sport- en oorlogsconnotaties werden gebruikt. De berichtgeving over het
referendum in de pers was aanzienlijk minder strategisch ingekaderd dan
de nieuwsinhoud van de televisieprogramma’s. In plaats daarvan vertoonde
de verslaggeving in de pers meer gelijkenis met het relatief bescheiden
niveau van strategisch nieuws in het actualiteitenprogramma Nova.

Het tweede gedeelte van ons onderzoek concentreerde zich op de effecten
van massamediale campagnecommunicatie. We voerden allereerst een
analyse uit om politiek cynisme te verklaren. Hypothese 1 stelde dat bloot-
stelling aan media die meer strategisch over het referendum berichtten een
sterker positief effect hadden op cynisme dan blootstelling aan media wier
berichtgeving minder aan strategische framing onderhevig was. Tabel 2
toont drie regressiemodellen met politiek cynisme als de criteriumvariabe-
le.5 Daar waar de sociaal-demografische controlevariabelen in model 1 geen
enkele variantie verklaarden, lieten de in model 2 toegevoegde predisposi-
ties robuuste en significante relaties met politiek cynisme zien. Terwijl poli-
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NOS RTL Nova Press
(n = 43) (n = 37) (n = 77) (n = 1093)

Strategie 1: Focus op stijl en presentatie .63 .46 .31 .35
van politieke optredens (27) (17) (24) (381)

Strategie 2: Focus op politieke acties gericht .58 .43 .06 .17
op het verwerven van publieke (25) (16) (05) (182)
steun

Strategie 3: Focus op politieke ‘winnaars’ en .02 -- .01 .03
‘verliezers’ (01) (--) (01) (28)

Strategie 4: Verwijzingen naar peilingen .42 .49 .26 .15
of publieke opinie (18) (18) (20) (171)

Strategie 5: Gebruik van sport- en .49 .46 .26 .19
oorlogstermen (21) (17) (20) (186)

Noot
Indicatoren van strategisch nieuws over het referendum (op een schaal van 0 tot 1) gedu-
rende de laatste zes weken van de campagne, tussen 21 april en 1 juni 2005 (met het
absolute aantal berichten tussen haakjes). Vanwege de hoge mate van overeenkomst tus-
sen de geanalyseerde dagbladen wat betreft het niveau van strategische berichtgeving,
gebruikten we een algemene index van dagbladblootstelling in de volgende analyses.

Tabel 1
Strategische berichtgeving

over het referendum



tieke interesse en, in dit model, opleiding beide positieve associaties toon-
den met cynisme, bleken politiek zelfvertrouwen, vertrouwen in politieke
instituties, en een positieve evaluatie van de zittende regering alle negatief
gecorreleerd met de afhankelijke variabele. Het tweede model verklaarde
rond 10 procent van de variantie, en, zoals weergegeven in model 3, droeg
mediagebruik hier na deze controles nog een additionele 4 procent aan bij.
We vonden significant positieve associaties tussen blootstelling aan de twee
voornaamste televisienieuwsbulletins, NOS en RTL enerzijds, en politiek
cynisme anderzijds. Blootstelling aan Nova en dagbladen, daarentegen, ble-
ken insignificante cynismevoorspellers. De correlaties van politieke inte-
resse en opleiding met cynisme, zoals vastgesteld in model 2, verloren ech-
ter hun significantie in dit laatste model. De bevindingen van de
inhoudsanalyse in ogenschouw nemend, bevestigen deze uitkomsten onze
eerste hypothese over de conditionele positieve relatie tussen blootstelling
aan referendumnieuws in ‘strategierijke’ nieuwscontexten en niveaus van
politiek cynisme onder jonge kiezers.

Ten slotte voerden we een analyse uit om het stemgedrag van jonge kiezers
te verklaren. Tabel 3 geeft het volledige model weer ter verklaring van een
‘nee’-stem.6 Onze resultaten laten zien dat cynisme over de referendum-
campagne een positief en significant effect sorteerde op een stem tegen het
referendumvoorstel. Met andere woorden, jongeren die blijk gaven van een
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Model 1 Model 2 Model 3

β β β SE

Sociaal-demografische factoren
Leeftijd 0.05 0.03 0.01 (0.01)
Geslacht (man) -0.02 -0.03 -0.04 (0.05)
Opleiding 0.01 0.10* 0.07 (0.04)
Predisposities
Politieke interesse - 0.13*** 0.01 (0.03)
Politiek zelfvertrouwen - -0.11** -0.13** (0.03)
Vertrouwen in politieke instituties - -0.18*** -0.22*** (0.02)
Regeringsevaluatie - -0.13** -0.11** (0.01)
Campagnevariabelen
Blootstelling aan publiek tv-nieuws en aandacht- - 0.12** (0.01)
Blootstelling aan privaat tv-nieuws en aandacht - - 0.08* (0.01)
Blootstelling aan publiek actualiteitenprogramma
en aandacht - - 0.07 (0.02)
Blootstelling aan dagbladen en aandacht - - 0.06 (0.01)

Adjusted R-square .00 .09 .14
Incremental R-square (%) - 9.8*** 4.0***

N 710 694 663

Noot
OLS-regressie.  *** p < .001, ** p < .01, * p < .05

Tabel 2
Effecten van strategisch

nieuws op politiek cynisme



negatieve houding jegens de campagne en campagnevoerende politici
waren geneigd om ‘nee’ te stemmen. Deze uitkomst bevestigt onze tweede
hypothese. Ten aanzien van de politieke predispositievariabelen bleek het
niveau van euroscepsis de krachtigste positieve voorspeller van een ‘nee’-
stem, terwijl vertrouwen in politieke instituties een negatieve relatie met de
afhankelijke variabele liet zien. Verder vonden we een moderaat effect van
ideologie, waarbij een neiging naar linkse politiek-ideologische opvattingen
(ten opzichte van het politieke centrum) positief correleerde met een stem
tegen het referendumvoorstel, zij het op een relatief zwak niveau van signi-
ficantie. De sociaal-demografische factor opleiding, tot slot, toonde een
sterke negatieve invloed op een ‘nee’-stem.

Conclusie en discussie

Deze studie exploreerde de relaties tussen blootstelling aan strategische
nieuwsberichtgeving, politiek cynisme, en stemgedrag onder jonge kiezers
in een referendum. We onderzochten de aard van deze relaties waarbij we
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B SE Exp (B)

Constant 1.20 (2.10)
Sociaal-demografische factoren
Leeftijd -0.06 (0.07) 0.95
Geslacht (man) -0.09 (0.26) 0.91
Opleiding -0.65*** (0.18) 0.52
Predisposities
Politieke interesse -0.00 (0.19) 1.00
Politiek zelfvertrouwen 0.20 (0.15) 1.22
Vertrouwen in politieke instituties -0.63*** (0.13) 0.53
Euroscepsis 1.56*** (0.26) 4.76
Neiging naar linkse politiek-ideologische opvattingen 0.58# (0.32) 1.79
Neiging naar rechtse politiek-ideologische opvattingen 0.37 (0.33) 1.44
Regeringsevaluatie -0.11 (0.07) 0.90
Nationale economische verwachtingen -0.17 (0.18) 0.85
Campagnevariabelen
Interpersoonlijke communicatie over het referendum 0.04 (0.16) 1.04
Politiek cynisme 0.42* (0.21) 1.53
Blootstelling aan publiek tv-nieuws en aandacht -0.01 (0.06) 0.99
Blootstelling aan privaat tv-nieuws en aandacht 0.03 (0.05) 1.03
Blootstelling aan publiek actualiteitenprogramma
en aandacht -0.02 (0.10) 0.98
Blootstelling aan dagbladen en aandacht -0.01 (0.07) 0.99

–2 log likelihood 426.47
Nagelkerke Pseudo R-square .54
Cases correctly classified 78.1
N 493

Noot
Logistieke regressie.  *** p < .001, * p < .05, # p < 0.10

Tabel 3
Campagne-effecten op 

een ‘nee’-stem



onze mediagebruiksvariabelen verbonden met indicatoren van daadwerke-
lijke nieuwsinhoud, daarmee onze bevindingen van steekhoudende inter-
pretaties voorziend. We vonden bewijs voor de verwachte relatie tussen
blootstelling aan strategisch geframed nieuws en politiek cynisme in de
context van een referendumcampagne. Daarnaast complementeert onze
studie de literatuur door te demonstreren hoe cynisme additioneel gerela-
teerd is aan een ‘nee’-stem. Deze resultaten wijzen op een indirect effect
van strategisch nieuws op de ‘nee’-stem, met politiek cynisme als interveni -
erende factor. Met andere woorden, de invloed van gemedieerde campagne-
communicatie op de stemkeuzes van jonge burgers was afhankelijk van de
mate waarin zij cynische attitudes aannamen tegenover de campagne en
politieke optredens in die campagne.
Onze bevindingen bevestigen de verwachting dat jonge kiezers die het
meeste waren blootgesteld aan strategisch ingekaderde campagnebericht-
geving de hoogste niveaus van politiek cynisme tentoonspreidden. Echter,
de cruciale conditionele factor van deze relatie is het niveau van strategi-
sche nieuwsframing. Blootstelling aan nieuws waarin het strategieframe
relatief minder aanwezig was, toonde slechts zwakke associaties met
cynisme. Deze uitkomsten corresponderen met die van De Vreese (2005),
die aantoonde dat de invloed van de nieuwsmedia op individuele politieke
cynismeniveaus afhankelijk is van de mate waarin het nieuws van strategie
is doordrongen. Wij concluderen derhalve dat jongvolwassenen op groten-
deels gelijke wijze vatbaar zijn voor cynisme, namelijk alleen wanneer
blootgesteld aan nieuws dat een kritische grens van strategische verslagge-
ving passeert. Daarmee worden eerdere populaire en wetenschappelijke
stellingnames in twijfel getrokken, zowel die die apodictische across the
board-effecten van strategisch nieuws stipuleren, als die die jonge burgers
karakteriseren als beginners in publieke en politieke zaken die wel moéten
vervallen in politieke vervreemding louter wanneer eenmaal blootgesteld
aan politiek nieuws.
In feite vertoont de structuur van politiek cynisme onder jongeren meer
overeenkomsten dan verschillen met die van ‘oudere’ burgers. We vonden
dat het politieke zelfvertrouwen onder jonge burgers sterk en tegengesteld
gerelateerd was aan hun niveau van politiek cynisme. Dit resultaat is niet
alleen in overeenstemming met gezond verstand maar ook met Pinkleton
en Austin (2001, 2002) en De Vreese (2004, 2005), die eerder bewijs von-
den voor deze negatieve associatie. Daarnaast liet onze analyse zien dat een
positief publiek oordeel over het kabinet een belangrijke en negatieve con-
textgerelateerde voorspeller van cynisme was, hetgeen zowel overeenkomt
met eerdere studies die een negatieve relatie identificeerden tussen tevre-
denheid over de zittende regering en cynisme over politiek (bijvoorbeeld
Erber & Lau, 1990), als met de bevindingen van een referendumstudie van
De Vreese en Semetko (2002).
De studie raakt aan de onderliggende vraag hoe schadelijk de effecten van
strategische en negatieve politieke berichtgeving op de politieke attitudes
van jonge en relatief onervaren burgers precies kunnen zijn. Hoewel de
door ons vastgestelde relatie tussen strategisch nieuws en cynisme feitelijk
kan worden ge nterpreteerd als een teken van mediamalaise, impliceert
een dergelijke duiding niet alleen dat publiek cynisme vanuit democratisch
perspectief per se onwenselijk is, maar ook dat dergelijke effecten daarop-
volgend ernstige consequenties hebben voor de mate waarin het jongvol-
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wassen publiek zich engageert met politieke en democratische processen.
Deze beweringen zijn echter in strijd met, bijvoorbeeld, eerdere studies die
een positieve relatie rapporteren tussen politiek cynisme en politieke ken-
nis (Cappella & Jamieson, 1997; De Vreese, 2004, 2005). Hoewel wij bena-
drukken dat meer onderzoek vereist is naar de multidimensionaliteit en
meting van het complexe construct, reflecteert politiek cynisme wellicht
(deels) aan een geïnteresseerde en kritische publieke houding ten opzichte
van politiek, hetgeen op zichzelf als tamelijk gezond voor een democratie
kan worden beschouwd. Bovendien hebben studies die specifiek politieke
participatie onder jongeren onderzochten geen negatieve invloed van
cynisme kunnen waarnemen (Austin & Pinkleton, 1995; Elenbaas, 2006;
Pinkleton & Austin, 2004; Rubenson, Blais, Fournier, Gidengil, & Nevitte,
2004). De conventionele assumptie dat de jongere generaties van vandaag
minder geneigd zijn om te gaan stemmen vooral omdat zij zo cynisch zijn
over politiek kan dus simpelweg niet onderbouwd worden met overtuigend
empirisch bewijs.
Het is echter van belang op te merken dat deze studie alleen het nieuwsme-
diagebruik onder jonge burgers onderzocht. Een logische volgende stap in
toekomstig onderzoek is een analyse van de volledige mediagebruikspatro-
nen van jongvolwassen burgers, zodat blootstelling aan een bredere varië-
teit aan (politieke) media-uitingen die beschikbaar zijn in een gegeven
mediamarkt in ogenschouw wordt genomen. De belangrijke conditie voor
schadelijke media-effecten, voor zover deze bestaan, is mogelijk niet zozeer
of jonge mensen worden blootgesteld aan nieuws geframed in termen van
strategie en electorale spelletjes of in termen van issues en inhoud, maar
eerder of jonge mensen überhaupt nog afstemmen op het nieuws of zich in
plaats daarvan wenden tot entertainmentmedia. Bijgevolg kan verwacht
worden dat met name die jonge mensen die blootstelling aan degelijke
nieuwsbronnen routinematig vermijden het vatbaarst zijn om verstrikt te
raken in een neergaande spiraal van politieke disaffectie en apathie (zie
Aarts & Semekto, 2003).
Ten aanzien van de impact van de referendumcampagne op politiek gedrag
benadrukken we het vastgestelde positieve effect van politiek cynisme op
een ‘nee’-stem, ondanks de controles voor belangrijke factoren waargeno-
men in eerdere referendumstudies. We kunnen uit dit stemgedrag redelij-
kerwijs afleiden dat een aanzienlijk deel van het electoraat de zittende rege-
ring – de voornaamste factie in het ‘ja’-kamp – kapittelde voor de manier
waarop zij de kiezers benaderde in de campagne door opzettelijk tégen
haar aanbeveling te stemmen. Het kabinet ontving scherpe kritiek voor zijn
stijl van campagne voeren voor een ‘ja’, welke algemeen werd beschouwd
als negatief en bij tijd en wijle neerbuigend. Deels als resultaat hiervan
werd dit campagne-optreden een saillant en veel bediscussieerd onderwerp
in het nieuws. Terwijl het ‘ja’-kamp langzaam maar zeker wegzakte in de
peilingen, concentreerden de nieuwsmedia, de uitzendingen van NOS en
RTL in het bijzonder (zie Tabel 1), zich hevig op de magere performance en
falende strategieën van het kabinet om het tij te keren en een steeds scepti-
scher stempubliek over te halen de verdragsratificatie te steunen.
Tot besluit dienen we nog een belangrijk voorbehoud in ogenschouw te
nemen, te weten het klassieke kip-en-ei-probleem inherent aan elke studie
die zich fundeert op cross-sectionele surveydata. Strikt genomen stelt onze
studie ons niet in staat om stevige conclusies te trekken over de richting
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van de causaliteit in deze relaties, daar we geen individuele verandering in
politiek cynisme en stemkeuze kunnen vaststellen. We kunnen, ten eerste,
de mogelijkheid niet uitsluiten dat jonge kiezers die al politiek cynisch
wáren een voorkeur hebben voor nieuws met hogere niveaus van strategi-
sche inhoud. Deze alternatieve interpretatie is echter minder plausibel in
het licht van eerder onderzoek, welk suggereert dat politieke vervreemding
niet zozeer de selectiviteit van nieuwsblootstelling bevordert, maar eerder
een negatieve werking heeft op (of correlatie met) het gehele nieuwsmedia-
gebruik (zie bijvoorbeeld Newton, 1999; Norris, 2000). Bovendien beoor-
deelden wij de geïdentificeerde relaties tussen strategisch nieuws en poli-
tiek cynisme in het licht van de daadwerkelijke nieuwsinhoud waaraan
jonge burgers waren blootgesteld, waarmee onze interpretatie van deze
relaties in termen van echte media-effecten werd gevalideerd. Ten tweede
kunnen we niet weerleggen dat voorafbestaande ‘nee’-stemintenties attitu-
des van cynisme teweegbrachten in plaats van andersom. Deze alternatieve
verklaring lijkt echter minder waarschijnlijk gezien, ten eerste, de grote
groep onbesliste jonge kiezers een maand voorafgaande aan het referen-
dum7 en, ten tweede, de comfortabele voorsprong van het ‘ja’-kamp in de
peilingen nog voor de campagne echt begonnen was.8 Integendeel, deze
gegevens suggereren juist dat een belangrijk deel van de publieke opinie
over het referendumonderwerp zich tot een ‘nee’-stem kristalliseerde tij-
dens (en niet vóór) de campagne en, zoals wij vinden, vanwege de campagne.

Noten

1 De studie is gefinancierd met een onderzoekssubsidie van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

2 De daadwerkelijke opkomst bij het referendum was 63,3 procent en onze steekproef van
jonge kiezers rapporteerde een opkomst van 72,4 procent. Overrapportering onder res-
pondenten wordt met regelmaat vastgesteld in electoraal onderzoek (zie bijvoorbeeld
Belli, Traugott, Young, & McGonagle, 1999). Het verschil van ruim negen procentpunt
tussen de surveydata en daadwerkelijke opkomst komt overeen met geobserveerde ver-
schillen in andere nationale verkiezings- en referendumstudies (Granberg & Holmberg,
1991).

3 We merken echter op dat een alternatieve analyse waarin blootstellingsvariabelen zonder
aandachtsweging werden gebruikt vrijwel dezelfde resultaten opleverde.

4 De mate van intercodeurovereenstemming (Cohens kappa) op elk van de strategie-
nieuwsindicatoren was respectievelijk als volgt: nadruk op opiniepeilingen, κ = 1.00;
focus op de stijl en presentatie van politieke actoren, κ = .66; analyse van de acties van
politieke actoren, ondernomen om politiek of electoraal gunstige posities te versterken of
consolideren, κ = .60; gebruik van woorden of metaforen die geassocieerd worden met
sport, competitie, spel, of oorlog, κ = .69; en het labelen van politici als winnaars dan wel
verliezers, κ = 1.00.

5 De daling in het aantal respondenten in de respectievelijke modellen wordt veroorzaakt
doordat individuele gevallen waarvan enkele benodigde data ontbreken in de analyses
buiten beschouwing worden gelaten.

6 Het aantal meegenomen gevallen in het model (n=493) is aanzienlijk lager in vergelij-
king met onze oorspronkelijke steekproef (n=720), ten eerste omdat het hier uiteraard
alleen die respondenten betreft die rapporteerden te hebben gestemd in het referendum,
en ten tweede doordat individuele gevallen waarvan enkele benodigde data ontbreken in
de analyse buiten beschouwing worden gelaten.
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7 In onze steekproef gaf meer dan 56 procent van de respondenten aan een maand vooraf-
gaande aan het referendum nog onbeslist te zijn geweest over hoe te stemmen. Meer dan
32 procent van de jonge kiezers besloot in de laatste twee weken, terwijl een additionele
24 procent pas in de allerlaatste dagen of zelfs pas op de dag van het referendum een uit-
eindelijke stembeslissing nam.

8 Een opiniepeiling van Interview-NSS/Nova, zes weken voor het referendum uitgevoerd (op
15 april 2005), meldde bijvoorbeeld dat, van alle kiezers met voorlopige stemintenties, het
‘ja’-kamp met 66 procent een ruime voorsprong had op het ‘nee’-kamp met 34 procent.
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Effecten van strategisch nieuws op politiek cynisme en stemkeuze onder jonge kiezers in een referendum
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The effects of strategic news on political cynicism
and vote choice among young voters in a referen-
dum

This study investigates the relationship between
strategic news exposure and political cynicism
and vote choice among young voters in the con-
text of a referendum on an issue of European
integration. Using a survey (n = 720) and a media
content analysis, we link media use measures to

indicators of media content so as to provide a
compelling link between exposure to media con-
tent and cynicism. As hypothesized, we find a
positive relationship between exposure to strate-
gically framed campaign coverage and political
cynicism. In addition, we find that cynicism is
related to voting “No,” which suggests that cyni-
cism served as an intervening factor in the rela-
tionship between media exposure and a No vote.
The results are discussed in the light of extant
research on media, political cynicism, and elec-
toral behavior in the case of direct democracy. 
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Appendix 
overzicht van onafhankelijke variabelen

Leeftijd: In jaren.
Geslacht: Vrouw = 0; man = 1.
Opleiding: Drie opleidingsniveaus: 1 (lager of middelbaar beroepsonder-
wijs), 2 (hoger beroepsonderwijs), en 3 (wetenschappelijk onderwijs).
Politieke interesse: Vijfpunts Likertschaal variërend tussen 1 (zeer lage) en 5
(zeer hoge) interesse in politiek (M = 3.06, SD = .98).
Politiek zelfvertrouwen: Vijfpuntsschaal variërend tussen 1 (zeer mee eens)
en 5 (zeer mee oneens). Politici zijn alleen ge nteresseerd in stemmen, niet
in de meningen van mensen (M = 2.94, SD = 1.01).
Euroscepsis: Index van zes items waarmee algemene attitudes ten opzichte
van Europese integratie werd gemeten op een vijfpunts Likertschaal.
Cronbach’s alfa = 0.67 (M = 3.03, SD = .67). (1) Nederlands EU-lidmaat-
schap is een goede zaak; (2) Europese uitbreiding wordt te snel doorgezet;
(3) Nederland profiteert van de EU; (4) De euro is een slechte zaak; (5) De
EU zou moeten worden uitgebreid met Bulgarije en Roemenië; en (6)
Turkije mag nooit lid worden van de EU.
Vertrouwen in politieke instituties: Respondenten werden de volgende twee
vragen gesteld: (1) Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie?; en (2)
Hoeveel vertrouwen heeft u in het Nederlandse Parlement? De antwoorden
werden gecodeerd op een vijfpuntsschaal, variërend tussen 1 (heel weinig)
en 5 (heel veel), en opgeteld om een indexscore te vormen (M = 5.53, SD =
1.46, Cronbach’s alfa = 0.69).
Neiging naar linkse politiek-ideologische opvattingen: Zelfplaatsing op een
links-rechtsschaal, waar 1 gelijk is aan extreem links en 10 gelijk is aan
extreem rechts, gehercodeerd als 1 (tussen 1 en 3) en 0 (anders).
Neiging naar rechtse politiek-ideologische opvattingen: Zelfplaatsing op een
links-rechtsschaal, waar 1 gelijk is aan extreem links en 10 gelijk is aan
extreem rechts, gehercodeerd als 1 (tussen 7 en 10) en 0 (anders).
Regeringsevaluatie: Een tienpuntsschaal variërend tussen 1 en 10, waar 1
gelijk is aan extreme afkeuring en 10 gelijk is aan extreme goedkeuring (M
= 4.25, SD = 1.96).
Nationale economische verwachtingen: Een vijfpuntsschaal variërend tussen 1
en 5, waar 1 gelijk is aan ‘de nationale economie zal sterk verslechteren’ en
5 gelijk is aan ‘de nationale economie zal sterk verbeteren’ (M = 3.06, SD =
.84). De vraag luidde: Hoe denk je dat de nationale economische situatie
zich zal ontwikkelen in de komende twaalf maanden?
Blootstelling aan publiek televisienieuws en aandacht: Gemiddelde wekelijkse
kijkfrequentie van publiek (NOS) televisienieuws (0-7), plus aandacht voor
nieuws over het referendumonderwerp (variërend tussen 1 en 5), samen
een additieve index variërend tussen 1 en 12 (M = 6.09, SD = 2.77).
Blootstelling aan commercieel televisienieuws en aandacht: Gemiddelde weke-
lijkse kijkfrequentie van commerciële (RTL) televisienieuws (0-7), plus
aandacht voor nieuws over het referendumonderwerp (variërend tussen 1
en 5), samen een additieve index variërend tussen 1 en 12 (M = 5.82, SD =
2.66).



Blootstelling aan publieke actualiteitenprogramma en aandacht: Gemiddelde
wekelijkse kijkfrequentie van publieke actualiteitenprogramma Nova (0-6),
plus aandacht voor nieuws over het referendumonderwerp (variërend tus-
sen 1 en 5), samen een additieve index variërend tussen 1 en 11 (M = 4.05,
SD = 1.79).
Blootstelling aan dagbladen en aandacht: algemene score voor persblootstel-
ling, welke gelijk was aan de hoogste wekelijkse leesfrequentie van één van
de zes geselecteerde dagbladen (0-6/7), plus aandacht voor nieuws over het
referendumonderwerp (variërend tussen 1 en 5), samen een additieve index
variërend tussen 1 en 11/12 (M = 6.50, SD = 2.30). 
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