
Wel of niet stemmen?
Hoe politieke sceptici
kunnen worden gemobili-
seerd door positieve
 frames in het nieuws

Dit multimethodologische onderzoek is gericht op mobilisatie door risico-
perceptie tijdens referendumcampagnes. Het gericht framen van nieuws in
referendumperiodes kan resulteren in risicoperceptie onder de tegenstan-
ders van het referendumvoorstel. Dit kan vervolgens de stembusgang
bevorderen, om op die manier een ongewilde uitslag te voorkomen.

Inleiding

Wie wordt er aangezet en gemobiliseerd om te gaan stemmen als gevolg
van een referendumcampagne, en waarom? Onderzoek naar mobilisatie
heeft aangetoond dat mensen sneller worden gemobiliseerd wanneer ze
risico’s kunnen vermijden dan wanneer ze – eventueel – winst kunnen beha-
len (Kahneman & Tversky, 1979). Risico’s bij een referendum zijn er voor-
namelijk voor de mensen die tégen het voorstel zijn dat bij het referendum
wordt gedaan (we zullen dit voorstel in de rest van het artikel aanduiden
met de term ‘referendumvoorstel’). Deze tegenstanders van het referen-
dumvoorstel worden immers met een ongewilde verandering geconfron-
teerd. Om het risicogevoel ook daadwerkelijk te ervaren, moeten zij echter
wel worden blootgesteld aan informatie die hun mening en gedrag kan
beïnvloeden. Aan de hand van deze informatie, samen met reeds bestaan-
de persoonlijke opvattingen, kan hij of zij vervolgens vaststellen of het hier
om een reëel risico gaat. Omdat nieuwsmedia tijdens referendumcampag-
nes als belangrijkste informatiebron worden beschouwd (zie o.a. Jenssen
e.a., 1998), hebben we in dit onderzoek geprobeerd het mogelijk mobilise-
rende effect van risicodragende media-informatie op tegenstanders van een
referendumvoorstel te onderzoeken. 
Er is nog niet veel onderzoek gedaan waarbij media-inhoud in een referen-
dumperiode systematisch is geanalyseerd en het effect van deze informatie
op opkomst is gemeten (o.a. Kriesi, 2006; de Vreese & Semetko, 2004).
Onderzoek hiernaar is echter wel degelijk relevant, gezien de ongewoon
grote invloed die referendumcampagnes kunnen hebben op het publiek
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(Magleby, 1989). Door de belangrijke rol die campagnes spelen bij het beïn-
vloeden van het stemgedrag van de kiezer, heeft veel onderzoek zich gericht
op de effecten van campagne-uitgaven (zie o.a. Geys, 2005) en de inten-
siteit van campagnevoeren. Aan de daadwerkelijke inhoud van de media in
de campagneperiode is echter vaak voorbij gegaan. 
Dit onderzoek is gericht op de rol van nieuwsmedia als belangrijke infor-
matiebron tijdens een referendum en de rol die deze media spelen in het
wel of niet mobiliseren van het electoraat. Eerst kijken we naar de invloed
van de factoren waarvan het bekend is dat ze stembusgang stimuleren.
Daarna analyseren we de invloed die de campagneverslaggeving heeft
gehad op de daadwerkelijke opkomst. We doen dit door vast te stellen in
welke mate de nieuwsmedia een positieve referendumuitslag als risico
(risk) of kans (opportunity) hebben geframed. Daarbij onderzoeken we
welke vorm van framing (risico of kans) van invloed was op opkomst onder
verschillende groepen burgers. 

Mobilisatie door risicoperceptie tijdens verkiezingscampagnes

Hoe kan framing tijdens een referendumcampagne het risicogevoel bij
burgers verhogen en hen mobiliseren (om te gaan stemmen), om zo een
ongewilde uitslag te voorkomen? Onderzoek op het gebied van politieke
communicatie richt zich meestal op het effect van frames op de politieke
houding van burgers (o.a. Iyengar, 1991) en niet op hun daadwerkelijke
gedrag. Dit onderzoek laat zien dat framing iemand van gedachten kan
laten veranderen (o.a. Price e.a., 1997) of de interpretatie van sommige
issues beïnvloedt (o.a. Nelson & Kinder, 1996). Onderzoek naar de relatie
tussen framing en politiek gedrag is voornamelijk gericht op strategische
frames in campagnenieuws en hun invloed op publieke cynisme en politie-
ke participatie. Van deze vorm van framing wordt vaak gezegd dat het stem-
mers tegenhoudt überhaupt te gaan stemmen (o.a. Cappella & Jamieson,
1997). Recente studies tonen echter aan dat, hoewel dit type framing
cynisme kan opwekken, dit niet betekent dat mensen politiek minder
betrokken raken (de Vreese & Semetko, 2002; zie ook De Vreese, 2005). In
het debat rondom negative attack advertisements (o.a. Goldstein &
Freedman, 2002; Wattenberg & Brians, 1999) en de negatieve toon in cam-
pagnes gaan daarnaast steeds meer recente onderzoeken uit van een stimu-
lerend effect van negatieve ‘attack ads’ in plaats van het omgekeerde (o.a.
Kahn & Kenney, 1999; Martin, 2004).
Het huidige onderzoek is gericht op het potentiële mobiliserende effect van
risicoperceptie in de context van een referendum. Prospect theory (een theo-
rie over beslissingen nemen in risicosituaties) gaat ervan uit dat mensen
eerder gemotiveerd zijn verlies te vermijden dan winst te behalen
(Kahneman & Tversky, 1979). Dit risicovermijdende, mobiliserende effect
is onder andere onderzocht op het gebied van gezondheidsvoorlichting en
gezondheidsgedrag (o.a. Rothman & Salovey, 1997; Schneider e.a., 2001;
Raghubir & Menon, 2001). In al deze studies wordt uitgegaan van een cau-
saal verband tussen waargenomen risico en gedrag. Waargenomen risico
wordt dan beschouwd als een motivator van zelfbeschermend gedrag en
kan ook leiden tot preventieve acties. Kahn en Kenney (1999) wijzen erop
dat er ook risico’s bestaan wanneer het gaat om electorale keuzes. Zij con-
cluderen dat negatieve berichtgeving, vergeleken met positieve berichtge-
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ving, voor meer interesse en betrokkenheid bij campagnes zorgt. Dit komt
overeen met prospect theory. Martin (2004) bevestigt dit en laat zien op
welke manier waargenomen dreiging van de ene kandidaat ervoor kan zor-
gen dat aanhangers van een tegenstander worden gemobiliseerd.
Stemgerechtigden die zich tegen een bepaalde kandidaat hebben gekeerd,
zullen eerder geneigd zijn negatieve informatie over hem of haar te ontvan-
gen dan voorstanders, terwijl ze zich op hetzelfde moment zullen weren
tegen negatieve informatie over de kandidaat van hun voorkeur. In de con-
text van een referendum kan worden verwacht dat de weergave van een
bepaalde referendumuitkomst ervoor kan zorgen dat risicoperceptie wordt
verhoogd, in het bijzonder voor de kiezers die al tegen het voorstel zijn, en
voor een stimulans zorgt om mee te doen om zo een ongewenste uitkomst
te voorkomen. 
In een referendum is het risico altijd hoger voor de burgers die tegen het
voorstel zijn. Zij worden namelijk geconfronteerd met een ongewilde ver-
andering wanneer het referendum een positieve uitkomst heeft (dat wil
zeggen: er wordt JA gestemd), terwijl de kiezers die het referendumvoor-
stel wel steunen, ‘slechts’ met de handhaving van de status quo hebben te
maken wanneer het voorstel niet wordt aangenomen. Hieruit volgt – als we
uitgaan van prospect theory - dat de mogelijke ‘kosten’ (of verlies) na een
referendum hoger zijn voor de tegenstanders dan de voorstanders. We kun-
nen dus verwachten dat tegenstanders eerder worden gemobiliseerd om
deze kosten te vermijden dan voorstanders.
De inschatting die de kiezer maakt over de gevolgen van een bepaalde ver-
kiezingsuitslag is afhankelijk van zowel zijn reeds bestaande mening over
sommige zaken als de gewenste uitslag van de verkiezingen. Burgers kun-
nen tot conclusies komen die afwijken van de boodschap die uit een cam-
pagne naar voren komt (Meffert e.a., 2006). Er moet daarom een referen-
tiepunt worden vastgesteld om te kunnen bepalen onder welke
omstandigheden een bericht als negatief of positief wordt beoordeeld. Ook
in onderzoek wordt gewezen op de belangrijke – en modererende – rol die
reeds bestaande meningen kunnen spelen in onderzoek naar framingeffec-
ten (Domke e.a., 1998). Berichtgeving die vooral gaat over de gevolgen van
een negatieve referendumuitslag (dat wil zeggen: een NEE), betekent niet
een risico voor alle burgers. Het hangt ervan af of de berichtgeving ingaat
tegen door hen gewenste uitkomst van het referendum. Burgers die bij-
voorbeeld al voor de start van de referendumcampagne van plan zijn om
NEE te gaan stemmen, maar daarna voortdurend worden geconfronteerd
met berichtgeving die de positieve gevolgen van een JA-uitkomst belicht,
kunnen een positieve uitkomst als een risico gaan beschouwen en gemobi-
liseerd worden te gaan stemmen om die positieve JA-uitkomst te vermij-
den. Uit het oogpunt van het individu wordt in dit geval een positieve uit-
komst (en daarmee positieve berichtgeving) dus als negatief ervaren.
Meffert e.a. (2006) noemen dit motivated skepticism: burgers die zich ver-
zetten tegen bepaalde campagneberichten en media-inhoud op basis van
hun reeds bestaande opvattingen. In plaats van de opvattingen uit de cam-
pagneberichtgeving over te nemen, bestrijden ze de informatie die tegen
hun voorkeur in gaat actief met tegenargumenten. 
We zullen deze verwachtingen over het mogelijke mobiliserende effect van
risicoperceptie op stembusgang verder uitwerken en toetsen in de context
van het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet. In juni 2005
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werd de ondertekening van een verdrag voor een nieuwe Grondwet door
een meerderheid (62%) verworpen. De opkomst was behoorlijk hoog
(63%) vergeleken met de opkomst van de verkiezingen voor het Europees
Parlement, waar in Nederland het percentages van 58% in 1979 daalde
naar 30% in 1999 en 39% in 2004. De meerderheid van de politieke elite
en mainstream media in Nederland hadden voorafgaand aan het referen-
dum campagne gevoerd of hun voorkeur uitgesproken voor een positieve
(JA) uitkomst. We kunnen er daarom van uitgaan dat tegenstanders van de
nieuwe Grondwet niet van tevoren al konden weten dat het referendum
zou mislukken.1

Eerst analyseren we de framing in de campagneberichtgeving om te zien
hoe een mogelijk positieve referendumuitkomst (JA) wordt geframed: als
risico of kans. We doen dat door middel van een inhoudsanalyse van de
nieuwsberichtgeving over het Nederlandse referendum over de Europese
Grondwet.

Onderzoeksvraag 1: Wat is de mate van risicoframing en kansframing in de
nieuwsberichtgeving over het Nederlandse referendum over de Europese
Grondwet?

Daarna presenteren we de resultaten van een media effects experiment dat
we hebben ontworpen om een reversed mobilization effect van positieve
nieuwsframing op tegenstanders van het referendumvoorstel te toetsen,
terwijl we tegelijkertijd verwachten dat voorstanders van het referendum-
voorstel niet worden beïnvloed door negatief geframede berichtgeving.
Naast het experiment toetsen we bovenstaande veronderstellingen ook
door middel van een tweegolfspanelonderzoek, waarmee wordt bekeken of
er verschillende mobilisatie-effecten optreden van campagneberichtgeving
voor tegenstanders en voorstanders van het referendumvoorstel. We testen
daarmee de volgende hypothesen:

H1: Individuen die voordat de referendumcampagne begint tégen het referen-
dumvoorstel zijn en daarna worden geconfronteerd met een kansframe -
dat een positieve (JA) uitkomst promoot – worden gemobiliseerd om te
gaan stemmen.

H2: Individuen die voordat de referendumcampagne begint het referendumvoor-
stel steunen en daarna worden geconfronteerd met een risicoframe - dat
een negatieve (NEE) uitkomst promoot - worden niet gemobiliseerd om te
gaan stemmen.

De causale mechanismen die verklaren waarom en onder welke omstan-
digheden campagnes de potentie hebben om mensen te mobiliseren zijn
nog niet zo ver ontwikkeld (Martin, 2004). Om uiteindelijk tot een algeme-
nere theorie te komen van risk induced electorale mobilisatie, is het van
belang de factoren te onderscheiden die de onderliggende mechanismen
verklaren van de manier waarop nieuwsinhoud stemgedrag kan beïnvloe-
den. We kiezen voor een eerste exploratieve stap en concentreren ons op de
rol van interpersoonlijke communicatie als mogelijke mediator bij het
mobiliserende effect van risk inducing nieuwsberichten op opkomst.
Met name gedurende verkiezingscampagnes wordt er door burgers in alle
lagen van de bevolking onderling veel gediscussieerd over politieke onder-
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werpen (Pan e.a., 2006). Er wordt vanuit gegaan dat door met elkaar over
politiek te discussiëren, politieke participatie kan worden verhoogd, omdat
door middel van interpersoonlijke communicatie informatie kan worden
verspreid en interesse voor verkiezingen worden verhoogd (o.a. Kim e.a.,
1999). De wisselwerking tussen exposure aan massacommunicatie en
interpersoonlijke communicatie is nauwelijks systematisch in kaart
gebracht op het gebied van politieke communicatie. Dit is opvallend,
gezien het feit dat zowel massamedia als interpersoonlijke communicatie
als belangrijke informatiebron en basis dienen waarop individuen hun
mening vormen of aanpassen (de Vreese & Boomgaarden, 2006).
Nieuwsmedia bepalen voor een groot deel de politieke agenda waar burgers
over discussiëren en stimuleren bovendien politieke gesprekken (zie o.a.
Kim e.a., 1999; McLeod, 1999; Pan e.a., 2006) en betrokkenheid bij een
campagne (o.a. Scheufele, 2000).
In onderzoek naar agendasetting en two-step flow communicatiemodellen
wordt het gebruik van nieuwsmedia over het algemeen beschouwd als
onafhankelijke variabele die invloed uitoefent op de afhankelijke of interve-
niërende variabele interpersoonlijke communicatie (zie o.a. Kim e.a., 1999).
Een hogere mate van nieuwsmediagebruik draagt bij aan meer gesprekken
over politiek. Tegelijkertijd is het zo dat naarmate men méér met elkaar
praat tijdens een campagneperiode, dit bevorderend werkt voor de mate
van deelname aan verkiezingen (Pan e.a., 2006). Doordat burgers de bete-
kenis van mediaberichten met elkaar bespreken, krijgt interpersoonlijke
communicatie een filterende rol. Schmitt-Beck (2003) wijst erop dat bur-
gers cues zelfs nodig hebben van de mensen met wie ze discussiëren over
de waarde en kwaliteit van mediaberichten, voordat de berichten hun volle-
dige overtuigingskracht kunnen laten gelden. Dit houdt in dat media-
nieuws wordt versterkt of juist verworpen tijdens het discussiëren over het
bericht, afhankelijk van de politieke samenstelling van iemands gesprek-
spartners. Als er wordt gekeken naar de samenstelling van een dergelijke
groep gesprekspartners (meestal vrienden en kennissen) is er, ondanks een
zekere mate van heterogeniteit (Pan e.a., 2006), een voorkeur voor het dis-
cussiëren met gelijkgestemden (Huckfeldt e.a., 1995). Schmitt-Beck (2003)
wijst erop dat alleen wanneer mediaberichten overeenkomen met reeds
bestaande meningen van de kiezer, interpersoonlijke communicatie de
impact van dat bericht versterkt, terwijl tegenstrijdige mediaberichten wor-
den genegeerd. Wanneer iemands eigen mening echter tegenstrijdig is met
andere meningen, kan interpersoonlijke communicatie zeker van belang
zijn, omdat men graag zijn eigen mening opnieuw bevestigd wil zien wan-
neer incongruente informatie wordt gepresenteerd. Op deze manier kan
interpersoonlijke communicatie ook dienen om een bevestiging te vinden
van een bepaalde mening die wordt bestreden in de media, zodat deze
communicatie vervolgens – mocht deze succesvol zijn geweest - een mobi-
liserend effect kan hebben op individuen die zo bevestigd worden in hun
opvattingen. 
We nemen daarom interpersoonlijke communicatie over het referendum
mee in onze analyse als een mogelijke mediator bij het mobiliserende
effect van news exposure op opkomst onder kiezers die vooraf tegen het refe-
rendumvoorstel zijn en in de campagneperiode worden geconfronteerd
met positief nieuws.
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(H3): Interpersoonlijke communicatie over het referendum medieert het effect
van news exposure op een hogere opkomst bij het referendum voor burgers
die tegen het voorstel zijn.

Methode

Om bovenstaande hypothesen te toetsen, kiezen we voor verschillende
onderzoeksmethoden: een inhoudsanalyse, een experiment en een twee-
golfs panelonderzoek. Op deze manier willen we eerst vaststellen in welke
mate de nieuwsmedia de nieuwe Europese Grondwet hebben geframed als
risico of kans. Vervolgens onderzoeken we in welke mate deze framing van
invloed is op het voornemen van verschillende groepen kiezers om te gaan
stemmen (dit voornemen zullen we in het vervolg van dit onderzoek aan-
duiden met ‘opkomstintentie’). Tot slot richten we ons op de impact die de
verslaggeving over het referendum heeft gehad op het mobiliseren van kie-
zers.

Inhoudsanalyse

Steekproef. De inhoudsanalyse omvatte nieuwsartikelen uit zowel nationale
als regionale Nederlandse kranten en televisie-items uit het nationale
nieuws en actualiteitenrubrieken. In de analyse zijn zes landelijke dagbla-
den opgenomen: de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw representeren
de Nederlandse kwaliteitskranten. De Telegraaf, Metro en Algemeen Dagblad
representeren de populaire kranten. Daarnaast zijn de volgende televisie-
programma’s opgenomen: NOS Journaal, RTL Nieuws en Nova/Den Haag
Vandaag.
Onderzoeksperiode. Alle nieuwsartikelen en televisieprogramma’s die in de
zes weken voor het referendum verschenen, zijn opgenomen in de
inhoudsanalyse (18 april 2005 tot en met 1 juni 2005).
Dataverzameling. Alle artikelen op de voorpagina, alle artikelen op één wil-
lekeurige pagina in de krant en alle artikelen over het referendum zijn
gecodeerd. Van de nieuwsprogramma’s zijn alle items gecodeerd en van de
actualiteitenrubriek alleen de items die over het referendum gingen. In
totaal zijn er 5157 krantenartikelen gecodeerd (en 1213 tv-items), waarvan
1146 artikelen (en 158 tv-items) over het referendum of de Grondwet gin-
gen.2

Coding procedure. Het codeerwerk is gedaan door zes Nederlandse codeurs.
Er is een test voor de intercodeurbetrouwbaarheid uitgevoerd onder de zes
codeurs met twintig willekeurige artikelen, de resultaten waren ruim vol-
doende (zie onder). De analyse-eenheden waren de nieuwsitems.

Methoden van de inhoudsanalyse

Kans- en risicoframing in verslaggeving. Om de aanwezigheid van een risico
of een kansframe vast te stellen, is een serie coderingsitems gebruikt die
voor het eerst werd toepast door Schuck en de Vreese (2006). Voor dit
onderzoek is de serie aangepast aan de context van de EU-Grondwet. De
dimensies die worden gemeten zijn wat betreft structuur identiek voor
beide frames en zijn voor het kansframe de volgende: (1) rationeel argu-
ment vóór een Europese Grondwet (risicoframe: rationeel argument
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tegen), (2) weergave van een specifiek voordeel van een Europese Grondwet
(risicoframe: specifiek nadeel), (3) positieve quote over de Europese
Grondwet (risicoframe: negatieve quote) en (4) promoten van de kansen op
positieve langetermijnontwikkelingen door een gezamenlijke Europese
Grondwet (risicoframe: negatieve blik op de toekomst).3 Intercodeur -
betrouwbaarheid was gemiddeld k=.83 voor de risicoframe-items en k=.80
voor de kansframe-items (Cohen’s Kappa). Alle scores voor de nieuwsitems
(‘ja’ = 1 of ‘nee’ = 0 voor elke vraag) zijn bij elkaar opgeteld en vervolgens
gedeeld door het aantal frame-items, zodat er twee index-schalen gemaakt
konden worden voor de gemiddelde aanwezigheid van elk frame in de ver-
slaggeving, reikend van 0 (frame niet aanwezig) tot 1 (frame sterk aanwe-
zig). Een hoge score op de kansframe-schaal betekent dat een item (krant of
televisie) de toekomstige voordelen of andere mogelijkheden van één
Europese Grondwet benadrukt, terwijl een hoge score op de risicoframe-
schaal aangeeft dat de mogelijke nadelen of zorgelijke ontwikkelingen voor
de toekomst sterk worden benadrukt. Een principale component factorana-
lyse met Varimax-rotatie laadde inderdaad op twee verschillende factoren,
waardoor twee consistente en duidelijk verschillende frames ontstonden.4

De items van beide frames vormden een betrouwbare schaal. Cronbach’s
alpha voor het kansframe was α = .83 en voor het risicoframe α = .80.

Experiment

Design. Om de mogelijke effecten van het framen van de Grondwet als
mogelijke bedreiging of kans te testen, hebben we een ‘single-factor, post-
test only, between-subjects’ experimenteel design opgezet, waarbij de
proefpersonen willekeurig een van de twee condities werden toegewezen.
Het eerste frame was het kansframe, de tweede het risicoframe.
Procedure. Het experiment is uitgevoerd tussen 6 mei en 11 mei 2005 door
CentERdata op de Universiteit van Tilburg. De deelnemers werd eerst een
vragenlijst voorgelegd waarin hen om een aantal demografische gegevens
en politieke voorkeuren (hieronder beschreven) werd gevraagd. Daarna
werd de deelnemers een nieuwsitem voorgelegd dat een kans- of risicofra-
me bevatte. Als post-test vulden de deelnemers ten slotte een vragenlijst in
waarin hen werd gevraagd of ze van plan waren te gaan stemmen bij het
aankomende referendum over de Grondwet (opkomstintentie) en welke
keuze ze zouden maken (JA of NEE). Er is eveneens een manipulatie-check
meegenomen.
Steekproef. Er deden in totaal 687 mensen mee aan het experiment (47,5%
vrouwelijk, leeftijd 18-90 [M = 49.3, SD = 15.67]), waarvan 355 in de risico-
frame conditie en 332 in de kansconditie. De steekproef is samengesteld uit
de online database van CentERpanel, die bestaat uit een representatieve
steekproef van 2000 Nederlandse huishoudens.
Stimulusmateriaal. Het stimulusmateriaal van het experiment bestond uit
één nieuwsartikel, waarvan twee verschillende versies bestonden (stimu-
lusmateriaal is op te vragen bij de auteurs). Hoewel de artikelen hoofdzake-
lijk zijn gebaseerd op de artikelen uit de inhoudsanalyse, zijn de gebruikte
items expliciet geschreven voor dit experiment. Op deze manier (1) konden
de artikelen precies de frames meekrijgen zoals die zijn geconceptualiseerd
in dit onderzoek, (2) was er volledige controle over de manipulatie in het
experiment en (3) had geen enkele deelnemer het artikel al van tevoren
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gelezen of gezien. In beide versies is de kern van het verhaal exact dezelfde:
de algemene discussie over het referendum over de Europese Grondwet in
Nederland. De combinatie van een zelfde feitelijke kern van het verhaal
met een variabele sectie waarin gewisseld wordt van frames is vaak toege-
past in experimenteel onderzoek naar framing (o.a. Iyengar, 1991; Price
e.a., 1997; Valkenburg e.a., 1999). In totaal werd er in het stimulusmateri-
aal met vijf verschillende stukken/secties gevarieerd wat betreft de risico-
en kansframes. 

Methoden van het experiment

Afhankelijke variabele: opkomstintentie. Opkomstintentie (het voornemen
om daadwerkelijk een stem uit te brengen in het referendum) is gemeten
op een vijfpunts Likert-schaal (1-zeer waarschijnlijk niet gaan stemmen, 5-
zeer waarschijnlijk wel gaan stemmen).
Modererende variabele: voor of tegen het voorstel in het referendum zijn. De
mate waarin elke respondent de ondertekening van de Grondwet steunt of
juist niet steunt dient als postexperimental intervention measure en is opge-
nomen in het experiment om later in de analyse onderscheid te kunnen
maken tussen de voor- en tegenstanders van het voorstel in het referen-
dum. Steun voor of verzet tegen het voorstel is gemeten op een vijfpunts
Likert-schaal (1-zeer waarschijnlijk JA stemmen, 5-zeer waarschijnlijk NEE
stemmen), met M = 3.21, SD = 1.31. In de rest van onze analyse zullen we de
mensen indelen in twee groepen: voorstanders (die mensen die waar-
schijnlijk of zeer waarschijnlijk JA gaan stemmen) en tegenstanders (die
mensen die waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk NEE gaan stemmen).
Manipulatiecheck. De manipulatiecheck was succesvol. De twee experimen-
tele condities werden herkend door de twee groepen, waardoor ervan uit
kon worden gegaan dat de verschillen tussen de groepen op de afhankelijke
variabelen toegeschreven konden worden aan de manipulaties in het expe-
riment.5

Tweegolfs panelonderzoek

Procedure. De paneldata zijn afkomstig van een tweegolfs panelonderzoek,
uitgevoerd door CentERdata aan de Universiteit van Tilburg. De eerste
ronde werd tussen 6 en 11 mei 2005 gehouden, de tweede tussen 3 juni en
8 juni. De respons in de eerste ronde was 68% (AAPOR RR1), 81% van
deze deelnemers aan deze ronde deden ook mee aan de tweede ronde, wat
resulteerde in een netto panel van n = 642.
Kenmerken van de steekproef. Het online CentERpanel is een representatieve
steekproef van de Nederlandse volwassen bevolking wat betreft de belang-
rijkste sociaal-demografische kenmerken. Onze steekproef bestond uit
52.3% mannen, heeft een gemiddelde leeftijd van 49.4 jaar (SD = 15.25) en
11.2% van alle respondenten heeft niet hoger dan een middelbare schooldi-
ploma.
Methode van het tweegolfs panelonderzoek. We stellen een logistisch regres-
siemodel op waarin opkomstintentie (1e golf) en opkomst (2e golf) als
afhankelijke variabelen fungeren. In het opkomstintentie-model (1e golf)
nemen we verschillende variabelen op waarvan uit eerder onderzoek blijkt
dat ze opkomst kunnen voorspellen. In het opkomstmodel (2e golf) kijken
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we naar de verschillen tussen de twee surveyrondes. Ook wordt er gecon-
troleerd voor opkomstintentie-variabelen (1e golf) en campagnegerelateer-
de variabelen. Een volledig overzicht van de vragen kan worden opgevraagd
bij de auteurs.

Turnout intention model (1e golf )

Afhankelijke variabele
Turnout intention (1e golf). De respondenten gaven hun opkomstintentie
aan op een vijfpunts Likert-schaal, reikend van 1-zeer waarschijnlijk niet
stemmen tot 5-zeer waarschijnlijk wel gaan stemmen. De respondenten die
aangaven waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te gaan stemmen kregen de
score ‘1’, de andere antwoorden ‘0’.6

Onafhankelijke variabelen

Politieke voorkeuren. Er is een positief verband tussen politieke interesse en
opkomst (zie o.a. Markowski & Tucker, 2005). In dit onderzoek combine-
ren we twee vragen over algemene politieke interesse en interesse in EU-
politiek in het bijzonder (twee-items indexschaal van 1-weinig interesse tot
5-veel interesse: M = 2.71, SD = .91, Cronbach’s α =.80). Politieke kennis
kan zorgen voor een hogere opkomst (zie o.a. Verba e.a., 1995) en is geme-
ten aan de hand van vier kennisvragen over nationale en EU-politiek
(schaal reikt van 0-alles fout tot en met 4-alles goed: M = 2.14, SD = 1.30,
Cronbach’s α =.56). Politieke efficacy is ook een factor die kan bijdragen aan
politieke participatie (zie o.a. Bandura, 1997) en is gemeten aan de hand
van de volgende stelling: “De politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in
mijn stem en niet in mijn opinie” (1-lage mate van politieke efficacy, 5-hoge
mate van politieke efficacy: M = 2.61, SD = 1.00). Tot slot is bekend dat de
individuele mate van steun voor de Europese Unie positief gerelateerd is
aan een hogere opkomst in Europese verkiezingen (de Vreese & Tobiasen,
2007). Dit is gemeten aan de hand van een index van verschillende items
over de algemene steun van de respondent voor de EU, steun voor de Euro,
steun voor een eventueel lidmaatschap van Turkije van de EU en steun voor
de uitbreiding van de EU (vier-items indexschaal van 1-weinig steun, 5-veel
steun: M = 2.70, SD = .78, Cronbach’s α = .75).

Sociodemografische gegevens. Er wordt gecontroleerd voor leeftijd, geslacht
en opleiding. De bestaande resultaten en verwachtingen die er zijn wat
betreft geslacht en leeftijd zijn wisselend, maar een hoger opleidingsniveau
wordt doorgaans geassocieerd met een hogere mate van politieke participa-
tie (zie o.a. Dreyer Lassen, 2005). Opleiding is gemeten aan de hand van
een zes-puntsschaal, geslacht is gecodeerd en leeftijd is gemeten in jaren.

Campagne-effecten model (2e golf )

Afhankelijke variabele
Opkomst (2e golf). Opkomst is gemeten als 0 (niet gestemd bij referendum)
of 1 (wel gestemd bij referendum). 
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Onafhankelijke variabele

Exposure aan kans- en risicoframing in berichtgeving. De belangrijkste onaf-
hankelijke variabele in dit gedeelte van het onderzoek is mediagebruik. De
respondenten gaven aan hoeveel dagen zij gemiddeld per week verschillen-
de kranten lazen en televisienieuws keken. 7 We hebben specifiek gevraagd
naar de media die ook in onze inhoudsanalyse zijn opgenomen.8 De mate
waarin de berichtgeving in verschillende nieuwsmedia over de Grondwet
was geframed als kans of risico is in onze meting van news exposure opge-
nomen. De relatieve aanwezigheid van een kansframe (= kans indexscore –
risico indexscore) in elk medium is vermenigvuldigd met de mate waarin
de respondent aangaf een bepaald medium te lezen of te kijken. Deze apar-
te scores zijn bij elkaar opgeteld om tot een additieve indexscore te komen
die de individuele nieuwsconsumptie weergeeft van de respondent. Verder
is in eerdere studies gewezen op het belang om attentiescores op te nemen
bij het meten van news exposure (Chaffee & Schleuder, 1986). Als laatste
stap hebben we daarom een score toegevoegd die aangaf hoeveel aandacht
de respondent specifiek aan nieuws over het referendum had besteed
(gemeten op een tienpuntsschaal, waarbij een hoge score staat voor een
hoge attentiewaarde: M = 6.46, SD = 2.36). Dit resulteert in de volgende
formule voor de individuele news exposure meetmethode (M = 7.59, SD =
2.64):

((exposure NOS * 0.08) + (exposure RTL * 0.09) + (exposure NOVA * 0.17)
+ (exposure Volkskrant * 0.10) + (exposure NRC * 0.06) + (exposure Trouw
* 0.04) + (exposure Telegraaf * 0.10) + (exposure Metro * 0.04) + (exposure
Algemeen Dagblad * 0.01)) + Attentie voor referendumnieuws

Campagnevariabelen. Er is gecontroleerd voor politiek cynisme. Dit cynisme
is gemeten aan de hand van een index die de mate van cynisme over de
campagne bepaalde (twee-items indexschaal van 1-lage mate van cynisme
tot 5-hoge mate van cynisme: M = 3.59, SD = .81, Cronbach’s  = .60).
Verder moesten de respondenten aangeven hoe vaak ze met hun vrienden,
familie of collega’s praatten over het referendum (interpersoonlijke com-
municatie) (gemeten op een vijfpunts-schaal van 1-bijna nooit tot 5-zeer
vaak: M = 2.62, SD = .85).

Resultaten

Inhoudsanalyse

Om te beginnen met beantwoording van de eerste onderzoeksvraag: de
mogelijke nieuwe Europese Grondwet is in de campagneperiode door de
media meer geframed als kans dan risico (zie Tabel 1). Deze positieve trend
is in alle onderzochte media te vinden. Ook in de kranten of televisiepro-
gramma’s waarin beide frames duidelijk aanwezig waren of met elkaar
concurreerden, lag de nadruk op de mogelijke voordelen van één Europese
grondwet.
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Experiment

De manipulatie die is uitgevoerd in het experiment beïnvloedde de
opkomstintentie van de deelnemers.9 Deelnemers aan het experiment met
de positieve framingconditie hadden achteraf een sterkere intentie om te
gaan stemmen dan deelnemers in de negatieve framingsconditie (t(514) =
2.81, p < .01). In de volgende fase maakten we onderscheid tussen deelne-
mers die vooraf tegen het voorstel waren (en van plan waren NEE te stem-
men) en zij die vooraf vóór het voorstel waren (en van plan waren JA te
stemmen). Zoals onze eerste hypothese veronderstelde (en in Tabel 2 te
zien is), waren deelnemers die vooraf tegen het voorstel waren en in de
positieve conditie zaten, significant eerder geneigd te gaan stemmen (M =
4.37, SD = 1.02) dan de deelnemers die vooraf tegen het voorstel waren en
in de negatieve conditie zaten (M = 3.98, SD = 1.26) (t(304) = 2.92, p<.01).
De tweede hypothese wordt ook bevestigd. Voor de deelnemers die vooraf
ook al voor het voorstel waren, was er geen significant verschil (t(208) =
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Kansframe (n=225) Risicoframe (n=233)

van plan JA te stemmen 4.51 (.77) 4.48 (.84)
van plan NEE te stemmen 4.37a (1.02) 3.98b (1.26)

Noot: De getallen duiden de gemiddelde scores aan op een vijfpunts Likert-schaal (1 =
zeer waarschijnlijk niet stemmen, 5 = zeer waarschijnlijk wel stemmen), met de stan-
daarddeviaties tussen haakjes. De a en b in subscript geven een significant verschil tus-
sen de condities aan met p < .01.

Tabel 2
Effect van de experimente-
le conditie op opkomstin-
tentie op zowel de kiezers
die van plan waren JA te

stemmen als NEE te stem-
men. 

Kansframe index Risicoframe index Verschil

Kwaliteitskranten 
NRC Handelsblad (n=371) 0.19 (0.32) 0.13 (0.27) +0.06

de Volkskrant (n=230) 0.23 (0.33) 0.13 (0.24) +0.10
Trouw (n=161) 0.20 (0.30) 0.16 (0.29) +0.04

Populaire kranten
Algemeen Dagblad (n=145) 0.18 (0.30) 0.17 (0.29) +0.01

De Telegraaf (n=123) 0.21 (0.35) 0.11 (0.24) +0.10
Metro (n=109) 0.19 (0.34) 0.15 (0.29) +0.04

TV nieuws
NOS Journaal (n=43) 0.28 (0.35) 0.20 (0.31) +0.08

RTL Nieuws (n=37) 0.39 (0.41) 0.30 (0.41) +0.09
NOVA / Den Haag Vandaag (n=77) 0.45 (0.39) 0.28 (0.34) +0.17

Noot: De scores in de eerste twee kolommen laten de gemiddelde aanwezigheid zien van
de kans- en risicoframes (standaarddeviaties staan tussen haakjes) in de verslaggeving
over het referendum, op een schaal van 0 (in het geheel niet aanwezig) tot 1 (sterk aan-
wezig). De scores in de derde kolom zijn de verschillen tussen de twee frames en laat zo
de relatieve dominantie zien van het kansframe ten opzichte van het risicoframe. 

Tabel 1
Aanwezigheid van kans- en

risicoframes in de verslag-
geving over het referendum



.260, p > .05) wat betreft opkomstintentie tussen de positieve (M = 4.51, SD
= .77) en negatieve (M = 4.48, SD = .84) framingconditie. Er kan dus wor-
den gesteld dat het framen van de Grondwet als kans in plaats van risico
een mobiliserend effect had op de skeptici die al van plan waren om NEE te
gaan stemmen.

Tweegolfs panelonderzoek

De logistische regressieanalyse in Tabel 3 laat de opkomstintentie zien drie
weken voor het referendum, op het moment dat de campagneperiode daad-
werkelijk losbarstte. Als we kijken naar de invloed van sociodemografische
factoren of bestaande politieke voorkeuren, dan blijkt dat meer politieke
kennis, meer politieke interesse en een hoger opleidingsniveau bijdroegen
aan de intentie om te gaan stemmen. Andere factoren, zoals politieke effica-
cy en steun voor de Europese Unie, bleken geen systematische invloed te
hebben op de intentie om te gaan stemmen. De deelnemers die het best op
de hoogte waren van politieke zaken behoorden tot ook tot de groep die het
meest waarschijnlijk zou gaan stemmen.

In de volgende fase richten we ons op de effecten van de campagne op de
daadwerkelijke opkomst. We willen weten wat de rol is van het positief
geframede nieuws bij het mobiliseren van burgers om te gaan stemmen.
Om dit te kunnen vaststellen, meten we het verschil tussen opkomstinten-
tie vóórdat de campagne begon en de daadwerkelijke opkomst. De eerste
regressieanalyse in Tabel 4 (Model 1) laat zien dat het waarschijnlijk was dat
zowel de groep deelnemers die vooraf al van plan was te gaan stemmen als
de groep die het nog niet zeker wist, beide uiteindelijk zouden gaan stem-
men. Verder komt uit het campagne-effectenmodel (Tabel 4, Model 2) naar
voren dat een hogere mate van exposure aan referendumnieuws (dat voor-
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Model 1. Politieke voorkeuren en 
sociodemografische gegevens

Sociodemografische gegevens
Opleiding .261*** (.074) 1.299
Leeftijd .010 (.008) 1.010
Geslacht (mannelijk) .053 (.208) 1.054
Politieke voorkeuren
Politieke efficacy .185 (.116) 1.203
Politieke interesse .993*** (.135) 2.700
Politieke kennis .207* (.084) 1.230
EU support -.087 (.147) .917

Nagelkerke Pseudo R-square .30
Percentage correctly classified 77,8%
N 634

Noot: De getallen zijn logistische regressiecoefficenten, standaardfouten tussen haakjes
en de odds ratios.
* p < .05, *** p < .001

Tabel 3
Logistische regressie voor
opkomstintentie (1e golf )



namelijk positief was) een mobiliserend effect had op de deelnemers. Deze
resultaten gelden voor alle kiezers en komen overeen met de resultaten uit
ons experiment, waaruit bleek dat exposure aan kansframing resulteerde in
een hogere opkomstintentie.

De vraag blijft nu nog over in welke mate deze mobilisatie afhangt van de
bestaande houding (negatieve of positieve opkomstintentie) ten opzichte
van het referendumvoorstel. Vooraf hebben we een interactiemodel opge-
steld (niet opgenomen in dit artikel) waaruit bleek dat er een significante
interactie was tussen de exposure aan nieuws en stemkeuze. Daarom heb-
ben onderscheid gemaakt tussen burgers die tegen het voorstel waren (en
van plan waren NEE te gaan stemmen voordat de campagne startte) en bur-
gers die voorstander waren (en van plan JA te stemmen voor het begin van
de campagne). 10 In Model 1a van Tabel 5 staan de resultaten van het cam-
pagne-effectenmodel voor de tegenstanders van het voorstel. Zoals ver-
wacht is er een mobiliserend effect zichtbaar van news exposure op
opkomst. Respondenten die van plan waren NEE te gaan stemmen vooraf-
gaand aan de campagneperiode werden (significant) gemobiliseerd om te
gaan stemmen doordat ze gedurende de campagneperiode geconfronteerd
werden met positief geframed nieuws.
Onze tweede hypothese veronderstelde dat er geen mobiliserend effect
optreedt voor de burgers die al voorstander waren van het voorstel. De
resultaten bevestigen dit: uit Model 2 in Tabel 5 blijkt dat exposure aan
nieuws niet voor een mobiliserend effect zorgt voor mensen die van plan
waren JA te gaan stemmen. We kunnen dus concluderen dat tegenstanders
van het voorstel in belangrijke mate werden gemobiliseerd door de exposu-
re aan positief nieuws tijdens de campagneperiode, terwijl dit niet gold voor
de voorstanders van het voorstel.
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Model 1a. Model 1b. 
Opkomstintentie Campagne-effecten

Opkomstintentie (moment 1)
Gaat waarschijnlijk stemmen 3.574*** (.329) 35.655 3.009*** (.351) 20.272
Nog niet besloten wel/niet stemmen 1.665*** (.336) 5.285 1.601*** (.361) 4.960

Campagnevariabelen
Politiek cynisme . 087 (.184) 1.090
News exposure .290*** (.055) 1.336

Nagelkerke Pseudo R-square .37 .44
Percentage correctly classified 88.6% 90.2%
N 634 634

Noot: de getallen zijn logistische regressiecoëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes
en de odds ratios.
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (eenzijdig)

Tabel 4
Logistische regressie voor

opkomst (2e golf )



Mediation analyse. Model 1b in Tabel 5 laat zien dat we ook onze derde
onderzoekshypothese kunnen bevestigen. Interpersoonlijke communicatie
blijkt een mobiliserend effect te hebben op de tegenstanders van het voor-
stel. Ook blijkt dat een hogere mate van exposure aan campagnenieuws
zorgt voor een significante verhoging van interpersoonlijke communicatie
over het referendum onder NEE-stemmers (zie Figuur 1). Dit gedeeltelijk
indirecte effect van news exposure op opkomst via de mediator interpersoon-
lijke communicatie verschilt significant van nul (Sobel Test Statistic: 2,57;
p< .05).11

Discussie

Met dit onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in de manier waarop het
positief framen van nieuws kan leiden tot het mobiliseren van burgers die
tegen het voorstel in een referendum zijn. Uit dit onderzoek naar de
Nederlandse referendumcampagne van 2005 blijkt dat de Europese
Grondwet voornamelijk positief geframed werd: er werden meer toekom-
stige voordelen dan mogelijke nadelen benoemd. Deze positieve framing
heeft een mobiliserend effect gehad op kiezers. Dit mobiliserende effect
had echter een omgekeerd effect: het mobiliseerde de skeptici (de waar-
schijnlijke NEE-stemmers) om daadwerkelijk NEE te gaan stemmen, maar
niet de JA-stemmers. De burgers die voordat de campagne begon al tegen
de Grondwet waren, werden door het positieve nieuws over de Grondwet
eerder aangezet om te gaan stemmen. Dit mobilisatie-effect wordt gedeel-
telijk gemedieerd door interpersoonlijke communicatie. Burgers die veel
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Model 1a. Model 1b. Model 2

Tegen het voorstel Tegen het voorstel Voor het voorstel.

Campagnemodel Mediatie model Campagnemodel

Opkomstintentie (moment 1)

Gaat waarschijnlijk 2.903*** (.602) 18.227 2.560*** (.628) 12.934 3.725*** (1.037) 41.475

stemmen

Nog niet besloten .929 (.640) 2.531 .032 (.735) 1.032 1.588 (1.078) 4.896

wel/niet stemmen

Campagnevariabelen

Politiek cynisme .090 (.348) 1.094 .052 (.358) 1.054 -.311 (.366) .733

News exposure .324*** (.098) 1.383 .204* (.106) 1.226 .018 (.139) 1.018

Interpersoonlijke  1.043** (.375) 2.837

communicatie

Nagelkerke Pseudo R-square .40 .45 .26

Percentage correctly 90.8% 93.3% 91.4%

classified

N 240 240 174

Noot: de getallen zijn logistische regressiecoëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes en de odds

ratios.

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 (eenzijdig)

Tabel 5
Logistische regressie voor

opkomst (2e golf ) voor de
tegenstanders en voorstan-

ders van het voorstel



nieuws over het referendum lazen in de krant of zagen op televisie commu-
niceerden als gevolg hiervan ook meer met hun vrienden, familie en colle-
ga’s. Deze verhoogde mate van interpersoonlijke communicatie had vervol-
gens weer een mobiliserend effect op opkomst. Daarom medieert
interpersoonlijke communicatie dus het effect van news exposure op
opkomst. 
In dit onderzoek hebben we – uitgaand van prospect theory (Kahneman &
Tversky, 1979) – verondersteld dat tegenstanders van het voorstel die
geconfronteerd worden met nieuws dat de positieve gevolgen van een nieu-
we Grondwet belicht, dit als een risico beschouwen en proberen te vermij-
den door te gaan stemmen. Er moet wel rekening worden gehouden met
reeds bestaande opvattingen als referentiepunt waaruit iemand uiteindelijk
een situatie als risico of kans beschouwt. Een positieve referendumuit-
komst hoeft niet per se door iedereen als een kans of mogelijkheid te wor-
den gezien. Het kan als risico worden beschouwd door tegenstanders, die
hopen op een negatieve uitkomst. Als er veel kiezers zijn met een voorkeur
voor een negatieve uitkomst, kan een positieve campagne – zoals we heb-
ben vastgesteld in dit onderzoek - een omgekeerd mobiliserend effect heb-
ben.
Onze resultaten van het mediërende effect van interpersoonlijke commu-
nicatie op opkomst zijn slechts een eerste stap bij het begrijpen van de
mechanismen achter de mobilisatie-effecten van risicodragende informa-
tie. Er is verder onderzoek nodig, zoals de analyse van de structuur en
inhoud van deze vorm van communicatie, en er moeten meer factoren wor-
den onderzocht en in een breder kader worden geplaatst om de psychologie
achter de effecten te begrijpen. Dit vereist nader onderzoek naar de moge-
lijk differentiërende rol en functie van informatie en de manier waarop
informatie wordt verwerkt wanneer men risico ervaart. Wanneer reeds
bestaande opvattingen, zoals de voorkeur voor een bepaalde verkiezingsuit-
slag, als referentiepunt worden gebruikt van waaruit diverse informatie ver-
schillend wordt geïnterpreteerd, dan kan op een realistischere manier wor-
den gekeken naar de differentiële effecten van framing op daadwerkelijk
gedrag. Zo kan een duidelijker beeld worden gevormd van de complexe
relaties tussen risicoperceptie, informatie en gedrag.
Dit onderzoek draagt bij aan het begrip van de effecten van risicoframing
op daadwerkelijk gedrag binnen de context van politieke communicatie.
Het laat een belangrijke en duidelijke relatie zien tussen de daadwerkelijke
inhoud van de campagneberichtgeving en de effecten ervan op politieke
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Figuur 1
Mediërende rol interper-

soonlijke communicatie bij
het effect van news

 exposure op opkomst. 

News exposure

Noot: Getallen zijn padcoëfficiënten (met de standaardfouten van de 
padcoëfficiënten tussen haakjes).
* p < .05; ** p < .01; ***p < .001

News exposure

14*** 
(.02)

1.04** 
      (.38)

.20* (.11) 

Interpersoonlijke 
communicatie

(mediator)



participatie door ‘echte’ media-inhoud op te nemen bij het meten van expo-
sure. De veronderstelling dat risicoperceptie, verbonden met bepaalde ver-
wachtingen van verkiezingsuitkomsten, gedifferentieerde effecten kan
hebben op de mobilisatie van verschillende typen kiezers, is zowel in een
experiment als in een real-lifesetting empirisch getoetst. Het kan zo een
basis vormen voor toekomstige onderzoekstheorieën over ‘risk induced’
electorale mobilisatie. 

Noten

1 De meeste opiniepeilingen in Nederland over de Europese Grondwet voorspelden een
negatieve uitkomst, dus men zou zich kunnen voorstellen dat er minder risicoperceptie
zou kunnen zijn onder NEE-stemmers. Eerdere peilingen, echter, gingen vaker uit van
een JA-uitkomst en de campagne had bovendien een zeer positieve toon over de
Grondwet. Martin (2004) heeft laten zien dat mensen tijdens een campagne het gevoel
hebben dat het er meer om spant dan daadwerkelijk geval is, wanneer zij worden gecon-
fronteerd met informatie die tegen hun mening ingaat.

2 Een item werd als referendumitem beschouwd als het referendum of de Grondwet (of
allebei) specifiek twee keer werd genoemd in het verhaal voor de tv-items of ten minste
één keer in de kop, subkop of de eerste alinea voor de krantenartikelen. Het totaal aantal
gecodeerde nieuwsitems per medium was (aantal referendumverhalen tussen haakjes):
de Volkskrant: 966 (231); NRC Handelsblad: 1143 (373); Trouw: 660 (163); De Telegraaf: 758
(123); Algemeen Dagblad: 893 (147); Metro: 737 (109); NOS Journaal: 549 (43); RTL Nieuws:
586 (37); NOVA / Den Haag vandaag: 78 (78).

3 Kansframe: (1) Worden in het verhaal (substantiële) argumenten of concrete feiten aange-
dragen die de komst van een Europese Grondwet ondersteunen? (2) Wordt een Europese
Grondwet in het verhaal neergezet als een voordeel voor de EU/Europa of Nederland in
het bijzonder? (3) Is er een quote of een spreker die wat betreft toon positief is over de
Europese Grondwet? (4) Worden in het verhaal veelbelovende toekomstige mogelijkhe-
den en langetermijnontwikkelingen beschreven als gevolg van een gemeenschappelijke
Grondwet?; Risicoframe: (1) Worden in het verhaal (substantiële) argumenten of concrete
feiten aangedragen tegen de Europese Grondwet? (2) Wordt een Europese Grondwet in
het verhaal neergezet als schadelijk voor de EU/Europa of Nederland in het bijzonder? (3)
Is er een quote of een spreker die wat betreft toon negatief is over de Europese Grondwet?
(4) Worden in het verhaal bedreigende toekomstige risico’s lange termijn ontwikkelingen
beschreven als gevolg van een gemeenschappelijke Grondwet?

4 Eigenwaarde voor de eerste factor: 3.11, en voor de tweede factor: 2.09; totaal verklaarde
variantie: 65%. Items die laden op de eerste factor (kansframe): ‘Rationeel voor’ = .85;
‘EU/NL kans’ = .84; ‘Positieve blik op toekomst’ = .79; ‘Positieve quote’ = .76. Items die

laden op de tweede factor (risicoframe): ‘Rationeel tegen’ = .83; ‘Negatieve blik op toekomst’
= .83; ‘EU/NL risico’ = .82; ‘Negatieve quote’ = .66.

5 Deelnemers werd gevraagd om op een vijfpunts Likert-schaal aan te geven in welke mate
ze vonden dat in het item dat ze voorgelegd kregen, de EU als een bedreiging (1-erg als
een bedreiging, 5-totaal niet als een bedreiging) was neergezet. Een t-test liet zien dat er
een significant verschil in gemiddelden was tussen de deelnemers in de kansconditie (M
= 3.53, SD = .86) en de risicoconditie (M= 2.86, SD = .87) in de verwachte richting (t(675)

= 10.10, p < .001).
6 Om het verschil tussen opkomstintentie en daadwerkelijke opkomst te verklaren, is in

het campagne-effectenmodel (2e golf) gecontroleerd voor individuen (in de 1e golf) die
van plan waren te gaan stemmen en de individuen die nog twijfelden om te gaan stem-
men. De eerste controlevariabele werd gecodeerd als 1 voor de individuen die zeker
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wisten dat ze zouden stemmen en 0 voor alle anderen. De tweede controlevariabele werd
gecodeerd als 1 voor de mensen die nog niet wisten of ze zouden stemmen en de rest als
0.

7 Exposure aan elke krant is gemeten op een schaal van 0 tot 6 en voor elk tv-programma op
een schaal van 0 tot 7, beide schalen gaven aan hoeveel exposure er gemiddeld per week
was. Gemiddelden en standaardafwijkingen voor single exposure measures: Telegraaf: M =
0.78, SD = 1.85; Volkskrant: M = 0.58, SD = 1.70; Trouw: M = 0.25, SD = 1.12; NRC

Handelsblad: M = 0.40, SD = 1.40; Algemeen Dagblad: M = 0.39, SD = 1.33; Metro: M =
0.62, SD = 1.40; NOS Journaal: M = 4.82, SD = 2.41; RTL Nieuws: M = 2.85, SD = 2.49; 
NOVA Den Haag vandaag: M = 1.70, SD = 1.98.)

8 We erkennen de kritiek op zelf-gerapporteerde exposure measures, maar benadrukken
net als Zaller (1996) de behoefte om specifieke exposure measures te gebruiken wanneer
we verschillende effecten van media-inhoud willen bewerkstelligen. Slater (2004) wijst
ook op de noodzakelijkheid om gedetailleerde exposure measures te hanteren bij onder-
zoek naar de effecten van media-inhoud.

9 De keuze-intentie (van plan zijn JA of NEE te gaan stemmen) wordt niet beïnvloed door
de verschillende frames. Keuze-intentie in de risico-conditie: M = 3.26, SD = 1.31. Keuze-
intentie in de kansconditie: M = 3.15, SD =1.31, t(675) =-1.14, p > .05.

10 Als kiezers hun keuze-intentie gedurende de campagne zouden veranderen en uiteinde-
lijk daadwerkelijk waren gaan stemmen, dan had dit ongewilde ondersteuning geboden
voor onze hypothese. Bijvoorbeeld: als iemand die NEE zou gaan stemmen voordat de
campagne begon, maar van plan was waarschijnlijk niet te gaan stemmen, uiteindelijk
toch JA zou stemmen bij het referendum, zou dus gemobiliseerd worden te gaan stem-
men. Dit zou echter niet worden veroorzaakt door risicoperceptie en om een JA-uitkomst
te verhinderen (hij stemt immers ook JA). We sluiten deze respondenten (n = 46) daarom
uit van de analyse, om zo op conservatieve wijze onze hypothese testen.

11 Om te testen of het effect van exposure aan nieuws op opkomst wordt gemedieerd door
interpersoonlijke communicatie hebben we eerst een logistische regressieanalyse uitge-
voerd voor het effect van de exposure aan nieuws op opkomst, daarna een OLS regressie of
het effect van exposure aan nieuws op interpersoonlijke communicatie te testen en tot slot
nog een logistische regressie om het effect van interpersoonlijke communicatie op
opkomst te testen, terwijl werd gecontroleerd voor de exposure aan nieuws. Daarna heb-
ben we een Sobel test uitgevoerd: a*b/SQRT(b2*sa

2 + a2*sb
2) , waar a = ruwe (ongestan-

daardiseerde) regressiecoëfficiënt voor de relatie tussen de onafhankelijke variabele en de
mediator, sa = standaardfout van a en b = ruwe coëfficiënt voor de relatie tussen de medi-
ator en de afhankelijke variabele (terwijl gecontroleerd wordt voor de onafhankelijke vari-
abele), en sb = is standaardfout van b (een introductie over mediatie-analyse en de Sobel
test is te vinden in o.a. Baron en Kenny, 1986).
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Abstract
Andreas Schuck and Claes de Vreese

To vote or not to vote? How positive news framing
can mobilize the sceptics

This multi-methodological study focuses on risk
induced electoral mobilization in referendum
campaigns. News framing in a referendum cam-
paign can generate a perception of risk among
those voters opposing the proposal and stimulate
electoral participation in order to prevent an
undesired outcome that would alter the status
quo situation. To test this, we analyze the effect of
news framing on turnout in the context of the

2005 Dutch EU Constitution referendum cam-
paign and combine a media content analysis of
national newspapers and television news
(n=6370) with panel survey data (n=642) and an
experiment (n=687). Our experimental findings
show that individuals who oppose the proposal
and are subsequently exposed to positive news
framing are mobilized to turn out and vote ‘no’.
The results of our content analysis show that dur-
ing the Dutch referendum campaign news media
framed the EU Constitution in positive terms.
Building these findings into a measure of news
exposure in our panel survey, we find that higher
exposure to referendum news had a mobilizing
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effect on those opposing the proposal and no
effect on those supporting the proposal. Our
experimental and panel data thus show corrobo-

rating evidence to support the central hypothesis
about how positive news can mobilize the skep-
tics to turn out and vote in a referendum.




