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Voorbij de    patriottische lenteVoorbij de   
Bondsdagverkiezingen                       2017

MAASTRICHTDe Maastrichtse 
onderzoeker en 
universitair 
docent Patrick 
Bijsmans doet 
onderzoek naar 
euroscepsis in 
internationale 
media. Het 
verbaast hem hoe 
weinig aandacht 
er is voor de 
Duitse 
verkiezingen. 
„Duitsland is veel 
belangrijker dan 
je vaak zou 
denken.”

MAASTRICHT
DOOR PASCALE THEWISSEN

DD e Nexit zal er nooit ko-
men. Net zoals de pa-
triottische lente er niet
kwam. Dat zegt de
Maastrichtse onder-

zoeker en universitair docent poli-
tieke wetenschappen aan de UM, 
Patrick Bijsmans. Enkele dagen 
voor de Nederlandse verkiezingen 
in maart vorig jaar was hij co-au-
teur van een blog waarin hij voor-
spelde dat Wilders’ PVV niet de
grootste zou worden. En ook niet de
tweede grootste. Sterker nog: in
plaats van een patriottische lente 
kondigde hij een herijking aan van 
de Europese politiek.
Over de Franse verkiezingen stelde
hij in hetzelfde blog dat Marine le
Pen de tweede ronde zou bereiken, 
maar Emmanuel Macron met zijn 
pro-Europese campagne het pleit 
zou winnen. De uitkomst van de
Duitse verkiezingen morgen is
waarschijnlijk een stuk minder ver-
rassend. Het CDU van bondskanse-
lier Angela Merkel blijft de grootste,
de SPD wordt tweede en de rechtse
partij Alternative für Deutschland 
(AfD)zal waarschijnlijk uitkomen 
op 10  tot 12 procent van de stem-
men. Waarmee extreemrechts voor
het eerst sinds de invoering van de
kiesdrempel in de jaren vijftig in het
federale parlement komt.

VeranderingVerandering
Volgens Bijsmans wordt het inte-
ressant hoe het verder gaat. Al is het
maar omdat de Duitse economie – 
het land is onze belangrijkste han-
delspartner - leidend is voor de Ne-
derlandse. Ook op Europees vlak
kan verandering, mede als gevolg
van de Brexit, niet uitblijven. „Ik zeg
niet dat er per se een nieuw verdrag
komt. Maar dat de Europese Unie 
op de schop gaat, is zeker. En dat
gaat ook een impact hebben op Ne-
derland.” Bijsmans baseert zijn
voorspellingen en veronderstellin-
gen op data over euroscepsis en an-
dere Europa-gerelateerde artike-
len  in de media. Hij doet al enkele
jaren onderzoek naar de verslagge-
ving over Europa. Of beter mis-
schien: het gebrek daaraan. Zo keek
hij samen met collega’s naar de ver-

schillen tussen de NRC, de Franse 
Figaro en het Duitse Die Welt.
Na het Brexit-referendum en de 
overwinning van Donald Trump in 
de VS werd met argusogen gekeken
naar de Nederlandse, de Franse en 
nu de Duitse verkiezingen. Naar de 
mogelijke overwinningen van Wil-
ders en Le Pen en wat de onstuitba-
re opmars van de AfD leek. „De po-
pulistische lente werd een hype. De
realiteit was anders. Frankrijk
kreeg een zeer pro-Europese presi-
dent. En ook Nederlanders zijn he-
lemaal niet zo anti-Europa  als vaak
gedacht. De pro-Europese partijen
GroenLinks en D66 hebben bij de

vorige verkiezingen samen meer
stemmen gewonnen dan PVV en
het Forum voor Democratie van 
Thierry Baudet samen.”

AandachtAandacht
Het verbaast hem hoe weinig aan-
dacht er is in de Nederlandse media
voor de Duitse verkiezingen. 
„Duitsland is veel belangrijker dan 
je vaak zou denken. Het is onze
grootste handelspartner en onze 
belangrijkste partner in de Europe-
se Unie, zeker nu de Britten uit de 
EU willen stappen. Noordrijn-
Westfalen is onze directe buur. Een
van de sterkste economieën van de

 

wereld. Er lopen in Limburg ook
veel Duitsers rond. Op de universi-
teit, het callcenter van Mercedes en
ga zo maar door.”
Ook bij hem in de klas zitten veel 
Duitse studenten. „Die gaan lang
niet elk weekend naar huis. Maar nu
wel. Ze willen allemaal stemmen. 
Vooral SPD-leider Martin Schulz is
erg populair”, merkt hij. Schulz
komt uit Würselen, bij Aken. De 
oud-burgemeester en oud-voorzit-
ter van het Europese Parlement 
werd toen hij aantrad als SPD-lei-
der gezien als de juiste man om het 
tegen Merkel op te nemen. In de pei-
lingen deed hij het even goed of zelfs

beter dan Merkel, maar intussen is
zijn populariteit weer flink gezakt.

DebatDebat
Bijsmans verwacht dat er na de 
Duitse verkiezingen een verdere 
normalisering komt van het debat 
over Europa. „Het moet democrati-
scher en transparanter. Dat is een
veelgehoord kritiekpunt. Dat zijn 
eigenlijk loze kreten. Er zijn andere,
belangrijkere zorgen, bijvoorbeeld 
over de toekomst van de euro. Dus
ja: er is terecht kritiek op Europa. 
Maar dan vooral op de inhoud, op de
manier van werken. Niet per se op 
het idee van de Unie zelf.”

Dat de Europese 
Unie op de schop 
gaat, is zeker.

Patrick Bijsmans

Patrick Bijsmans hoopt 
dat het debat straks 
meer gaat over de inhoud 
van de Europese Unie 
dan over het idee van die 
Unie.  FOTO HARRY HEUTS


