
Referendum: van kroonjuweel tot stok 
 
David Cameron kon de verleiding niet weerstaan om Labour-voorman Jeremy 
Corbyn met de Zwarte Ridder uit Monty Python and the Holy Grail te vergelijken. 
In die film stuit koning Arthur tijdens zijn queeste op een onverzettelijke Zwarte 
Ridder. De ridder negeert de uitgestoken hand van de koning. Integendeel: hij 
valt hem aan. Na enige tijd slaat Arthur een arm van de ridder af – daarmee het 
gevecht als beslist beschouwend. Maar de dwaze ridder vecht door: ledemaat na 
ledemaat sneuvelt, totdat er niets meer dan een romp en hoofd overblijft. Dan 
pas stelt de ridder een gelijkspel voor. Als de koning hem achterlaat, roept de 
rompridder na: ‘Kom terug, lafaard! Ik bijt je benen eraf!’ 
 
Cameron oogstte gelach, maar zijn timing was curieus. Hij maakte de grap 
namelijk tijdens zijn afscheidsspeech, na de voor hem catastrofale Brexit. 
Hoeveel Zwarte Ridder schuilt er in Cameron zelf?  
Wellicht startte Cameron als koning Arthur, terwijl de Zwarte Ridder het 
electoraat symboliseerde. Maar ergens halverwege het gevecht lijkt zich een 
merkwaardige persoonsverwisseling te hebben voorgedaan. Met als uitkomst: 
een uitgetelde Cameron, die al spijt betuigend de weglopende burger 
binnensmonds verwensingen naar het hoofd slingert. Too little, too late. 
 
Stok om in de spaken van de representatieve democratie te steken?.. 
Cameron is niet de enige die dit transformatieproces aan den lijve heeft 
ondervonden. Hetzelfde geldt – hoewel minder uitgelokt – ook voor Rutte 
(Oekraïnereferendum) en ‘Brussel’ in algemene zin. Het referendum, door 
progressieve krachten ooit omarmd als pure uiting van de volkswil, is een 
obstructiewerktuig geworden. Tenminste, volgens dezelfde ‘progressieve elite’ 
met een voorliefde voor ‘consistent beleid’.  
 
De (soms onnozele) spijtkreten van Brexiteers lijken het gelijk van de hekelaars 
van ‘het referendum’ te bevestigen. UvA-onderzoeker Ton Zwaan gebruikte in de 
Volkskrant van 13 juli stevige woorden: referenda zouden ‘strijdig met de 
parlementaire democratie’ en ‘meer iets voor dictatoriale regimes’ zijn. Zwaan: 
‘De stabiliteit en toekomst van Nederland en Europa zijn te belangrijk om over te 
laten aan namaakjournalisten, neppolitici en pseudo-intellectuelen.’ 
 
Daar valt iets voor te zeggen. Maar – andere kant van de medaille - Zwaan 
hanteert het frame van een hoger opgeleide. En het zijn juist hoger opgeleiden 
en jongeren die over Brexit jammeren. Britse ouderen en lager opgeleiden 
denken daar echt anders over. 
 
Ook in Nederland zien we een kloof – zeker als we naar opleiding kijken. Het 
wegstemmen van de Europese Grondwet in 2005 was een eerste indicatie dat de 
volkswil uit de pas met het beleid van haar vertegenwoordigers begon te lopen. 
Het Oekraïnereferendum bevestigde andermaal dat een volksopstand kan slagen. 
Of deze revolte bij de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) doorzet, valt 
overigens te bezien. Hoewel ‘Europa’ zeker een thema wordt, is relativering op 
zijn plaats. Immers: omgerekend heeft ‘slechts’ één op de vijf kiesgerechtigde 
Nederlanders de Associatieovereenkomst afgeschoten. 
 
Het welslagen van een referendum hangt uiteraard ook van het onderwerp af. 
Momenteel lijkt een Nexit ver weg – niet alleen omdat Nederland een minder 



eurokritische traditie heeft dan het Verenigd Koninkrijk, maar ook omdat (zie 
kader) hoger opgeleiden rotsvast van plan lijken om hier massaal een stokje 
voor te steken.  
 
…of: panacee voor onvrede en voortwoekerend populisme? 
Toch zijn het niet alleen – gechargeerd gesteld - lager opgeleiden, flankpolitici en 
omstreden intellectuelen die het referendum een goed instrument vinden. De 
Zwitserse politicoloog Hanspeter Kriesi gaat verder: hij bepleit een bindend 
referendum. Dat functioneert in Zwitserland naar relatieve tevredenheid. Mits 
bindend ‘dempt het onvrede’, zo stelde Kriesi in NRC Handelsblad van 9 juli: 
“Juist als je de burger niet meer tussentijdse inspraak geeft, kunnen populisten 
de koers volledig bepalen.” Voorwaarde is wel dat het initiatief ‘vanuit de 
bevolking’ komt. En: een referendumcultuur ‘moet groeien’.  
 
In Nederland zou dat zomaar kunnen - ook zonder Nexit-referendum. Een bonte 
verzameling belangengroepen heeft TTIP, het beoogde handelsverdrag tussen de 
VS en EU, in het vizier. TTIP stuit vooral oud-links en de duurzaamheidslobby 
tegen de borst – en dat komt terug in de actiebereidheid (zie kader). Vooral SP- 
en GroenLinks-kiezers willen TTIP maar al te graag wegstemmen.  
 
Bij het Oekraïnereferendum was de PVV-achterban de drijvende kracht. Dat zal 
ook bij een eventueel Nexit-referendum het geval zijn. Meest ironische is dat de 
achterban van ‘referendumpartij’ D66 steevast de grootste tegenstander van een 
volksraadpleging is – of het nu Oekraïne, Nexit of TTIP betreft. Internationale 
zaken zijn blijkbaar niet geschikt om aan het ‘emotionele’ volk voor te leggen. 
 
Het illustreert de omvang van de politieke ‘ontwaarding van de waarden’. Het 
referendum, ooit begonnen als kroonjuweel van vooruitstrevenden, is nu een 
stok geworden waar menig progressief politicus voor wegduikt. Is dit een 
‘conservatieve revolutie’, zoals Volkskrantcolumnist Martin Sommer stelde? Of is 
deze revolte eerder de logische consequentie van toegenomen mondigheid? 
 
Het is evident dat het referendum een gelegenheidsinstrument is geworden, een 
middel dat allerhande belangengroepen selectief inzetten. Soms ook om als stok 
in de spaken van de representatieve democratie te steken.  
Blijft de vraag: is dat erg?  
Om met Kriesi te spreken: dat hoeft niet. Zie Zwitserland, waar de kloof tussen 
elite en volk klein is - met dank aan het (bindende!) referendum.  
 
Is het verkleinen van deze kloof ook mogelijk zonder bindend referendum? Is de 
onvrede van voorbijgaande aard? Of blijft de crisis - versterkt door halfslachtige 
referenda – zich verdiepen?  
 
Met open vizier strijden of geen gevecht  
Terug naar koning Arthur en de Zwarte Ridder. Zou de koning er niet verstandig 
aan hebben gedaan om een blokje om te lopen? Of: om eerst een serieuze 
dialoog aan te gaan? En, op zijn beurt, zou de Zwarte Ridder niet eerder zijn 
verlies hebben moeten toegeven? Het zijn lessen die Europese leiders ter harte 
moeten nemen. De weerbarstige ‘volkswil’ is here to stay.  
 
Hoe verder – met de EU, met referenda? Een bindend referendum of geen 
referendum, het vizier opengooien of geen gevecht: dat lijken de enige redelijke 



opties. Na de Brexit klonken echter direct weer Brusselse geluiden die – de Britse 
luis in de pels afschuddend - een verdere Europese integratie bepleitten. Daarbij 
gemakshalve negerend dat ieder draagvlak voor een ‘vlucht naar voren’ 
ontbreekt. Het ondoorzichtige manoeuvreren van premier Rutte na het 
Nederlandse ‘nee’ bij het Oekraïne-referendum geeft evenzeer te denken.  
 
Het gespartel heeft wat weg van de hardleerse Zwarte Ridder, die – onthand en 
al – er bijna om lijkt te vragen om ook nog onthoofd te worden. 
 
 
KADER 
Voordat de Brexit een feit werd onderzocht TNS in vijf landen of men een 
soortgelijk referendum zou wensen. Niet echt, zo bleek. In Ierland (13% positief) 
en Polen (25% positief) was het enthousiasme het laagst. Ook in Denemarken en 
Finland waren meer mensen negatief dan positief. Nederland vormde een 
uitzondering: 38% zag een Nexit-referendum wel zitten, terwijl 28% negatief 
was. Dat betekende overigens niet dat Nexit een reële kans van slagen zou 
hebben: 49% wilde ‘blijven’, 33% verkoos een Nexit. Het Nederlandse onderzoek 
werd op 6 juni in Het Financieele Dagblad gepubliceerd. 
 
Direct na de Brexit voerde TNS NIPO dit onderzoek opnieuw uit, ditmaal in 
opdracht van De Telegraaf (publicatie: 25 juni). Nu bleken Nederlanders al 
minder enthousiast over een Nexit-referendum (38% positief, 37% negatief). 
Opnieuw zou Nexit het niet halen (33% ‘Nexit’, 51% ‘blijven’). Hoger opgeleiden 
zouden de doorslag geven: die zouden niet alleen massaal opkomen, maar ook – 
in tegenstelling tot het meer verdeelde stemgedrag van lager opgeleiden – 
overtuigend ‘blijven’ kiezen.  
 
Een referendum over TTIP krijgt wel wat handen op elkaar, zo blijkt uit 
onderzoek van TNS NIPO (begin juni): 43% ziet dat zitten, 23% is negatief. SP- 
en GroenLinks-kiezers zijn het meest enthousiast, terwijl D66-kiezers het meest 
negatief zijn. Laatstgenoemde kiezersgroep was ook al weinig enthousiast over 
het Oekraïnereferendum en evenmin te spreken over een eventueel Nexit-
referendum.  
 
 
 
 
 


