
  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring titelblad 

De drie elkaar snijdende cirkels op het titelblad zijn afkomstig van het logo van Podemos. 

Samen met het discours van de sociale beweging 15M is het discours van deze politieke partij 

het onderwerp van deze studie. De cirkels van het logo vatten de kern samen van waar het in 

deze studie om gaat. Namelijk of Euroscepsis in hun discours verklaard kan worden door 

ideologie of populisme. Enerzijds zijn de cirkels te interpreteren als ‘het volk’ dat meer 

directe democratie wenst in een Europa dat nu ondemocratisch zou zijn (populisme). 

Anderzijds lijken de cirkels de bevolking te verbeelden die totale gelijkheid van macht en 

economisch welvaren wenst af te dwingen in een Europa waarin macht en geld ongelijk 

verdeeld zou zijn (extreem links-ideologisch). De vraag of Euroscepsis in het discours van 

15M en Podemos verklaard kan worden door ideologie of populisme, zal in dit onderzoek 

beantwoord worden. 
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1. De opkomst van Eurosceptische partijen 

De Europese verkiezingen van mei 2014 kende een verassende uitslag. Eurosceptische 

partijen haalden maar liefst 228 zetels, de meeste zetels ooit in de geschiedenis van het 

Europees Parlement (Peeperkorn, 2014). Deze partijen waren allemaal populistisch én 

radicaal rechts of links, denk bijvoorbeeld aan de rechts-populistische PVV (Nederland) en 

het Front National (Frankrijk) of aan de links-populistische Syriza (Griekenland). Hiermee 

dringt de vraag zich op waar Euroscepsis vandaan komt. In de literatuur wordt discussie 

gevoerd tussen verdedigers van de positie dat Euroscepsis voortkomt uit populisme, en 

verdedigers van de positie dat Euroscepsis voortkomt uit ideologie. Vanuit de populistische 

positie veronderstelt men dat Euroscepsis ontstaat uit afkeer van het elitaire karakter van de 

EU; vanuit de ideologische positie dat Euroscepsis te maken heeft met de perceptie dat de EU 

een te ‘links’ of te ‘rechts’ project is. Met dit onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren 

aan de zogenaamde ‘populisme/ ideologie’-discussie. 

  Dit onderzoek betreft een case study waarbij de relatie tussen Euroscepsis, populisme 

en ideologie kwalitatief wordt onderzocht door middel van een discoursanalyse. De casus 

wordt gevormd door het discours van de links-populistische Spaanse partij Podemos en de 

Spaanse 15 mei-beweging (15M). 15M is een sociale beweging die ontstond op 15 mei 2011 

in Madrid. Van de beweging is bekend dat zij zowel zeer links-ideologisch als populistisch is. 

Zo wordt de beweging omschreven als anarchistisch en socialistisch
1
 (Taibo, 2013, p. 155), 

maar zou men tevens vragen om meer directe democratie en aandacht voor de problemen van 

de gewone man (Casteñeda, 2012; Hughes, 2011). De politieke partij Podemos werd op 

februari 2014 opgericht uit de gelederen van 15M (Van Spengen, 2014), waarna de partij 5 

zetels haalde bij de Europese verkiezingen van mei 2014. Podemos staat bekend als radicaal 

links, populistisch én Eurosceptisch. Het discours van 15M en Podemos is dus uitermate 

geschikt om de relatie tussen Euroscepsis, populisme en ideologie te onderzoeken. 

    Een tweede reden om het discours van 15M en Podemos als casus te nemen, is de 

economische context. Euroscepsis is in Spanje sterk toegenomen sinds de economische crisis 

van 2008. Daarbij heeft de EU sinds de crisis sterk aangestuurd op neoliberaal beleid van 

bezuinigingen en privatiseringen in Spanje om de rijksbegroting en staatsschuld weer onder 

controle te krijgen. Er valt dus te veronderstellen dat Euroscepsis in deze casus een extreem 

links-ideologische reactie is op het ‘rechtse’ beleid van de EU. Bekrachtigt dit ondezoek deze 

veronderstelling, dan vormt dit de theorie dat Euroscepsis in tijden van zwaar bezuinigings-

beleid vanuit de EU, verklaard kan worden door ideologie. Wanneer echter blijkt dat de 

verklaring voor Euroscepsis bij 15M en Podemos in een populistisch discours ligt, vormt dit 

de theorie dat Euroscepsis bij bewegingen in andere EU-lidstaten óók wordt verklaard door 

een populistisch discours. Als Euroscepsis in Spanje – waar relatief zwaar is bezuinigd - 

immers al verklaard wordt door een populistisch discours, dan kan Euroscepsis in landen waar 

minder is bezuinigd, waarschijnlijk óók verklaard kunnen worden door populisme. Op deze 

manier zijn de uitkomsten voor deze casus dus veelzeggend voor theorievorming rondom 

Euroscepsis. 

                                                 
1
 Taibo (2013) gebruikt hiervoor de term libertair. Dit is een politieke ideologie op het snijvlak van socialisme en 

anarchisme. 
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1.1 Hoofd- en deelvragen 

De hoofdvraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht luidt: Wat verklaart 

Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos: ideologie of populisme? Alvorens deze 

vraag te kunnen beantwoorden, wordt antwoord gezocht op een drietal deelvragen. De eerste 

deelvraag heeft bestrekking op de mate van Euroscepsis in het discours. Voordat de 

hoofdvraag beantwoord kan worden, moet immers helder zijn in welke mate Euroscepsis 

überhaupt aanwezig is. De deelvraag luidt: in hoeverre is er sprake van Euroscepsis in het 

discours van 15M en Podemos? De tweede deelvraag is vervolgens: wat biedt in het algemene 

discours van 15M en Podemos een betere verklaring voor de gevonden Euroscepsis: een 

extreemlinkse ideologie of populisme? Met deze deelvraag wordt gezocht naar de 

aanwezigheid van een extreemlinkse ideologie – in plaats van naar ideologie an sich – omdat 

van Podemos al bekend is dat zij een extreemlinkse ideologie hebben. Daarbij wordt het 

algemene discours van 15M en Podemos onder de loep genomen, omdat daar al heel wat 

indicatoren aanwezig kunnen zijn, die meer op een extreemlinkse ideologie of juist meer op 

populisme duiden. De derde deelvraag zoomt tot slot in op het discours van 15M en Podemos 

ten aanzien van de EU. Wat biedt in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU 

een betere verklaring voor de gevonden Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of 

populisme? Bij deze deelvraag wordt specifiek gekeken naar het discours ten aanzien van de 

EU, omdat verwacht wordt hier zeer concrete aanwijzingen te vinden of het Euroscepsis 

verklaard wordt door  een extreemlinkse ideologie of door populisme. Hieruit volgt direct het 

antwoord op de hoofdvraag. In het geval dat de gevondenEuroscepsis verklaard wordt door 

een extreemlinkse ideologie, verklaart ideologie de Euroscepsis in het discours van 15M en 

Podemos, in het geval van populisme biedt populisme natuurlijk de verklaring. 

 

1.2 Theorie 

Deze case study bevat zoals eerder gesteld een discoursanalyse. Een discours is ‘een 

denksysteem dat bestaat uit ideeën, houdingen, werkwijze, overtuigingen en praktijken die 

betekenis geven aan (…) de wereld waarover men spreekt’ (Lessa, 2006, p. 284). Simpeler 

gezegd is een discours ‘hoe’ men over iets denkt. Concrete theorie over hoe men een discours 

moet analyseren is schaars in de literatuur. Daarom is er in dit onderzoek gewerkt aan een 

model waarbij discoursen gezien worden als geheel van zes elementen: problemen, schuld, 

oplossingen, overtuigingen, allianties en communicatiestijl (§3.4). Deze elementen 

beschrijven ieder een deel van hoe men in een discours tegen de werkelijkheid aankijkt. Waar 

legt men het probleem? Wie heeft er schuld en wat zijn veronderstelde oplossingen? Waarvan 

is men overtuigd, met wie sluit men allianties, en in welke stijl communiceert men? Dit model 

komt van pas in de analyse. In een populistisch discours zien deze elementen er namelijk 

anders uit dan in links-ideologisch discours. Door aan de hand van literatuur over linkse 

ideologieën en populisme te bepalen waaraan de elementen van beide discoursen te herkennen 

zijn (§3.5 en §3.6), kan na operationalisering van het model (§4.4) worden bepaald of het 

discours van 15M en Podemos meer links- ideologisch of populistisch is. Zo wordt 

uiteindelijk bepaald of Euroscepsis verklaard wordt door een ideologisch of door een 

populistisch discours. 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de manier van kennisvergaring. De 

discoursanalyse die in dit onderzoek wordt uitgevoerd is namelijk kwalitatief, wat anders is 

dan de methode die bij onderzoek naar de ‘populisme/ ideologie’-discussie gebruikelijk is. In 

deze discussie baseert men zich vaak op data uit grootschalig kwantitatief onderzoek. Het 

nadeel van kwantitatief onderzoek is dat meningen van mensen tot een klein aantal scherp 

afgebakende parameters worden gereduceerd. (Gaxie en Rowell, 2011, p. 35). Om tot 

significantie resultaten te kunnen komen, worden parameters daarbij vaak zo tegenstrijdig 

mogelijk geformuleerd. Op deze manier kunnen tegenstrijdige correlaties tussen Euroscepsis, 

populisme en ideologie gevonden worden, die in werkelijkheid helemaal niet zo tegenstrijdig 

hoeven te zijn (Gaxie en Rowell, 2011, p. 35). Hierdoor ontstaat het gevaar dat resultaten 

vertekenen. Kwantitatief onderzoek biedt namelijk geen ruimte aan genuanceerde of 

ambivalente respons (Van Esch et al., 2014). Het faalt om dit soort dieperliggende redenen 

van mensen en partijen om de EU te beoordelen te doorgronden (Gaxie en Rowell, 2011, p. 

35) 

           De kwalitatieve discoursanalyse die in dit onderzoek gehanteerd wordt, biedt deze 

ruimte juist wel. Kwalitatief onderzoek biedt de kans de redeneringen, logica en motieven 

achter de meningen van burgers over de EU te doorgronden (Van Esch et al., 2014). In plaats 

van top-down geformuleerde vragenlijsten af te nemen, zoals in kwantitatief onderzoek 

gebruikelijk is, worden in dit onderzoek namelijk uitgebreid de wensen en ideeën van burgers 

van ‘onderop’ verzameld. (Van Esch et al., 2014). In plaat van vooraf gestelde hypotheses te 

bevestigen of ontkrachten over de grond van Euroscepsis, kan een discoursanalyse 

daadwerkelijk nieuwe, kwalitatieve inzichten bieden die een uitweg uit de discussie kunnen 

forceren. Misschien blijkt door middel van deze kwalitatieve methode wel dat de grondslag 

voor Euroscepsis helemaal niet zo zwart-wit is. Wellicht is het een mengelmoes van ideologie 

en populisme. Of misschien wijzen dieperliggende redeneringen wel heel erg op de éne 

grondslag in plaats van de ander, waardoor de discussie in nieuw perspectief kan worden 

geplaatst.  

1.4 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat het Euroscepsis als fenomeen serieus 

neemt. Door uitgebreid te analyseren wat de Euroscepticus drijft, wordt getoond dat kritiek op 

de EU ook in academische kringen serieus wordt genomen. Nog al te vaak wordt de 

Euroscepticus weggezet als onredelijk en ongenuanceerde stemmingmaker, of simpelweg als 

dom omdat een Europa zonder federale unie economisch onverstandig zou zijn. Zo gaf het 

dringende advies van de Nederlandse overheid om ‘ja’ te stemmen bij het referendum over de 

invoering van de Europese grondwet in 2005, het signaal af dat weldenkende goede burgers 

niet tegen de EU kúnnen zijn. Terwijl een Eurosceptische mening niet minder legitiem hoeft 

te zijn als een pro-Europese. Het is immers een mening die met net zulke stevige (of slappe) 

argumenten onderbouwd kan worden. 

  Dit onderzoek is tevens maatschappelijk relevant omdat de inzichten die het verschaft 

kunnen bijdragen aan responsief publiek beleid en responsief leiderschap (van Esch et al., 

2014). Wat betreft de EU leven we niet langer in een tijd van instemmende consensus 

(Hooghe en Marks, 2009: ‘permissive consensus’). Zowel burger als overheid willen dat 
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leiders de stem van burgers zo goed mogelijk vertegenwoordigen en dat de eigen ideeën en 

meningen van burgers terug te zien zijn in Europees beleid. Om adequaat beleid te kunnen 

maken moet men dus weten wat de burger precies van belang acht voor Europa. Men moet de 

redenen weten waarom sommige burgers een kritische houding aannemen tegen de EU. De 

kloof tussen politieke besluitvorming en wensen van de bevolking ontstaat vaak door het 

simpele feit dat politieke en ambtelijke beleidsmakers niet precies weten wat de wensen van 

de bevolking zijn (Van Esch et al., 2014). De relevantie van dit onderzoek ligt dan ook tevens 

in de poging van om gedetailleerd inzicht te geven in de ideeën van de bevolking om 

responsief beleid mogelijk te maken. 

  Tot slot is de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek dat het aandacht genereert 

voor de situatie in de Zuidelijke lidstaten van de EU. Zonder te onderschatten dat de 

economische crisis in de Noordelijke lidstaten ook delen van de bevolking hard geraakt heeft, 

heeft de Zuid-Europese bevolking het bijzonder zwaar te voorduren. Hoewel hier aandacht 

voor lijkt te zijn in de media, is méér aandacht nodig. Niet alleen omdat men nooit weg mag 

kijken als er zich elders schrijnende voordoen, maar ook omdat Noord- en Zuid- Europa 

uiteindelijk toch één continent vormen. Of de EU nu wel of niet een federale unie wordt, en of 

er juist landen uit de EU zullen stappen, Europa zal als één continent verder moeten. Dit 

betekent dat men af moet weten van elkaars noden, en van elkaars denkbeelden op de hoogte 

moet zijn. Alleen dan ontstaat de onderlinge verbondenheid – op welke manier dan ook – die 

Europa uiteindelijk beter kan maken. 

  

1.5 Leeswijzer 

Wat staat er nu de komende 81 bladzijde te wachten? Hoofdstuk 2 betreft een context-

hoofdstuk waarin het ontstaan van 15M en Podemos wordt beschreven. In dit hoofdstuk wordt 

tevens de economische en politiek-bestuurlijke achtergrond geschetst waartegen de beweging 

en partij zijn ontstaan. Hoofdstuk 3 is een theoretisch hoofdstuk. Hierin wordt het concept 

Euroscepsis gedefinieerd en een overzicht gegeven van de ‘populisme/ideologie’-discussie. 

Ook wordt beargumenteerd waarom er in dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve 

discoursanalyse en wat dit inhoudt. Tot slot wordt een theoretisch kader opgesteld van de 

kenmerken van links-ideologische en populistische discourselementen. Hoofdstuk 4 betreft 

vervolgens een methodologisch hoofdstuk waarin de keuze voor een casestudy wordt 

uitgelegd. Daarbij wordt de casusselectie, dataverwerving, betrouwbaarheid en validiteit van 

het onderzoek nader beschreven. Ook wordt het theoretisch kader operationeel gemaakt: aan 

de hand van het theoretisch kader worden indicatoren opgesteld voor populistische en links-

ideologische discourselementen om het discours van 15M en Podemos te kunnen analyseren. 

In de hofdstukken 5 tot en met 7 worden vervolgens de resultaten van het onderzoek per 

deelvraag behandeld, waarna in hoofdstuk 8 antwoord wordt gegeven op een extra vraag die 

naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 5 opgeworpen werd. In  hoofdstuk 9 wordt 

antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen en toegewerkt naar een conclusie. Hoofdstuk 

10 beslaat de discussie. 
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2. Van plein tot Europees Parlement 

 
Om een goed beeld te krijgen van de casus zullen 15M en Podemos in dit hoofdstuk nader 

beschreven worden. Ten eerste zal het ontstaan van de beweging en de partij uiteengezet 

worden. Daarna zal beschreven worden wie er precies tot 15M en Podemos behoren, omdat er 

nogal wat sub-bewegingen zijn die stellen onderdeel te zijn van 15M. Tot slot wordt de 

politiek-bestuurlijke achtergrond in Spanje geschetst waartegen de 15M-beweging en 

Podemos zijn ontstaan. 

  

2.1 15M en Podemos: het ontstaan 

 De 15M-beweging ontstond in 2011. Op 15 mei 2011, precies een week voor de regionale 

verkiezingen in Spanje, stroomde het plein La Puerta del Sol (Plein van de Zon) in Madrid 

vol met betogers op initiatief van het internetplatform Democracia Real Ya! (Echte 

Democratie Nu!). Zij waren opgeroepen via de sociale media om te protesteren tegen de 

maatregelen die premier Zapatero sinds mei 2010 had getroffen om de economische crisis in 

Spanje te bezweren. De betogers noemden zichzelf Los Indignados, oftewel ‘de 

verontwaardigden’, en hun beweging 15M, afgeleid van de datum waarop het allemaal begon 

(Delclós en Viejo, 2012, p. 92). Nog dezelfde avond werden zij door de politie van het plein 

gestuurd. Over deze ontruiming ontstond echter veel verontwaardiging op sociale media, en 

de volgende ochtend liep het plein massaal vol met mensen. Deze begonnen met het bouwen 

van een tentenkamp (Stobart, 2014). Twee weken later bivakkeerden er rond de 15.000 

mensen op La Puerta del Sol (Castañeda, 2012, p. 310). In deze dagen werd een infrastructuur 

opgezet, waarbij wegennetwerken, medische posten, bibliotheken en een communicatie 

afdeling werden aangelegd. Ook werden er volksvergaderingen gehouden, waarin getracht 

werd manifesten op te stellen voor politieke verandering.  

          De beweging groeide snel. Geïnspireerd op de gebeurtenissen in Madrid, ontstond in 

Barcelona eveneens een tentenkamp van rond de 15.000 personen (Castañeda, 2012, p. 311). 

Daarop ontstonden er soortgelijke protestkampen in meer dan zestig Spaanse steden waarin in 

totaal tienduizenden mensen verbleven (Delclós en Viejo, 2012, p. 92). Naar eigen zeggen 

besloot men een krappe maand na diverse aanvaringen met de politie het grootste deel van het 

kampement op La Puerta del Sol op te geven – eveneens zou enthousiasme zijn bekoeld nadat 

de verkiezingen van 22 mei geen instant politieke veranderingen bleken te brengen. Maar toch 

bleef de beweging actief. Men organiseert nog steeds protestmarsen en verricht veel sociaal 

werk in buurten (Taibo, 2013, p. 155). Het meest recente grote protest vond plaats op 22 mei 

2014, waarbij men vanuit tientallen Spaanse steden naar Madrid liep om zich weer te 

verzamelen op La Puerta del Sol. Alleen al in 2011 hebben er in totaal tussen de 6 en 8,5 

miljoen Spanjaarden deelgenomen aan de protesten van 15M ("Más De Seis”, 2011).   

           In 2014 kreeg 15M een politiek vervolg op Europees niveau. Op 11 maart werd de 

politieke partij Podemos (Wij kunnen) opgericht door activisten uit de beweging, geleid door 

hoogleraar Politieke Wetenschappen Pablo Iglesias van de Complutense Universiteit in 

Madrid (Van Spengen, 2014). De partij maakt gebruik van de infrastructuur en de netwerken 

van 15M op de sociale media. Ook de organisatie van Podemos lijkt veel op die van de 15M-
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beweging. De partij bestaat uit zogenaamde cirkels die zijn ingedeeld naar regio of onderwerp 

en functioneren als de volksvergaderingen in 15M (“Circulos Podemos," 2014). Podemos 

behaalde 8% van de Spaanse stemmen bij de Europese verkiezingen in 2014 en 5 zetels in het 

Europees parlement. Daarmee werd Podemos in de media aangeduid als grote winnaar van de 

Europese verkiezingen in Spanje (“Radicaal-links wint in”, 2014). Daarop sloot Podemos zich 

in Europees Parlement aan bij de groep European United Left/Nordic Green Left.  

 

2.2 Wie zijn ze en wat willen ze?  

Met bovenstaande ontstaansgeschiedenis van 15M en Podemos blijven echter nog veel vragen 

onbeantwoord. Wie zijn de mensen van 15M en Podemos precies en wat willen ze? Deze 

vraag is lastig te beantwoorden. De samenstelling van de mensen op La Puerto del Sol was 

namelijk zeer uiteenlopend. Deze varieerde van werkloze jongeren die voor het eerst 

deelnamen aan protesten, tot door de wol geverfde activisten uit andere sociale bewegingen 

(Taibo, 2013, p. 155). Daarbij komt dat zich in de eerste weken van het protest steeds meer 

externe organisaties aansloten bij 15M. Door The Guardian wordt bijvoorbeeld verondersteld 

dat er in 2013 ongeveer 350 organisaties waren die onder 15M opereerden; van organisaties 

als (studenten-) vakbonden tot actiegroepen op het gebied van gezondheidszorg (Ainger, 

2013). In de literatuur bestaat echter de algemene consensus dat de 15M-beweging werd 

gevormd door een klein aantal organisaties. Het protest van Democracia Real Ya! (DRY!) 

mocht dan de directe aanleiding voor het ontstaan van 15M zijn, ook twee andere bewegingen 

hebben een grote rol in het ontstaan van 15M gespeeld. 

 Deze twee organisaties zijn Plataforma de Afectados por la Hipoteca  (Platform voor 

hypotheekgedupeerden, afgekort de PAH) en Juventud Sin Futuro (Jeugd Zonder Toekomst, 

afgekort JSF). Zij organiseerden vóór het protest van DRY! twee eerdere grote 

protestcampagnes. Zo was de PAH in 2007 de organisator van de massale V de Vivienda-

protesten (W van Wonen). Hierbij ging men de straat op voor het recht op huisvesting na het 

instorten van de huizenmarkt (Declós en Viejo, 2012, p. 93). Vlak daarna organiseerde JSF 

een tweede groot protest. Zij mobiliseerde massaal studenten en andere jongeren om te ageren 

tegen de hoge jeugdwerkeloosheid, en voor recht op huisvesting en educatie (Declós en Viejo, 

2012, p. 94). Omdat DRY! haar betogers via hetzelfde sociale medianetwerk mobiliseerde als 

de twee andere organisaties, bestond een groot deel van de betogers op La Puerto del Sol uit 

dezelfde groep mensen. Alle drie de organisaties werken bovendien gezamenlijk aan de 15M-

krant. Dit is een blad dat tot op de dag van vandaag maandelijks in diverse regio’s van Spanje 

wordt uitgebracht. De organisaties PAH, JSF en DRY! kunnen dus gezien worden als de 

harde kern waarmee 15M begon (Declós en Viejo, 2012, p. 93-94).  

              In de literatuur is verder nog niet zoveel bekend over wat 15M en Podemos precies 

willen. Dit is maar goed ook, anders zou deze casestudy wellicht overbodig zijn. Toch zijn er 

wel een aantal ideeën, wensen en eisen van 15M en Podemos bekend. Ten eerste staat 

Podemos namelijk bekend als een Eurosceptische partij. Zo zou Podemos volgens de NRC hét 

Eurosceptische geluid van Spanje vertegenwoordigen (De Jong, 2015). Daarbij lijken de 

ideeën van 15M en Podemos gebaseerd op twee pijlers: een extreemlinkse ideologie en 

populisme. Zo wordt enerzijds gesteld dat 15M een antikapitalistische, feministisch en 

ecologische beweging zou zijn (Taibo, 2013, p. 155-157) die protesteert tegen de vanuit 

Europa opgelegde bezuinigingen (Belorf, 2011). Dit lijkt te spreken voor een linkse ideologie. 
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Anderzijds wordt gesteld dat 15M en Podemos staan voor meer directe democratie (Taibo, 

2013, p. 155) en dat ze ageren tegen de binnenlandse corruptie en het gebrek aan politieke 

transparantie (Belorf, 2011). Dit lijkt te spreken voor populisme. Ook de ideeën van Podemos 

lijken op deze twee pijlers gebouwd. Men zou tegen het kapitalisme zijn (links-ideologisch) 

en vóór meer inspraak van de bevolking (populistisch). Het gedachtengoed van 15M en 

Podemos lijkt dus uitermate geschikt om te onderwerpen aan een discoursanalyse met de 

vraag of Euroscepsis grond heeft in een ideologisch of populistisch discours.  

 

2.3 Economische en politiek-bestuurlijke context 

De 15M-beweging en Podemos zijn tot slot niet ontstaan in een sociaal vacuüm, maar in een 

turbulente periode. De mondiale financiële crisis van 2008 heeft veel impact gehad op 

economische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in Spanje. Omdat het discours van 15M 

en Podemos dat in deze casestudy onderzocht wordt, ongetwijfeld aan deze ontwikkelingen 

zal relateren, worden deze ontwikkelingen nader belicht. De statistieken van het Spanje van 

na de crisis liegen er niet om. Vanaf het tweede kwartaal van 2008 tot het laatste kwartaal van 

2009 bevond de Spaanse economie zich in een recessie (Carballo-Cruz, 2011, p. 310). In 

korte tijd liep het begrotingstekort op tot 8,7% (IMF, 2012, p. 19) en ook de staatschuld steeg 

schrikbarend van 26.7% van het bruto binnenlands product (BBP) in 2007, tot 96,8% van het 

BBP in het eerste kwart van 2014 (Europese Commissie, 2014a). Ook bereikte de 

werkeloosheid een ongekend hoogtepunt. Tussen 2007 en juli 2014 steeg deze van 8,3% tot 

25% van de Spaanse beroepsbevolking (ECB). De jeugdwerkeloosheid bereikte zelfs de stand 

van 57,7% in november 2013 (Europese Commissie, 2014b). Dit alles leidde ertoe dat in 2012 

21% van de bevolking onder de armoedegrens van 7357 euro per jaar leefde (Instituto 

Nacional de Estadistica, 2012). 

  Om de tekorten terug te dringen werden er veel bezuinigingen en privatiseringen 

doorgevoerd. Deze kwamen hard aan bij de Spaanse bevolking omdat de welvaartsstaat in 

Spanje voor het uitbreken van de crisis zeer omvangrijk was (Di Mascio en Natalini, 2013). 

De pensioenen werden bevroren (Carballo-Cruz, 2011, p. 312), ambtenarensalarissen met 5% 

verlaagd (Carballo-Cruz, 2011, p. 312) en de dertiende maand-uitkering voor ambtenaren 

afgeschaft (IMF, 2012, p. 2). De werkeloosheidsuitkering werd met 10% verlaagd (IMF, 

2012, p. 2) en ook de kinderbijslag werd stopgezet (Carballo-Cruz, 2011, p. 312). Daarbij 

werd er straf bezuinigd op het onderwijs (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012; 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011) met als gevolg dat het collegegeld van 

universiteiten in 2011 verdubbelde en studiebeurzen voor minima niet langer beschikbaar 

waren (“Spaanse studenten de”, 2013). Tot slot werd er in 2012 vanuit de nationale overheid 

13,7% bezuinigd op de gezondheidszorg (Legido-Quigley, 2013, p. 1). Omdat zorg is Spanje 

grotendeels decentraal georganiseerd is, konden regio’s daarbovenop ook het nodige in de 

kosten snijden. (Legido-Quigley, 2013, p. 1). Zo wilde men in Madrid alle zes de 

ziekenhuizen privatiseren. Dit voorstel werd na luide protesten echter ingetrokken (Van 

Spengen, 2012). 

  Al deze maatregelen voltrokken zich onder het nationale bestuur van twee partijen: de 

conservatieve Partido Popular (PP) en de sociaaldemocratische Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE). Sinds 21 december 2011 staat de regering onder leiding van premier 

Mariano Rajoy Brey (PP). Hij was de opvolger van José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). 
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Sinds 1990 hebben de PP en de PSOE steeds om beurten een regering gevormd zonder 

coalitiegenoten. Deze partijen hebben dan ook relatief veel macht; óók omdat het bestuur in 

Spanje bij de overgang van de Franco-dictatuur naar de democratie nooit de volledige 

ontwikkeling heeft gemaakt naar een Weberiaanse bureaucratie (Di Mascio en Natalini, 

2013). Het ontbreekt in Spanje dan ook aan een sterke staatsstructuur die tegenwicht biedt aan 

de politiek (Di Mascio en Natalini, 2013). Daarbij staat het Zuid-Europese bestuursmodel 

waardoor Spanje gekenmerkt wordt, bekend om de hoge politieke controle op 

uitvoeringsorganen, cliëntelisme op het gebied van personeelswerving, informele en 

onheldere governance-structuren en institutionele fragmentatie (Di Mascio en Natalini, 

2013).    

  De Europese Unie en met name de Trojka
2
 heeft tot slot ook invloed gehad op de 

hervormingen en bezuinigingen in het Spaanse publieke bestel. Zo ging de Spaanse overheid 

akkoord met de maatregelen van het Europese steunprogramma van het tijdelijke noodfonds 

European Financial Stability Facility (EFSF), waarin strenge eisen werden gesteld aan de 

regelgeving voor en het toezicht op de gehele Spaanse bankensector (IMF, 2012b, p.1). Met 

dit steunprogramma kon Spanje aanspraak maken op 100 miljard aan Europese noodleningen 

voor de bankensector (IMF, 2012, p. 1). Ook werd door de Trojka het terugbrengen van het 

begrotingstekort tot onder de 3% afgedwongen.
3
 Ondanks plannen van de ECB en het IMF 

wist Rajoy echter af te dwingen dat de ECB geen Spaanse staatsobligaties opkocht, wat ertoe 

zou hebben geleid dat Spanje onder direct toezicht van de ECB gesteld zou worden wat 

betreft haar hervormings- en bezuinigingsbeleid (Klis, 2012). De invulling van specifiek 

beleid om uit de crisis te komen bleef dus in Spaanse handen. Echter werd al het nationale 

hervormingsbeleid sterk gemonitord door de Trojka (IMF, 2011). Het is in deze economische 

en politiek-bestuurlijke situatie dat de protesten van 15M en Podemos aanvingen.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Bestaande uit de Europese Commissie (EC), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF).  
3
 Hoewel het te bewandelen tijdspad werd bijgesteld toen Spanje in 2011 de grens van 6% niet haalde en 

uitkwam op 8,7% van het BBP (IMF, 2012, p. 2). 

http://www.europa-nu.nl/id/vigvbv4m9mu0/european_financial_stability_facility
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3. Euroscepsis: van discussie naar model 

 
Nu het ontstaan van 15M en Podemos en de context waarin dit gebeurde is geschetst, is het 

tijd aandacht te besteden aan de theorie achter dit onderzoek. Het komende theoretische 

hoofdstuk bestaat uit meerdere delen. Ten eerste zal de term Euroscepsis nader gedefinieerd 

worden (§3.1). Daarna volgt een overzicht van de ‘populisme/ideologie’-discussie die in de 

literatuur is gevoerd over de grondslag van Euroscepsis (§3.2). Vervolgens wordt de 

noodzaak tot kwalitatief onderzoek naar deze discussie uiteengezet. Veel onderzoek aan de 

basis van deze discussie is namelijk kwantitatief van aard, terwijl juist kwalitatief onderzoek 

kansen biedt om de discussie vooruit te helpen (§3.3). Daarna zal de definitie van een discours 

worden gegeven. Omdat er in de literatuur geen modellen voor deductieve discoursanalyses 

voorhanden zijn, wordt daarna een nieuw model opgesteld waarbij een discours gezien wordt 

als geheel van zes elementen (§3.4). Aan de hand hiervan is een theoretisch kader opgesteld 

waarin de kenmerken van extreem links-ideologische en populistische discourselementen per 

element beschreven zijn (§3.5 en §3.6). Dit kader – dat is ontleend aan literatuur over radicaal 

linkse ideologieën en populisme - vormt de basis voor de analyse van het discours van 15M 

en Podemos. 
  

3.1 Euroscepsis   

Euroscepsis is in de wetenschappelijke literatuur een relatief nieuw begrip. Vóór de jaren ‘90 

maakte men vooral gebruik van het concept ‘EU steun’ om meningen ten aanzien van de EU 

mee te beschrijven. Met het afnemen van deze steun deed het concept Euroscepsis echter haar 

intrede (Boomgaarden et al., 2011). Onderzoek naar Euroscepsis staat echter in een langere 

traditie van onderzoeken naar meningen over de EU. Het onderzoeksveld bestrijkt de media 

(De Vreese, 2003), individuele houdingen in relatie tot sociale achtergronden (Gabel, 1998), 

de publieke opinie (Dekker en Wennekers, 2005), nationale discoursen (Harmsen, 2008), 

nationale politieke partijen (zie bovenstaande auteurs), nationale verkiezingen (De Vries, 

2007; De Wilde, Trenz en Michailidou, 2010), en de houding tegenover de EU vanuit 

geloofstradities (Vollaard, 2006; Minkenberg, 2009; Foret, 2009). In elk van deze 

onderzoekdomeinen wordt Euroscepsis op een andere manier gedefinieerd. Euroscepsis is dan 

ook een zogenaamde ‘parapluterm’ (Boomgaarden, 2011), die in recente publicaties 

empirisch, maar vooral ook conceptueel, nog constant wordt aanscherpt (Taggart en 

Szczerbiak, 2004; Kopecke en Mudde, 2001; Krouwel en Abts, 2007; Boomgaarden, 2011). 

            In veel onderzoeken wordt een mening over de EU gedefinieerd als Euroscepsis 

wanneer men zich radicaal tegen de EU manifesteert. Een voorbeeld hiervan is de definitie 

van Euroscepsis waarbij iemand tegen het EU-lidmaatschap is van zijn of haar eigen land. 

Deze definitie komt veel voor omdat onderzoeken zich baseren op de Eurobarometer, die 

sinds de jaren ’70 bijhoudt hoe de Europese burger over de EU denkt door te vragen: vindt u 

de deelname van uw land aan de Europese Unie in het algemeen goed, slecht of neutraal? 

(Serricchio, Tsakatika en Quaglia, 2013, p. 54).
4
 Het percentage dat deze vraag beantwoordt 

                                                 
4
 De Standaard Eurobarometer wordt sinds 1973 elk half jaar afgenomen. De vraag of men de deelname van het 

eigen land aan de Europese Unie goed, slecht of neutraal vindt, wordt  hier regelmatig gesteld. Bijvoorbeeld in 
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met ‘slecht’, wordt in deze onderzoeken gedefinieerd als Euroscepsis. Daarnaast wordt 

Euroscepsis ook wel gedefinieerd als de afwijzing van verdere Europese integratie. Hieronder 

kan zowel de afwijzing van verdiepende integratie worden gerekend – waarbij men tegen 

overheveling van bevoegdheden naar EU-niveau is (De Vries, 2007; Minkenberg, 2009) -  als 

de afwijzing van uitbreidende integratie, waarbij men tegen de uitbreiding van het aantal EU-

lidstaten is (De Vries, 2007). 

         Daarentegen zijn er ook auteurs die een minder harde afwijzing van Europese integratie 

aanmerken als Euroscepsis. Deze auteurs vatten Euroscepsis op als een glijdende schaal 

(Taggart en Szczerbiak, 2004; Krouwel en Abts, 2007; Weßels, 2007). Zo classificeren 

Krouwel en Abts (2007) Euroscepsis als een reeks meningen ten aanzien van de EU variërend 

van vertrouwend, sceptisch, wantrouwend, cynisch tot totaal vervreemd. Hierbij stellen zij dat 

alleen personen die vallen in de categorieën ‘cynisch’ en ‘totaal vervreemd’ zich volledig 

tegen de EU en het Europees project keren. Personen die gekwalificeerd kunnen worden als 

‘sceptisch’ en ‘wantrouwend’ worden ook als Eurosceptisch gezien, maar zijn enkel geneigd 

zich kritisch te verhouden tegenover de EU en het Europees project. Deze categorie zou niet 

voor uittreding van hun natie te zijn. Ook Weßels (2007) maakt een onderscheid in de mate 

van Euroscepsis, waarbij hij een onderscheid maakt tussen kritische en ronduit sceptische 

houdingen. Hij schrijft dat kritische mensen geneigd zijn een betere of andere vorm van 

Europese integratie wensen, waar sceptische mensen tegen het Europese traject an sich zijn.  

          Taggart (1998) geeft een definitie van Euroscepsis die deze glijdende schaal in één 

definitie vat: ‘Euroscepticism expresses the idea of contingent or qualified opposition, as well 

as incorporating outright and unqualified opposition towards the process of European 

integration’ (Taggart, 1998, p. 366). In deze definitie is Euroscepsis dus een negatieve 

houding ten aanzien van de EU, die zowel harde afwijzing als lichte kritiek omvat. Taggart 

werkt deze definitie in latere publicaties uit. Daarbij wordt lichte kritiek aangemerkt als 

‘zachte Euroscepsis’. Hieronder worden alle meningen geschaard waarin men zich 

aanvankelijk tegen (de huidige vorm van) de EU uitspreekt, maar men op bepaalde 

voorwaarden uiteindelijk wel vóór meer Europese integratie kan zijn (Taggart en Szszerbiak 

2001; 2004). Harde afwijzing van de EU wordt aangemerkt als ‘harde Euroscepsis’. Hierbij is 

men tegen het Europese project an sich, en kan men geen voorwaarden bedenken waaronder 

men kan instemmen met Europese integratie (Taggart en Szszerbiak 2001; 2004).  

          Het is deze definitie van Euroscepsis die in dit onderzoek gehanteerd zal worden. 

Taggart’s definitie heeft namelijk als groot voordeel dat alle negatieve houdingen ten opzichte 

van de EU binnen de definitie van Euroscepsis vallen. Tijdens de analyse wordt zodoende het 

gevaar uitgesloten dat bepaalde negatieve houdingen ten aanzien van de EU over het hoofd 

gezien worden, omdat ze buiten het concept vallen. 

    

 

  

                                                                                                                                                         
1975 (nr. 3), 1981 (nr. 16), 1984 (nr. 21), 1990 (nr. 34), 1994 (nr. 41), 1999 (nr. 51), 1997 (nr. 49), 2003 (nr. 60) 

en 2008 (nr. 70). 
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3.2 De grond voor Euroscepsis: een discussie 
 

3.2.1 Ideologie versus populisme 

De vraag of Euroscepsis nu een ideologische of een populistische grondslag heeft leidt in de 

literatuur tot veel discussie. Deze wordt veroorzaakt door de ijzeren wet in de sociale 

wetenschap dat Euroscepsis méér voorkomt bij politieke partijen naarmate zij zich verder in 

de ideologische periferie bevinden van hun nationale partijstelsels (Hooghe, Marks en Wilson, 

2002; Taggart, 1998). Dit fenomeen staat ook wel bekend als de omgedraaide U-kromme 

zoals afgebeeld in grafiek 1. Er zijn twee tegenstrijdige verklaringen voor de omgekeerde U-

kromme, die de ‘populisme/ideologie’-discussie aanwakkeren. De ene verklaring is dat de 

extreem rechtse of linkse ideologie van de perifere partijen de oorzaak is voor hun 

Eurosceptische standpunten. Naar dit standpunt in de discussie wordt in de rest van dit 

onderzoek gerefereerd als de ideologische positie. De andere verklaring is dat perifere partijen 

bijna nooit aan een regering deelnamen en zich door middel van Euroscepsis afzetten tegen de 

politieke elite. Naar dit standpunt in de discussie wordt in de rest van dit onderzoek verwezen 

als de populistische positie. 

 

          GRAFIEK 1 

          

De ideologische positie veronderstelt dat extreme ideologie van de perifere partijen de 

oorzaak is voor hun Eurosceptische standpunten, omdat de huidige EU is vormgegeven door 

centrumpartijen zoals christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Randpartijen 

zouden de EU afwijzen omdat zij ideologisch ver van het gedachtegoed van deze 

centrumpartijen afstaan. Men denkt dat Euroscepsis aan de uiterst linkerkant van het 

partijspectrum ontstaat omdat de Europese Unie (EU) de interne financiële markt te weinig 

zou reguleren en het ontbreekt aan een Europees sociaal beleid (Hooghe, Marks en Wilson, 

2002, p.967). Aan de uiterst rechterkant van het spectrum zou Euroscepsis juist ontstaan 

omdat de EU de vrije markt te veel zou inperken door regulering (Hooghe, Marks en Wilson, 
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2002, p.967) en het vrije verkeer van personen immigratie in de hand werkt (Halikiopoulou, 

Nanou en Vasilopoulou, 2012). 

          De populistische positie veronderstelt dat Euroscepsis wordt veroorzaakt door het feit 

dat partijen in de ideologische periferie van partijstelsels tevens partijen zijn die nooit aan een 

regering deelnamen. Euroscepsis zou in deze opvatting een onderwerp zijn waarop 

randpartijen zich kunnen afzetten tegen de gevestigde partijen (Taggart, 1998). Euroscepsis 

zou dus voortkomen uit oppositie tegen het establishment; uit oppositie tegen de politieke 

elite (Taggart 1998). In de literatuur wordt ook wel naar deze positie verwezen als de 

strategische positie (Kopecky en Mudde, 2002, p. 319). Deze benaming komt voort uit het 

idee dat het innemen van Eurosceptische standpunten strategisch zou zijn voor de 

ontwikkeling van een alternatief profiel. Euroscepsis zou namelijk hét thema’s zijn dat niet 

door centrumpartijen wordt gedeeld (Kopecky en Mudde, 2002). Voor beide posities wordt in 

de literatuur bewijs aangedragen. 

 

3.2.2 De ideologische positie 

De ideologische positie steunt onder andere op een onderzoek waarin perifere partijen uit 

Oost-Europa voor een langere tijd worden gevolgd. Hierbij wordt geconstateerd dat wanneer 

sommige van deze partijen in enig stadium in de regering belanden, hun Eurosceptische 

standpunten behouden blijven (Kopecky en Mudde, 2002). Perifere partijen worden wanneer 

zij deelnemen aan de regering, hooguit iets optimistischer of pessimistischer over de manier 

waarop de huidige EU is vormgegeven. Een scherpe kanteling van Eurofoob naar Eurofiel 

blijft echter uit (Kopecky en Mudde, 2002, p. 319-320). Op basis hiervan wordt 

geconcludeerd dat het populistische standpunt onjuist is. Eenmaal verworden tot het 

establishment blijven partijen immers Eurosceptisch. Omdat de ideologie van de partijen 

hetzelfde blijft gedurende hun verschuiving van de periferie naar establishment, wordt 

geconcludeerd dat ideologie bepalend is voor Euroscepsis (Kopecky en Mudde, 2002, p. 321 

). 

         Tevens steunt de ideologische positie op een onderzoek waarbij een relatie wordt 

gevonden tussen economische parameters en Euroscepsis (Hooghe, Marks en Wilson, 2002, 

p. 972). In dit onderzoek werden partijprogramma’s van 124 partijen uit nagenoeg alle EU-

lidstaten vergeleken op de grond van hun oordeel over regulering van de markt, 

werkeloosheidsbestrijding, milieubeleid, en cohesiebeleid.
5
 Zowel extreem rechtse als 

extreem linkse partijen bleken zich op deze gebieden consequent negatief uit te spreken over 

de EU (Hooghe, Marks en Wilson, 2002, p. 972). Deze significante relatie zou de 

veronderstelling bevestigen dat extreem rechtse en extreem linkse partijen zich tegen het EU-

beleid keren omdat zij het ideologisch oneens zijn met het economische beleid van de EU. 

Daarmee wordt gesteld dat ideologie Euroscepsis zou veroorzaken. 

         In een derde onderzoek waarmee men het ideologische standpunt tracht te bevestigen, 

wordt naar gemeenschappelijkheden in extreem rechtse en extreem linkse ideologieën 

gezocht. Door middel van cross-nationaal onderzoek naar 189 partijen in 27 EU-lidstaten, 

wordt vastgesteld dat nationalisme de factor is die in zowel extreem rechtse als extreem linkse 

discoursen voorkomt  (Halikiopoulou, Nanou en Vasilopoulou, 2012). Vanuit een extreem 

                                                 
5
 Hiermee wordt in het onderzoek van Hooghe, Marks en Wilson nivelleringsbeleid tussen lidstaten bedoeld: 

beleid dat erop gericht is dat rijke lidstaten meer geld doneren en armere lidstaten meer ontvangen van de EU. 
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rechtse ideologie zou men de nationale grenzen willen sluiten en uit de EU willen, omdat de 

EU de homogene nationale cultuur en etniciteit in gevaar zou brengen. Vanuit een extreem 

linkse ideologie zou men juist uit de EU willen, omdat de EU het onmogelijk maakt de natie 

af te schermen van imperialisten die de lagere en middenklasse benadelen (Halikiopoulou, 

Nanou en Vasilopoulou, 2012, p. 508). Met dit onderzoek tracht men de populistische positie 

te ontkrachten dat ideologie geen oorzaak van Euroscepsis kan zijn, omdat de ideologieën van 

Eurosceptische partijen te veel uiteen zouden lopen.
6
 Het feit dat nationalisme bij zowel 

extreem rechtse als extreem linkse partijen de oorzaak zou zijn van Euroscepsis, zou laten 

zien dat ideologie wel degelijk de grond voor Euroscepsis is. 

   

3.2.3 De populistische positie 

De populistische positie steunt onder andere op onderzoek van Taggart (1998). Deze 

onderzocht alle politieke partijen van 16 West Europese EU-lidstaten en vond dat partijen met 

een dezelfde ideologische achtergrond, er soms wel, maar soms ook geen Euroscepsis op 

nahielden. Zo bleek de communistische partij in Italië pro-Europees en de communistische 

partij in Frankrijk anti-Europees. Ditzelfde gold voor milieupartijen. In België bleek de 

milieupartij vóór en in Zweden tegen meer Europese integratie (Taggart, 1998, p. 377). 

Hieruit wordt geconcludeerd dat ideologie en Euroscepsis niet gerelateerd kunnen zijn. Omdat 

uit dit onderzoek tevens blijkt dat de meest Eurosceptische partijen allemaal perifere niet-

gevestigde partijen zijn, wordt geconcludeerd dat Euroscepsis een thema is waarmee men 

tegen het establishment ageert (Taggart, 1998, p. 384). 

          Onderzoek van Sitter (2001), dat voortbouwt op de populistische theorie van Taggart 

(1998), komt tot soortgelijke conclusies. In dit onderzoek - dat zich toespitst op partijen in de 

Scandinavische landen - wordt echter gesteld dat Euroscepsis niet enkel voortkomt uit 

oppositie tegen het establishment. Euroscepsis zou voortkomen uit oppositie tegen elke 

willekeurige partij waar potentieel electoraal gewin te behalen valt (Sitter, 2001, p. 36). Sitter 

komt tot deze conclusie na de competitie tussen drie partijtypen over een langere tijd 

geanalyseerd te hebben: de competitie tussen klassiek linkse en rechtse partijen; tussen 

christelijke of regionale partijen en progressieven; en tussen gevestigde en populistische 

partijen (Sitter, 2001, p. 29-32). Al deze partijtypen zouden volgens Sitter in een zekere 

periode Eurosceptische standpunten hebben ingenomen om zich electoraal ten opzichte van 

een tegengestelde partij te kunnen profileren. Sitter stelt dan ook dat Euroscepsis het resultaat 

is van oppositiepolitiek (Sitter, 2001, p. 22). Omdat randpartijen doorgaans meer oppositie 

moeten voeren om zich electoraal te kunnen handhaven, zou Euroscepsis bij randpartijen het 

meest voorkomen (Sitter, 2001, p. 36). 

           Een derde vorm van onderzoek die de populistische positie ondersteunt richt zich in 

een historische analyse op de vraag waarom de gevestigde partijen in Groot-Brittannië – de 

Labour party en de Conservative party – in veel hogere mate Eurosceptisch zijn dan 

gevestigde partijen in andere Europese landen (Gifford, 2006). Het antwoord op deze vraag 

zou in het feit liggen dat Groot-Brittannië een partijstelsel heeft waarin slechts twee brede 

volkspartijen tot het establishment behoren.
7
 Om te voorkomen dat hun macht niet gebroken 

                                                 
6
 Zie het onderzoek van Taggart (1998) dat wordt aangehaald in de volgende paragraaf. 

7
 Dit onderzoek stamt uit 2006, inmiddels regeert een coalitie van Conservatives en Liberal Democrats in Groot-

Brittannië. Dit maakt dat Groot-Brittannië nu drie gevestigde partijen heeft. Mijns inziens is dit echter nog steeds 
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wordt, zouden beide partijen noodgedwongen populistische ideeën overnemen van 

oppositionele krachten van buitenaf. De Labour Party en de Conservative Party zouden dus 

relatief Eurosceptisch zijn, om eventuele oppositie geen kans te geven op dit thema stemmen 

bij hen weg te kapen. Als bewijs voor dit mechanisme wordt aangedragen dat de Labour 

Party met onder andere New Labour en de Conservative Party met het Thatcherism al lange 

tijd de traditie hebben om populistische ideeën en bewegingen de partij binnen te halen 

(Gifford, 2006, p. 856). Dit zou bewijzen dat Euroscepsis voortkomt uit de noodzaak het volk 

voor zich te winnen; uit populistische overwegingen (Gifford, 2006, p. 854). 

  

3.3 De noodzaak tot kwalitatief onderzoek 

De conclusies die vanuit beide posities getrokken worden, lijken overtuigend. Toch brengt het 

gedane onderzoek de verdedigers van beide posities niet nader tot elkaar. Dit onderzoek stelt 

zich op het standpunt dat de reden hiervoor bij de manier van kennisvergaring ligt. Onderzoek 

op het gebied van Euroscepsis is namelijk vrijwel uitsluitend gebaseerd op grootschalig 

kwantitatief onderzoek, waarbij men naar kwantitatieve correlaties tussen Euroscepsis en 

populisme en ideologie zoekt. Om tot significante resultaten te komen worden hiertoe 

meningen van mensen tot een klein aantal scherp afgebakende parameters gereduceerd (Gaxie 

en Rowell, 2011, p. 35), die zo tegenstrijdig mogelijk worden geformuleerd om het verschil 

goed meetbaar te maken. Het probleem met deze kwantitatieve aanpak is dat er op deze 

manier tegenstrijdige correlaties tussen Euroscepsis, populisme en ideologie kunnen worden 

gevonden, die in werkelijkheid helemaal niet zo tegenstrijdig hoeven zijn. 

              Zo wordt populisme gereduceerd tot ‘afzetten tegen het establishment’ (Taggart, 

1998), en ideologie tot voornamelijk economische parameters (Hooghe, Marks en Wilson, 

2002). Maar bij dieper doorvragen zou het best kunnen zijn dat ‘afzetten tegen het 

establishment’ het gevolg is van onenigheid met de economische koers van het establishment: 

men zou zich af kunnen zetten omdat men het establishment te rechts of te links vindt. Als dit 

zo is dan is ‘afzetten tegen het establishment’ het gevolg van onenigheid over ‘economisch 

beleid’ en zou ‘afzetten tegen het establishment’ dus pleiten voor de ideologische positie. 

Echter faalt kwantitatief onderzoek om dit soort dieperliggende redenen van mensen en 

partijen om de EU te beoordelen te doorgronden (Gaxie en Rowell, 2011, p. 35). Kwantitatief 

onderzoek biedt namelijk geen ruimte voor genuanceerde of ambivalente respons, waardoor 

resultaten kunnen vertekenen (Van Esch et al., 2014). Er is dus substantieel onderzoek nodig 

naar de redeneringen en logica achter de meningen van burgers over de EU (Van Esch et al., 

2014). Kwalitatief onderzoek biedt de kans hiertoe. Dit type onderzoek kan namelijk wél 

dieperliggende motieven blootleggen. Wellicht dat kwalitatief onderzoek zelfs de 

tegenstellingen in de ‘populisme/ideologie’-discussie kan verklaren en op die manier een 

uitweg uit de discussie weet te forceren. 

               Daarnaast is kwalitatief onderzoek van belang, omdat het mensen zelf aan het woord 

laat. Dit is niet alleen vanuit een maatschappelijk perspectief relevant omdat responsief beleid 

en leiderschap grondige kennis vereist van de mening van Europese burgers - maar ook vanuit 

wetenschappelijk oogpunt (van Esch et al., 2014). Kwalitatief onderzoek levert namelijk veel 

                                                                                                                                                         
een relatief klein aantal, waardoor het argument wat Gifford maakt overheid blijft. Bovendien verandert de 

huidige coalitie niets aan de lange Britse historie van slechts twee gevestigde partijen, wat nog steeds door zou 

kunnen werken bij Britse partijen nu.  
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meer specifieke en gedetailleerde informatie op. Dit is een voordeel ten opzichte van 

kwantitatief onderzoek waar vragen altijd top-down geformuleerd zijn (Van Esch et al., 

2014), en men dus nooit verder komt dan de bevestiging of ontkrachting van vooraf 

opgestelde hypotheses. Juist bij onderzoek van ‘onderop’ komt men achter de uitgebreide 

wensen en ideeën van burgers, die men bij top-down kwantitatief onderzoek vooraf nooit had 

kunnen bedenken. 

 

3.4 Discoursen 

 

3.4.1 Wat is een discours(-analyse)? 

In dit onderzoek is gekozen voor een discoursanalyse, een onderzoekstraditie met een 

kwalitatieve aanpak. Het te onderzoeken object in een discoursanalyse is, zoals de naam al 

aangeeft, een discours. Dit is ‘een systeem van denken dat bestaat uit ideeën, houdingen, 

werkwijzen, overtuigingen en praktijken die betekenis geven aan (…) de wereld waarover 

men spreekt’ (Lessa, 2006, p. 284). Een discours is dus simpelweg ‘hoe’ men over iets denkt. 

Een discours valt af te lezen aan de ‘discursieve praktijk’ die ermee samengaat. Oftewel aan 

het gebruik van de ‘taal’ waarmee het discours wordt vorm gegeven (Van den Berg, 2004, p. 

30). Bij de analyse van een discours wordt dus aan de hand van de taal die een individu of een 

groep gebruikt, geanalyseerd welke ideeën, overtuigingen, houdingen en praktijken dit 

individu of groep heeft over de wereld om zich heen. Voor de analyse van het discours van 

15M en Podemos betekent dit, dat aan de hand van hun ‘taal’ geanalyseerd wordt of zij vanuit 

populistische of vanuit extreem links-ideologische ideeën, overtuigingen, houdingen en 

praktijken betekenis geven aan de wereld om zich heen - en specifiek aan de EU. 

   Bij ‘taal’ moet men overigens denken aan taal in de breedste zin van het woord (Van 

den Berg, p. 30). In deze discoursanalyse worden niet alleen geschreven woord of gesproken 

teksten geanalyseerd, maar ook beelden en sociale handelingen. Dit brede begrip van taal is 

ontleend aan Foucault (1971) en Laclau en Moufe (1985), die de term ‘discursieve praktijken’ 

gebruiken als aanduiding voor het geheel van sociale praktijken via welke een specifiek 

systeem van betekenissen geproduceerd wordt (Van den Berg, 2004, p. 32). Voor zo’n brede 

opvatting van taal in een discoursanalyse is veel te zeggen, omdat naast letterlijk taalgedrag 

ook andere sociale handelingen als betekenisdragers kunnen functioneren (Van den Berg, 

2004, p. 32). Om erachter te komen of de Euroscepsis van 15M en Podemos grond heeft in 

een populistisch of in een extreem links-ideologisch discours, wordt dus kortom gekeken naar 

‘alles wat als betekenisdrager functioneert en een rol speelt in alledaagse communicatie’ (Van 

den Berg, 2004, p. 30). 

3.4.2 Een nieuw model 

Nu is er geen standaard model aan de hand waarvan een discoursanalyse kan worden 

uitgerold. Discoursanalyses zijn ten eerste niet uniform: er bestaan diverse stromingen binnen 

de discouranalyse zoals de discursieve psychologie, de conversatieanalyse en de kritische 

discoursanalyse (Van den Berg, 2004, p. 33). Daarbij is geen van bovenstaande 

analysemodellen erg geschikt voor dit onderzoek.
 8

 Het kennisdoel in dit soort 

                                                 
8
 Voor zover er al sprake is van ‘modellen’ voor discoursanalyse in de discursieve psychologie, de conversatie-

analyse en de kritische discoursanalyse – deze zijn niet erg concreet. 
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discoursanalyses is namelijk hoe discoursen historisch gezien vanzelfsprekend zijn geworden 

(discursieve psychologie en conversatieanalyse) of het blootleggen van discoursen die 

maatschappelijke ongelijkheid legitimeren, om daarmee maatschappelijke verandering te 

bewerkstelligen (kritische discoursanalyse) (Van den Berg, 2004, p.33). Deze kennisdoelen 

vereisen allemaal een inductieve aanpak. Met weet voorafgaand aan het onderzoek immers 

niet welke discoursen dominant zijn in een maatschappij of hoe discoursen door de 

geschiedenis heen zijn gevormd tot hoe ze nu zijn. De onderzoekmodellen voor deze analyses 

zijn dan ook inductief. Dit onderzoek vereist echter een deductieve aanpak. Het kennisdoel is 

immers de identificatie van het discours van 15M en Podemos: is het discours populistisch of 

extreem links-ideologisch? Voor deze identificatie dient vooraf een kader te zijn opgesteld 

van hoe beide discoursen te herkennen zijn (zie § 4.1 voor verdere uitleg van het verschil 

tussen inductie en deductie). Een standaard model hiervoor is niet voorhanden. 

   Omdat modellen voor deductieve discoursanalyses nog niet bestaan, is op basis van 

literatuur over discoursen en framing van Entman (1993), Smullen (2007), Radley (1989) en 

Jagers en Walgrave (2007) een eigen model opgesteld. Bij dit model wordt een discours 

gezien als geheel van zes elementen: problemen, schuld, oplossingen, overtuigingen, allianties 

en communicatiestijl. Bij dit deductieve model kan aan de ‘invulling’ van deze zes 

discourselementen worden afgelezen met welk discours men te maken heeft. Met andere 

woorden: aan de hand van de typen probleem- en schuldtoewijzing, oplossingen, 

overtuigingen, gesloten allianties en de communicatiestijl die in een discours worden 

gehanteerd, kan een discours geïdentificeerd worden. Bij het opstellen van het model is 

daarbij gekozen voor elementen met zowel een ‘inhoudelijke boodschap’ (problemen, schuld, 

oplossingen, overtuigingen) als ‘vormelementen’ (allianties, communicatiestijl). Niet alleen 

inhoudelijke boodschappen, maar ook de vorm van een discours geeft namelijk betekenis aan 

de wereld waarover men spreekt. De ‘vorm’ van een discours – het taalgebruik – is niet 

neutraal: bij communicatie worden niet alleen ‘boodschappen’ uitgewisseld, maar ook 

metaboodschappen die inherent zijn aan het taalgebruik (Van den Berg, 2004, p. 31).  

 

3.4.3 Zes discourselementen 

De eerste drie elementen waaruit een discours in dit model is opgebouwd, zijn elementen die 

voortkomen uit de drie functies van discoursen zoals beschreven door Entman (1993).
9
 Ten 

eerste heeft een discours als functie dat het problemen op een bepaalde manier definieert 

(Entman, 1993, p. 51). Het eerste element waaraan een discours herkend kan worden is dus de 

probleemdefinitie die het schetst. Daarnaast hebben discoursen de functie te bepalen wat of 

wie er de schuld heeft aan de veronderstelde problemen (Entman, 1993, p. 51). Een discours 

kan dus tevens herkend worden aan de vingerwijzing naar wie of wat er baat heeft bij het 

veroorzaken en in stand houden van bepaalde problemen. Ook heeft een discours de functie 

om oplossingen aan te gedragen (Entman, 1993, p. 51). Het derde discourselement wordt dus 

gevormd door de oplossingen die men graag uitgevoerd zou willen zien. 

                                                 
9
 De theorie van Entman (1993) gaat eigenlijk over framing (1993). De drie discourselementen zijn dus ontleend 

aan de drie functies van frames. Het verschil tussen discours en frames is dat een discours meerder frames kan 

bevatten. Waar met een discours het geheel aan denken wordt bedoeld, is een frame een in het oog springend 

geselecteerd aspect van gepercipieerde realiteit (Entman, 1993, p. 51). Omdat frames tezamen een discours 

vormen wordt er in dit onderzoek verondersteld dat de functies van frames overeenkomen met de functies van 

discoursen, waardoor de twee termen door elkaar gebruikt kunnen worden. 
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  Het vierde discourselement betreft overtuigingen. Dit zijn dominante meningen en 

aannames die in een discours zonder aarzeling naar voren worden geschoven als de waarheid 

(p. Smullen, 2007, p. 34). Overtuigingen zijn sturend voor de probleem-, en schulddefinitie en 

geven ook richting aan de gewenste oplossingen. Het zijn de onderliggende waarden waar een 

discours op berust. Het volgende discourselement dat in dit model is opgenomen, is allianties. 

In een discours wordt namelijk veel gebruik gemaakt van associaties (Smullen, 2007, p. 40). 

Een alliantie is een associatie waarbij eenheden in termen van hun gezamenlijke 

overeenkomsten worden samengebracht (Stone, 2012, p. 227-228). Een alliantie kan met van 

alles gesloten worden; een individu, een groep of misschien zelfs een voorwerp. Zolang maar 

wordt uitgedrukt dat men hetzelfde is als die ander. Omdat de discursieve praktijk van 

discoursen verder gaat dan geschreven tekst en gesproken woord (zie §3.4), kunnen 

discoursen naast woordelijke allianties – ‘wij zijn populisten’ - ook afgelezen worden aan 

fysieke allianties; bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden met communistische of 

populistische partijen. 

  Tot slot is het laatste discourselement de communicatiestijl. Hiermee wordt de vorm of 

het patroon bedoeld waarin een discours wordt uitgedrukt (Radley, 1989, p. 231). Een 

communicatiestijl kan heel specifiek zijn voor een bepaald discours, zo gebruiken Jagers en 

Walgrave (2007) enkel communicatiestijl om populisme in een het discours van Belgische 

politieke partijen op te sporen. Ook hier geldt dat de discursieve praktijk van discoursen – het 

taalgebruik – zo breed mogelijk dient te worden opgevat. Een discours kan dus niet alleen 

worden geïdentificeerd aan de hand van de communicatiestijl in geschreven tekst en 

gesproken woord, maar bijvoorbeeld ook aan afbeeldingen of lichaamstaal. 

 

 3.5 De zes discourselementen ‘ingevuld’ 

Om nu te kunnen analyseren of Euroscepsis een populistische of extreem links-ideologische 

grondslag heeft, zullen de zes discourselementen in onderstaande paragrafen worden 

‘ingevuld’. Voor de beschrijving van de zes populistische discourselementen wordt geput uit 

literatuur over populisme. Voor de beschrijving van de extreem links-ideologische elementen 

wordt gebruik gemaakt van literatuur over diverse extreem linkse ideologieën. De literatuur 

over extreem linkse ideologieën is meer divers, omdat er meer dan één extreemlinkse 

ideologie bestaat; het is niet één samenhangend gedachtegoed zoals het populisme. Aan de 

extreem linkerkant van het ideologisch spectrum vindt men stromingen zoals het marxisme,  

het anarchisme en een ecologische stroming waarnaar ook wel verwezen wordt als Nieuw 

Links. Voor de uiteenzetting van de manier waarop discourselementen eruit zien in een 

extreem links-ideologisch discours, wordt in dit onderzoek dan ook gebruik gemaakt van 

literatuur over alle drie deze stromingen. 

   De literatuur over anarchisme en Nieuw Links verdient nog wel enige explicatie. Wat 

betreft het anarchisme baseert dit onderzoek zich op het anarchisme van Chomsky en Zinn. 

Dit is een veelvoorkomende vorm van anarchisme in hedendaagse radicaal activistische 

kringen met wortels in het socialisme (Epstein, 2001, p. 2). Anarchisme is theoretisch gezien 

niet enkel voorbehouden aan extreem links. Er bestaan vormen van anarchisme die zeer 

individualistisch zijn en in niets overeenkomen met het socialisme (Epstein, 2001, p. 2). De 

vorm van anarchisme die hier wordt gebruikt heeft echter veel overeenkomsten met linkse 

ideologieën en wordt ook wel libertair socialisme genoemd (Epstein, 2001, p. 2). Daarbij 
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wordt er met Nieuw Links, de ‘groene’ stroming bedoeld die ontstond bij buitenparlementaire 

oppositiebewegingen en sociale bewegingen in de jaren 1960 (Boggs, 1986, p. 869). Deze 

stroming deed later haar intrede bij (extreem-)linkse partijen (Taggart, 1998), denk 

bijvoorbeeld aan het Nederlandse GroenLinks.  

 
3.5.1 De zes discourselementen in een ideaal-typisch extreem links-ideologisch discours 

In een extreem links-ideologisch discours worden diverse problemen geconstateerd. Het 

meest centrale probleem is ‘ongelijkheid van macht en economisch welvaren’. Dit probleem 

heeft haar wortels in het marxisme. Marx’ gedachtegoed veronderstelt namelijk dat één klasse 

- de bourgeoisie - alle productiemiddelen (kapitaal) in bezit heeft, terwijl de andere klasse - 

het proletariaat - geen andere productiemiddelen heeft dan de eigen arbeidskracht die het aan 

de bourgeoisie moet verkopen om te overleven (Ollman, 1968, p. 573). Marx 

problematiseerde de ongelijke maatschappijverhouding die dit oplevert. In het anarchisme 

wordt ongelijkheid tevens als probleem gezien: hier is men per definitie tegen elke vorm van 

hiërarchie of autoriteit (Epstein, 2001, p. 2). In een meer hedendaags (extreem) links-

ideologisch discours vormt de ‘afbraak van de welvaartstaat’ daarnaast een probleem. Hierbij 

moet gedacht worden aan het problematiseren van bezuinigen, privatisering, afbraak van 

werknemersrechten en deregulering van de economie (Hooghe, Marks en Wilson, 2002, p. 

967). Tot slot wordt in extreem links-ideologische discoursen ook de ‘bedreiging van 

progressieve waarden en het milieu’ als probleem beschouwd. In het discours van Nieuw 

Links staat namelijk de strijd voor feminisme, gezondheid en het milieu centraal (Boggs, 

1986; Capra, Spretnak en Lutz, 1984).  

  De schuld in een extreem links-ideologisch discours wordt primair gelegd bij het 

‘kapitalisme’ - een marxistische term die synoniem staat voor het gehele maatschappijsysteem 

dat wordt veracht. Ook vanuit Nieuw Links wordt de schuld gelegd bij het kapitalisme 

vanwege haar filosofie van eeuwige groei die schade aan het milieu en aan de mensheid zou 

toebrengen (Boggs, 1986, p. 869-870). In meer hedendaagse links-ideologische discoursen 

wordt het ‘neoliberalisme’ vaak als schuldige aangewezen (Hooghe, Marks en Wilson, 2002, 

p. 976). Maar niet alleen het kapitalisme en neoliberalisme krijgen ervan langs. Het 

anarchisme legt bijvoorbeeld ook schuld bij ‘de staat’. Waar in het marxisme namelijk wordt 

verondersteld dat men de staat kan overnemen, hervormen en kan inzetten voor de eigen 

socialistische ideologie, denkt men vanuit het anarchisme niet dat de staat een handige tool is, 

maar een permanent instrument van onderdrukking (Epstein, 2001, p. 2).  

  De extreem links-ideologische oplossingen bestaan in de eerste plaats uit het ‘ophogen 

van het niveau van de welvaarstaat’ (Hooghe, Marks en Wilson, 2002, p. 967). Andere 

oplossingen behelzen ‘absolute gelijkheid in macht en economisch welvaren’. In het 

marxisme uit zich dit in het streven naar een maatschappijverhouding waarin de 

productiemiddelen in het bezit zijn van het proletariaat (socialisme), alvorens de 

maatschappijverhouding te bereiken waarin alle productiemiddelen over iedereen gelijk 

verdeeld zijn (communisme). In het anarchisme uit het gelijkheidsstreven zich in het 

afschaffen van de staat en de maatschappij te besturen door middel van egalitair 

georganiseerde kleine gemeenschappen (Epstein, 2001, p. 1). In het discours van Nieuw Links 

wordt de oplossing gevonden in ‘vergroening en emancipatie’. Deze oplossing wenst men 

enerzijds te bereiken door ‘(stadse) gemeenschappen met een zelfvoorzienende, lokale en 
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duurzame economie’ te stimuleren (Boggs, 1986, p. 870) en anderzijds door te strijden voor 

vrouwen- en andere progressieve rechten die in het nauw zouden verkeren (Boggs, 1986, p. 

880).  

 De overtuiging waarmee een extreem links-ideologisch discours is doorspekt, is dat er 

maar ‘één waarheid’ bestaat. Deze overtuiging vindt haar oorsprong bij Marx die uitging van 

één ‘ware’ maatschappijverhouding: het communisme.
10

 Een tweede extreem links-

ideologische overtuiging met grond in het marxisme is het idee dat het proletariaat in de 

kapitalistische maatschappij wordt ‘onderdrukt en uitgebuit’. Beide overtuigingen komen ook 

voor in het anarchisme. Zo is een centraal thema in werken van de anarchist Chomsky het 

blootleggen van repressie door westerse democratieën, publieke instituties en de media.
11

 

Daarnaast is men in een extreem links-ideologisch discours overtuigd van het bestaan van 

‘vals bewustzijn’. Hiermee wordt het valse begrip bedoeld dat de lagere klasse zou hebben 

van hun situatie en belangen (Jost, 1995, p. 398). De heersende klasse zou de lagere klasse via 

institutionele controle op educatie, religie, media, cultuur en economie constant indoctrineren 

met het idee dat hun minderheidspositie gerechtvaardigd is (Jost, 1995, p. 398). ‘Vals 

bewustzijn’ is daarmee een veronderstelde mechaniek van de heersende klasse om de 

kapitalistische verdeling van productiemiddelen in stand te houden (Marx, 1867 (vert. 

Lipschits en Driessen, 2014); Althusser, 1971). Ook in het discours van Nieuw Links bestaat 

de overtuiging van vals bewustzijn. De gedachte is dat kapitalisten de mensheid overtuigen te 

doen wat tegen hun eigenbelang indruist; méér en méér consumeren terwijl dit het eigen 

voortbestaan op aarde in gevaar brengt (Boggs, 1986, p. 869-870) door bijvoorbeeld 

uitputting en vervuiling 

  Allianties worden in een extreem links-ideologisch discours gesloten met allerlei 

soorten ‘onderdrukten’. Zo wordt er in het marxisme over de alliantie van (loon-) arbeiders of 

het proletariaat gesproken (Ollman, 1968, p. 573). Ook kent het marxisme allianties als 

verworpenen (der aarde) en verdoemden, die in het strijdlied De Internationale bezongen 

worden. Vrouwen worden tot slot ook tot deze alliantie gerekend aangezien zij in het 

feministische discours van Nieuw Links ook als onderdrukte groep worden gezien. Daarbij is 

er in het anarchisme en het marxisme beide sprake van de alliantie ‘revolutionairen’. Dit heeft 

te maken met het feit dat Marx de klassenstrijd uiteindelijk onvermijdelijk zag eindigen in een 

revolutie (Epstein, 2001, p. 2). In een Nieuw Links discours komt tot slot ook de alliantie 

‘bewuste mensen’ voor (Smith, 1998, p. 21). Deze bewuste mens weet in tegenstelling tot de 

onbewuste mensen wat er moet gebeuren om een ecologische ramp af te wenden door bewust 

duurzaam met voeding en de economie om te gaan.  

  De communicatiestijl is tot slot in zowel marxistische als anarchistische discoursen 

‘militant, agressief, en vijandig’. Dit komt doordat er in beide discoursen zoals eerder 

beschreven sprake is van revolutiedenken. Beide stromingen propageren dat ‘daden’ 

belangrijk zijn en uit naam van revolutie wordt dan ook nogal eens een moord of een aanslag 

gepleegd (Epstein, 2001, p. 1-2). In een extreem links-ideologische discours zullen 

lichamelijk geweld, agressief taalgebruik of vijandige beelden dus niet worden geschuwd. 

                                                 
10

 Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN) als 

titel ‘De Waarheid’ had.  
11

 Zie titels van Chomsky’s hand als: How the world works (2012); media control: post 9-11 edition (2002); De 

verdorven democratie (2002);  
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Nieuw Links kenmerkt zich daarentegen door het streven naar ‘vrede, harmonie en 

evenwicht’ (Boggs, 1986, p. 870). In een links-ideologisch discours communiceert men dus óf 

extreem agressief, óf extreem vredelievend. 

 

3.5.2 De discourselementen in een ideaal-typisch populistisch discours 

In een populistisch discours worden problemen vaak direct gekoppeld aan het disfunctioneren 

van het bestuurlijk gezag. Populisten vinden het bestuur corrupt en incompetent, en niet 

responsief en niet representatief (Krouwel en Abts, 2007, p. 264). Zo zou gezag met opzet 

achterkamertjespolitiek bedrijven, verdachte compromissen sluiten, moeilijke procedures 

volgen, besloten bijeenkomsten organiseren en met opzet ingewikkeld gemaakte technische 

discussies voeren (Canovan, 1999, p. 6). Een populistisch discours kenmerkt zich dus door de 

veronderstelling dat veel problemen worden veroorzaakt door deze dieperliggende problemen 

met het gezag. Als het gezag niet zo corrupt en incompetent zou zijn, en maar meer responsief 

en representatief zou handelen, zouden veel problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

     De schuld van de problemen met corruptie, incompetente, niet responsieve en niet 

representatieve bestuurders wordt in een populistisch discours gelegd bij de gevestigde 

machtsstructuur en de dominante ideeën en waarden in de maatschappij (Canovan, 1999, p. 

3). In de praktijk betekent dit dat de groep die deze gevestigde machtsstructuur, ideeën en 

waarden vertegenwoordigt de schuld krijgt: de elite. Populisten hebben een hekel aan deze 

arrogante, bevoorrechte, hoogopgeleide en kosmopolitische club (Canovan, 1999, p. 5), die in 

hun ogen gerepresenteerd wordt door de gevestigde politieke partijen, de media en de 

wetenschappelijke wereld (Canovan, 1999, p. 3). Het is dit brede elitaire blok die in een 

populistisch discours de schuld toegewezen krijgt.  

 Een van de oplossingen die in het populistische discours gegeven worden voor het 

slechte functioneren van de corrupte, incompetente, niet responsieve en niet representatieve 

elite, is het invoeren van méér en betere vormen van democratie. Hiermee bedoelen 

populisten vormen van democratie waarbij de wil van het volk direct wordt uitgevoerd, 

oftewel vormen van ‘directe democratie’ (Krouwel en Abts, 2007 p. 265). Op deze manier 

denken populisten de macht van de elite te kunnen breken. Een andere populistische oplossing 

is ‘minder bureaucratie’. Hiermee bedoelen populisten vormen van democratie die door Mair 

(2002) constitutionele democratie wordt genoemd. Constitutionele democratie – waarbij 

instituties, gedelegeerde macht en governance-structuren een rol spelen - zien populisten 

namelijk als te bureaucratisch en niet representatief (Krouwel en Abts, 2007 p. 265). Een 

laatste oplossing die veel wordt geopperd in een populistisch discours is meer ‘transparantie’. 

Men wil dat de corrupte elite haar geheimen prijs geeft; dat zij de gesloten ramen en deuren 

opent en het zonlicht binnen laat (Fenster, 2010, p. 626-628). 

 In een populistisch discours bestaat daarbij de overtuiging dat de ‘meerderheid gelijk 

heeft’, ongeacht wat de ideeën en wensen van deze meerderheid precies zijn. Populisten zijn 

namelijk overtuigd van de soevereiniteit van het volk (Krouwel en Abts, 2007, p. 264). Ze 

achten het juist dat de wil van het volk direct wordt uitgevoerd, vanuit de overtuiging dat de 

massa altijd gelijk heeft. Sommige auteurs veronderstellen daarnaast dat populisten vinden dat 

er geen rekening gehouden hoeft te worden met wensen en belangen van de minderheid en dat 

zij direct willen uitvoeren wat de meerderheid wenst (Canovan, 1999, p. 7).  
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 Allianties worden in een populistisch discours gesloten met ‘het volk’. Hiervan 

bestaan drie varianten (Canovan, 1999, p. 5). Ten eerste wordt vaak gesproken over ‘de 

verenigde mensen’, waarbij het volk als een uniforme groep mensen wordt beschouwd. Deze 

uniforme eenheid strijd tegen krachten die hen proberen te splijten. Een tweede ietwat 

tegenstrijdige variant van de alliantie van het volk is ‘ons soort mensen’. Waar ‘de verenigde 

mensen’ het volk als één geïntegreerde entiteit benadert, wordt ‘ons soort mensen’ gebruikt 

om het onderscheid tussen groepen mensen aan te geven en groepen te verdelen (Canovan, 

1999, p. 5). De derde veelvoorkomende variant van ‘het volk’ is ‘de gewone man’. Met dit 

type alliantie van het volk zet men zich af tegen de eerdergenoemde bevoorrechte, 

hoogopgeleide en kosmopolitische cultuur van de elite (Canovan, 1999, p. 5). Om tegenwicht 

te bieden aan de corrupte en incompetente elite bezien populisten zichzelf daarbij als alliantie 

van ‘echte democraten’ (Canovan, 1999, p. 7), die als enige de wil van het volk wensen uit te 

voeren. Omdat populisten daarbij gevestigde politics-as-usual schuwen (Canovan, 1999, p. 6), 

noemen populisten zich ook wel ‘apolitieke mensen’.  

   De communicatiestijl van een populistisch discours kan tot slot gekarakteriseerd 

worden als tabloidachtig (Canovan, 1999, p. 5). Deze stijl vormt een reactie op het 

veronderstelde ontwijkende en bureaucratische jargon dat de elite zou hanteren. Onder een 

tabloidachtige stijl wordt simpel en direct taalgebruik geschaard, en het ontbreken van 

complexiteit zoals het gebruik van jargon en diepgaande analyses (Canovan, 1999, p. 5). 

Daarbij wordt in een populistisch discours veel gebruik gemaakt van ‘verpersoonlijking’ om 

het gevoel van directe betrokkenheid bij de politiek te vergroten (Canovan, 1999, p. 14). Ook 

maakt men gebruik van grote ‘emotionele statements’ - zoals dat men het land gaat redden of 

een grote politieke verandering teweeg zal brengen, waarmee men een groot enthousiasme 

weet op te wekken bij mensen die niet eerder niet politiek geëngageerd waren (Canovan, 

1999, p. 6).  
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Elementen 

discours 

Extreem links-ideologisch discours 

 

Populistisch discours 

 

Problemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugtrekkende welvaartstaat  

 

Ongelijkheid in macht en economisch 

welvaren  

 

Bedreiging progressieve waarden en 

milieu 

 

    Corruptie 

 

    Incompetentie 

 

    Gebrek aan responsiviteit en     

    legitimiteit  

 

Schuld 

 

 

 

Kapitalistisch systeem,  

neoliberalisme en staatssysteem  

 

Breed blok aan elite 

 

Oplossingen 

 

 

 

 

 

Hoog niveau welvaartstaat  

 

Gelijkheid in macht en economisch 

welvaren 

 

Vergroening en emancipatie  

 

Directe democratie  

 

Minder bureaucratie 

 

Transparantie 

 

Overtuigingen 

 

Eén waarheid 

 

Vals bewustzijn 

 

Onderdrukking en uitbuiting 

 

 

De meerderheid heeft gelijk 

 

Allianties 

 

 

Revolutionairen  

 

Bewuste mensen  

 

Onderdrukten 

 

 

 

 

Het volk 

De verenigde mensen 

Ons soort mensen 

De gewone man 

 

‘Echte’ democraten 

 

Apolitieke mensen 

 

Communicatiestijl 

 

Militant, agressief, en vijandig 

 

Harmonieus, vredelievend 

 

Tabloidachtig 

 

Verpersoonlijking 

 

Emotionele statements 

 

TABEL 1        
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4. Methode  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksmethode die gebruikt wordt om te kunnen 

bepalen of Euroscepsis onderdeel uitmaakt van een populistisch of extreem links-ideologisch 

discours. Om te beginnen zal de theorie over de discourselementen uit beide discoursen 

geoperationaliseerd worden zodat deze functioneren als indicatoren voor in welk discours 

15M en Podemos denken (over de EU) (§4.1). Vervolgens wordt beschreven waarom er in dit 

onderzoek een deductieve onderzoeksmethode is gehanteerd (§ 4.2). Daarna wordt het 

onderzoeksdesign en de casusselectie behandeld (§4.3) en wordt beschreven welke data er 

precies zijn gebruikt als basis om het discours van 15M en Podemos mee te analyseren, en 

hoe deze data zijn verworven (§4.4). Tot slot worden de kwaliteitseisen voor dit onderzoek 

besproken zoals betrouwbaarheid en validiteit (§4.5) en worden de beperkingen van dit 

onderzoek besproken (§4.6). 

 

4.1 Een deductieve methode 

Om te kunnen vaststellen of Euroscepsis onderdeel is van een populistisch of van een links-

ideologisch discours, wordt gebruik gemaakt van een deductieve onderzoekstechniek. Er zijn 

twee technieken om onderzoek te doen in kwalitatief onderzoek: deductie en inductie. 

Deductie houdt in dat bestaande wetenschappelijke theorieën en concepten getoetst worden 

aan data, die verzameld wordt om de bestaande theorie te bevestigen of onderuit te halen. De 

dataverzameling wordt hierbij dus gestuurd door de theorie. Inductie betekent daarentegen dat 

er voorafgaand aan het onderzoek weinig theoretische aannames worden gedaan. In dit soort 

onderzoek worden eerst data verzameld, waarna op basis van deze data een theorie wordt 

gevormd (Yin, 2011, p. 94). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een deductieve techniek, 

omdat in hoofdstuk 3 eerst theorievorming plaatsgevonden heeft over Euroscepsis, links-

ideologische en populistische discoursen en er daarna pas bijpassende data zijn gezocht – het 

discours van 15M en Podemos - om de discussie die in de theorie plaatsvindt te kunnen 

beslechten. Voor een deductieve aanpak is gekozen omdat er al veel theorie beschikbaar is 

over het ontstaan van Euroscepsis. Het beginnen aan het onderzoeken van Euroscepsis zonder 

het onderzoek in te bedden in de bestaande theorie, zou dan als resultaat theorie kunnen 

opleveren die reeds bestaat. Daarbij zou zonder deductieve methode ook de focus ontbreken 

welke data onderzocht moet worden en op welke manier. Nu leidt de beschikbare theorie 

automatisch naar de casusselectie en het onderzoeksdesign. 

 

4.2 Onderzoeksdesign en casusselectie 

 

4.2.1 Onderzoeksdesign 

Het onderzoeksdesign van dit onderzoek is een case study. Dit model is om een aantal 

redenen gekozen. Ten eerste is een case study geschikt om een sociaal fenomeen als 

betekenisvol en complex geheel te kunnen observeren (Yin, 2003,  p. 3). Daarbij biedt een 

case study de mogelijkheid om een grote diversiteit aan empirische observaties te doen van, 

en intensief te reflecteren op abstracte concepten aan de hand van een nauw afgebakende 

eenheid van analyse: de casus (Blatter & Haverland, 2012, p. 19). Er is dus gekozen voor een 

case study omdat daarmee abstracte concepten als Euroscepsis, populisme en ideologie 

getoetst kunnen worden aan de hand van het complexe sociale fenomeen ‘discoursen’. 

Daarnaast is er gekozen voor een single-case design: enkel het discours van 15M en Podemos 
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vormt de casus voor dit onderzoek.
12

 De reden voor een enkele casus in plaats van voor 

meerdere vergelijkende casussen, is dat het discours van 15M en Podemos in staat is om in 

haar eentje iets te zeggen over de aard van Euroscepsis in andere casussen. Het discours van 

15M en Podemos is namelijk een zogenaamde ‘kritieke casus’- één van de vijf casusrollen die 

een single-case study legitimeert (Yin, 2003, p. 40). 

   Het discours van 15M en Podemos vormt een kritieke casus om de volgende reden. Er 

mag verwacht worden dat Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos onderdeel is van 

een links-ideologisch discours. Het Euroscepsis in Spanje is namelijk sterk toegenomen ten 

tijde van forse bezuinigingen en privatiseringen in Spanje. Spanje is bovenmatig hard 

getroffen door de economische crisis van 2008 waarna er door de EU sterk is aangestuurd op 

neoliberaal beleid om de rijksbegroting en staatsschuld van Spanje weer onder controle te 

krijgen. Het zou dus logisch zijn wanneer het Euroscepsis in deze casus een radicaal links-

ideologische reactie zou zijn op het ‘rechtse’ beleid van de EU. Wanneer echter blijkt dat de 

Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos juist onderdeel is van een populistisch 

discours, schept dit de verwachting dat Euroscepsis in andere casussen óók onderdeel is van 

een populistisch discours. Als Euroscepsis bij een radicaal linkse beweging, in een tijd van 

forse Europese bezuinigingen, immers al grond heeft in populisme, dan zal het Euroscepsis 

van minder radicaal ideologische bewegingen waarschijnlijk óók grond hebben in populisme. 

De kritieke rol die deze casus speelt in de grond voor Euroscepsis in andere discoursen, maakt 

dus dat er is gekozen voor het onderzoeksdesign van een single-case study. 

  Tot slot kan een single-case onderzoeksdesign daarbij holistic of embedded zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat de eenheid van analyse op basis waarvan de casus wordt 

onderzocht uit één enkele of uit meerdere eenheden bestaat (Yin, 2003, p. 42). In dit 

onderzoek is er gekozen voor een embedded single-case design, omdat bij het in kaart 

brengen van het discours van 15M en Podemos, onderzoek wordt verricht bij verschillende 

organisaties: te weten bij Podemos, DRY!, de PAH en JSF (zie 4.3.2). De discoursen van deze 

organisaties worden ingebed in het discours van 15M en Podemos. 

   

4.2.2 Casusselectie 

De casuskeuze is ten eerste op het discours van 15M en Podemos gevallen omdat het een 

kritieke casus vormt: het heeft een hoge voorspellende waarde voor andere casussen waarin 

Euroscepsis voorkomt. Daarbij moest de casus ook geschikt zijn om de hoofdvraag mee te 

kunnen beantwoorden. De onderzoeksvraag en de te onderzoeken casus moeten immers op 

elkaar aansluiten (Blatter & Haverland, 2012, p. 30). Omdat de hoofdvraag van dit onderzoek 

luidt of Euroscepsis een ideologische of  een populistische grondslag heeft, moest de casus 

dus een discours zijn dat potentieel uit zowel populistische als ideologische 

discourselementen bestaat. Uiteindelijk werd het discours van 15M en Podemos als casus 

geselecteerd omdat 15M en Podemos beiden bekend stonden als zowel radicaal links-

ideologisch, populistisch als Eurosceptisch. Wat dit betreft hadden nog een paar andere 

casussen geselecteerd kunnen worden. Ook de Griekse politieke partij Syriza heeft 

bijvoorbeeld zowel een radicaal links-ideologisch, populistisch als Eurosceptisch discours en 

ook in Griekenland is onder toeziend oog van de EU hard bezuinigd. Uiteindelijk is echter 

mede vanwege de taalbarrière met betrekking tot het Grieks voor het discours van 15M en 

Podemos gekozen. 

                                                 
12

 De opvattingen van de beweging en partij worden gezien als één discours omdat zij voor een groot deel samen 

opereren – zo geven zij gezamenlijk een krant uit – en Podemos uit de gelederen van 15M is opgericht. 
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   Er waren echter nog meer redenen om het discours van 15M en Podemos te selecteren 

als casus. Zoals in de inleiding wordt beschreven is de Euroscepsis in Spanje de afgelopen tijd 

flink toegenomen. Omdat hier nog geen wetenschappelijke verklaring voor is gevonden, is dit 

de tweede reden om het discours van 15M en Podemos te kiezen. Een derde reden om te 

kiezen voor het discours van 15M en Podemos is dat het een hedendaags discours is. Voor 

een case study is het namelijk van belang dat de casus op het moment van plaatsvinden 

onderzocht kan worden. In een andere tijd of in een geïsoleerde omgeving kan de betekenis en 

complexiteit ervan namelijk minder goed begrepen worden (Yin, 2003, p. 5).  

  

4.3 Data 

 

4.3.1 Interviews en documenten 

De data die wordt gebruikt om de discoursanalyse uit te voeren, bestaan uit interviews met 

leden en documenten afkomstig van15M en Podemos. Hoewel een discours ook onderzocht 

kan worden in andere media dan gesproken en geschreven woord, zijn dit de primaire 

bronnen die in dit onderzoek gebruikt worden. Wegens de beperkte tijd waarin de 

onderzoeker een bezoek kon brengen aan 15M en Podemos, was het namelijk niet mogelijk 

om uitgebreide observaties te doen van andere communicatievormen. In de verworven 

documenten en interviews wordt echter wel gerefereerd naar andere vormen van 

communicatie, zoals naar fysieke demonstraties en televisieprogramma’s. Ook worden er in 

sommige documenten afbeeldingen gebruikt. Andere vormen van communicatie dan 

gesproken en geschreven tekst worden dus (indirect) wel meegenomen in de discoursanalyse.  

  

4.3.2 Selectie respondenten en documenten 

De toegang tot 15M en Podemos is verworven door vanuit Nederland contact te leggen met 

de organisaties Podemos, Juventud Sin Futuro, PAH en Democracia Real Ya! via e-mail en 

Facebook. Ook is contact gelegd met twee personen waarvan de onderzoeker wist dat zij 

vanaf het begin van de protesten op Puerto del Sol onderdeel waren van 15M. Omdat het 

discours van deze organisaties als één eenheid van analyse is aangemerkt (zie 4.2.1), was het 

in principe niet nodig een evenredig aantal mensen van al deze organisaties te interviewen of 

van al deze organisaties documenten te verzamelen. Het discours van deze individuele 

organisaties zou immers hetzelfde moeten zijn. Toch zijn al deze organisaties benaderd omdat 

de onderzoeker bij voorbaat niet wist welke organisaties bereid waren aan het onderzoek mee 

te werken. Toen bleek dat al deze organisaties mee wilden werken aan het onderzoek, zijn er 

één of twee interviews afgenomen met mensen van elke organisatie. De keuze voor specifieke 

mensen werd bepaald door de organisaties, die uit eigen gelederen mensen gezocht hebben 

die wilden meewerken aan interviews en het leveren van documentatie. Deze manier van 

dataverzameling wordt ook wel de zogenaamde sneeuwbal-methode genoemd (Boeije, 2012, 

p. 53), omdat via-via de toegang tot informatie van een bepaalde organisatie wordt vergaard.     

  Er werden wel twee minimale eisen gesteld aan de respondenten die de organisaties 

beschikbaar stelden om geïnterviewd te worden. Ten eerste dat zij lokale vertegenwoordigers 

of leden waren van de organisaties in Madrid, omdat 15M in Madrid is ontstaan en in Madrid 

ook het meest actief is. Ten tweede dat degene die geïnterviewd werd Engels kon spreken, 

aangezien de onderzoeker het Spaans niet machtig is (zie § 4.6 voor een schets van de 

beperkingen die dat met zich meebracht). Uiteindelijk zijn er in totaal bij negen respondenten 

interviews afgenomen. Dit bleek het punt waarop verzadiging optrad – het punt waar een 
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interview met een nieuw geselecteerde respondent geen nieuwe informatie meer oplevert 

(Boeije, 2012, p. 52). De interviews werden uiteindelijk gehouden met twee respondenten van 

Podemos, twee respondenten van de PAH,  twee respondenten van Juventud sin Futuro, één 

respondent van Democracia Real Ya! en twee respondenten die zich niet specifiek aan een 

van deze organisaties verbonden hebben maar wel onderdeel zeggen te zijn van 15M en bij de 

protesten op Puerto del Sol aanwezig waren (zie hoofdstuk 5 ‘Resultaten’ voor specifiekere 

beschrijvingen van de respondenten). 

  Daarbij bestaan de data van verzamelde documenten uit de eerste toespraak die Pablo 

Iglesias hield voor de leden van het Europees Parlement net na de toetreding van Podemos in 

dit parlement, een toespraak van Iglesias op de verkiezingsavond, een uitgave van de 15M-

krant, foldermateriaal van de PAH; het manifest van Democracia Real Ya!; en drie 

webpagina’s van Juventud sin Futuro waarop hun acties en redenen daartoe worden 

beschreven.   

 

4.3.3 Opzet van de interviews 

De negen respondenten van 15M en Podemos zijn geïnterviewd door middel van kwalitatieve 

interviews. Hierbij werden open vragen gesteld, waarop de respondenten in hun eigen 

woorden konden antwoorden. Het interview was semi-gestructureerd van opzet. Hierbij wordt 

voorafgaand aan het interview vastgesteld welke vragen ter sprake worden gebracht, maar 

wordt de mogelijkheid open gehouden om tussen het stellen van de vragen door in te gaan op 

thema’s die de geïnterviewde aandraagt (Boeije, 2012, p. 57). Deze manier van interviewen 

werd gebruikt omdat het de mogelijkheid biedt om nadere uitleg te vragen wanneer een 

gegeven antwoord niet helder is voor de onderzoeker, of wanneer een bepaald thema zeer 

prominent lijkt te zijn in het discours van de respondent en het de onderzoeker van belang 

lijkt hier meer over te weten te komen. 

  Het interview bestond uit twee delen. De eerste vier vragen die in het interview zijn 

opgenomen waren gericht op het verkrijgen van informatie over het algemene discours van 

15M en Podemos. Er werd gevraagd naar de manier waarop zij problemen, schuld en 

oplossingen zagen, en wat voor soort mensen er volgens hen in 15M en Podemos verenigd 

zijn. Het doel van deze vier vragen was het verkrijgen van data om te kunnen identificeren of 

men zich in een populistisch of een extreem links-ideologisch discours bevindt aan de hand 

van de vier discourselementen: problemen, schuld, oplossingen en allianties. Naar de twee 

andere discourselementen overtuigingen en communicatiestijl werd niet specifiek gevraagd. 

Van deze twee discourselementen werd verwacht dat zij op te maken zijn uit wat de 

respondenten zeggen in antwoord op de andere vier vragen. 

   De vragen vijf tot en met zeven vormden het tweede deel van het interview en waren 

erop gericht informatie te verkrijgen over hoe de respondenten over de EU dachten. Zo werd 

er gevraagd welke rol de EU volgens hen heeft in de problemen, schuld en oplossingen die zij 

eerder constateerden. Ook werd gevraagd naar hun algemene mening over de EU en naar hoe 

zij de EU idealiter zouden vormgeven. De tweedeling in het interview tussen de vragen één 

tot en met vier, en de vragen vijf tot en met zeven is gemaakt zodat eerst uitgebreid 

duidelijkheid zou worden verschaft over in welk discours 15M en Podemos zich bevinden. 

Dit is nodig omdat aan de hand hiervan in de analyse meer informatie beschikbaar is om vast 

te kunnen stellen van welk discours – populistischt of extreem links-ideologisch - hun denken 

over de EU onderdeel uitmaakt. Ook kunnen hierdoor eventuele verschillen tussen het 

algemene discours van 15M en Podemos en hun discours ten aanzien van de EU worden 
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opgemerkt. Wanneer in antwoord op de eerste vier vragen de EU al ter sprake werd gebracht, 

werd hierop wel doorgevraagd.  

   Voor de duur van de interviews werd een richtlijn van ongeveer een uur voorgenomen, 

zoals gebruikelijk is voor kwalitatieve interviews (Boeije, 2012). De uiteindelijke duur was 

afhankelijk van het enthousiasme en de bereidheid van de respondenten om zich te laten 

interviewen en de omvang en complexiteit van hun discours. Uiteindelijk duurden de meeste 

interviews daadwerkelijk ongeveer een uur, met een minimum van 37 minuten en een 

uitschieter tot 2 uur en 50 minuten. 

   

4.4 Operationalisering 

In onderstaande paragrafen zal de theorie over de discourselementen in extreem links-

ideologische en populistische discoursen geoperationaliseerd worden. Hiermee wordt bedoeld 

dat zo precies mogelijk wordt beschreven wat men in de interviews en documenten van 15M 

en Podemos moet zeggen om vast te kunnen stellen of men zich in populistische of extreem 

links-ideologische discours bevindt. In paragraaf 4.4.1 worden de extreem links-ideologische  

discourselementen geoperationaliseerd, in 4.4.2 de populistische discourselementen. In tabel 2 

wordt de operationalisering kort samengevat. 

 

4.4.1 Operationalisering extreem links-ideologische discourselementen 

Het eerste te operationaliseren extreem links-ideologische discourselement is problemen. 

Voor het links-ideologische probleem ‘terugtrekkende welvaartstaat’ is de indicator 

‘privatiseringen en bezuinigingen in de publieke sector’ aan te wijzen. Ook ‘bezuinigingen op 

uitkeringen’ zoals het korten op staatspensioenen en ‘afbraak van werknemersrechten’ zoals 

soepelere ontslagregelingen vormen indicatoren. Een vierde  indicator voor ‘terugtrekkende 

welvaartstaat en deregulatie’ is ‘deregulatie van de markt’. Hierbij moet gedacht worden aan 

het schrappen van allerlei soorten wetten en regels die de economie beteugelen. Hiermee zijn 

nog niet alle links-ideologische problemen geoperationaliseerd. Een tweede links-ideologisch 

probleem is namelijk ‘ongelijkheid in macht en economisch welvaren’. Alle teksten of 

uitspraken waarin ‘(extreme) armoede’, ‘(extreme) rijkdom’, ‘klassen’, ‘hiërarchie’ en 

‘autoriteit’ geproblematiseerd wordt, vormen indicatoren voor dit probleem. Tot slot is het 

derde links-ideologisch probleem dat geoperationaliseerd moet worden ‘bedreigde 

progressieve waarden en milieuvervuiling’. Indicatoren als de inperking van ‘vrouwen-, 

homo- en rassenrechten’, en ‘milieuvervuiling’ kunnen hiervoor worden aangemerkt. 

   Wat volgt is de operationalisering van de schuld in links-ideologische discoursen. Om 

te beginnen geeft men de schuld aan het ‘kapitalisme’ en het ‘neoliberalisme’. Er zijn diverse 

indicatoren waaraan deze schuldtoewijzing te herkennen is. Denk bijvoorbeeld aan 

beschuldigingen aan het adres van ‘bedrijven’, ‘banken’, ‘de bourgeoisie’, ‘rijken’ en 

‘lobbyisten’. Natuurlijk is ook het letterlijk vingerwijzen naar ‘het kapitalisme’, ‘kapitalisten’, 

‘het neoliberalisme’ en ‘neoliberalen’ een indicator voor deze links-ideologische 

schuldtoewijzing. De tweede te operationaliseren schuldtoewijzingen in het links-ideologisch 

discours zijn ‘de staat’ en ‘conservatieve tradities’. ‘De staat’ kent - anders dan het letterlijke 

gebruik van ‘de staat’ of de ‘natiestaat’- geen andere indicatoren. Tot slot worden alle 

verlengstukken van het ‘kapitalisme’, ‘neoliberalisme’, ‘de staat’ en ‘conservatieve tradities’ 

ook als links-ideologische schuldtoewijzing opgevat. Hiermee wordt bedoeld dat als men de 

schuld legt bij de media, politici of bestuurders, ómdat zij kapitalistische of neoliberale 

denkbeelden verkondigen, er sprake is van een links-ideologische schuldtoewijzing. 
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  Het volgende te operationaliseren links-ideologische discourselement is oplossingen. 

De eerste indicator voor de oplossing ‘hoger niveau van de welvaartstaat en regulering’ is het 

spreken over ‘terugdraaien van privatiseringen en bezuinigingen in de publieke sector’. 

Hierbij moet gedacht worden aan ‘nationalisatie van en investeringen in de publieke sector’, 

de ‘opbouw van werknemersrechten’, ‘verhogen van de uitkeringen’ en het ‘aanscherpen van 

wetten om de vrije markt in te perken’. De tweede links-ideologische oplossing is 

‘vergroening en emancipatie’. Indicatoren hiervoor zijn de strijd voor (gelijke) ‘vrouwen-, 

homo- en rassenrechten’ zoals voor abortus, het homohuwelijk en quota voor allochtonen, als 

ook de strijd voor een ‘lokale duurzamere economie’. De laatste te operationaliseren 

oplossing is het streven naar ‘gelijkheid in macht en economisch welvaren’. Deze oplossing 

wordt gekenmerkt door het streven naar het ‘afschaffen van hiërarchie, autoriteit, klassen, 

(extreme) armoede en (extreme) rijkdom’. Andere indicatoren hiervoor zijn de invoering van 

‘een socialistische of communistische staat’, of het willen leven in ‘kleine gemeenschappen 

met totaal egalitaire besluitvormingsprocedures zonder inmenging van de staat’. ‘Nivellering’ 

is tevens een indicator voor deze oplossing. 

  Het links-ideologische discourselement overtuigingen kan op de volgende manier 

geoperationaliseerd worden. Omdat men in een links-ideologisch discours overtuigd is van 

het bestaan van één waarheid, zullen sommige opvattingen en ideeën  stroken met deze ene 

waarheid en andere niet. Daarom zal men deze opvatting kunnen herkennen in binaire 

oordelen zoals ‘waar’ of ‘echt’ of juist ‘onwaar’, ‘vals’ of ‘nep’. Ook zal men zeggen dat 

sommige mensen ‘de waarheid spreken’ en anderen de boel juist ‘voorliegen’ of ‘voor de gek 

houden’. Er is echter ook sprake van een links-ideologische overtuiging wanneer men gelooft 

in ‘vals bewustzijn’ van de lagere klasse. Deze overtuiging is in het discours te herkennen aan 

termen zoals ‘onbewust zijn’ of ‘in een illusie verkeren’. Daarbij wijst ook het spreken over 

‘institutionele controle’ op deze overtuiging, omdat de heersende klasse via institutionele 

controle de lagere klasse in staat van vals bewustzijn zou brengen. Omdat de overtuiging van 

‘vals bewustzijn’ tevens veronderstelt dat de lagere klasse zich zou identificeren met de 

heersende klasse, is ook ‘identificatie met de heersende klasse’ een indicator voor vals 

bewustzijn. De laatste te operationaliseren overtuiging is tot slot ‘onderdrukking en 

uitbuiting’. Indicatoren voor deze overtuiging zijn ‘repressie’, ‘de mond snoeren’ en 

‘uitknijpen’. 

  Dan volgt de operationalisering van het discourselement allianties. De eerste links-

ideologische alliantie is het letterlijk uitspreken dat men ‘links’ is. Indicatoren hiervoor zijn 

teksten of uitspraken waarbij men zegt een ‘linkse ideologie’ te hebben of een ‘marxist’, 

‘socialist’ te zijn. Ook wanneer men zegt te ‘behoren tot een ecologische beweging’ of ‘lid te 

zijn van een linkse partij’ duidt dit op een links-ideologische alliantie. De tweede alliantie die 

men sluit in een links-ideologisch discours is die met ‘minderheden’. De indicatoren die op 

deze alliantie wijzen zijn ‘werknemers’, ‘arbeiders’, ‘het proletariaat’, ‘onderdrukten’, 

‘etnische minderheden’ en ‘vrouwen’. De derde te operationaliseren alliantie is 

‘revolutionairen’. Hierbij moet gedacht worden aan ‘militanten’, ‘opstandelingen’, 

‘radicalen’, ‘verzetsstrijders’ of ‘rebellen’, omdat deze allianties net als ‘revolutionairen’ 

blijkgeven van het leveren van gewelddadig verzet. De vierde alliantie is tot slot ‘bewuste 

mensen’. Hiertoe worden alle allianties gerekend waarbij de claim wordt gemaakt dat men 

goed met het milieu omgaat. ‘Ecologisch verantwoorde mensen’ wijst dus ook op de alliantie 

van ‘bewuste mensen’.  
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  Communicatiestijl is het laatste te operationaliseren discourselement. Een links-

ideologische communicatiestijl is om te beginnen te herkennen in ‘militante, agressieve en 

vijandig taalgebruik’. Hierbij valt te denken aan ‘woedende betogen’, ‘verwensingen’, 

‘scheldpartijen’, ‘oproepen tot geweld’ en ‘spreken over strijd’. Ook militante, agressieve of 

vijandige daden worden onder een links-ideologische communicatiestijl geschaard. Denk 

hierbij aan het ‘bezetten’ en ‘kraken’ van gebouwen of de openbare ruimte, ‘stakingen’ en het 

gebruik van ‘geweld en intimidatie’. Toch kenmerkt een links-ideologische communicatiestijl 

zich niet alleen maar door stennis en razernij. De links-ideologische communicatiestijl is juist 

ook harmonieus en vredelievendheid. In schil contrast met woedende betogen, geweld en 

intimidatie, zijn dus ook ‘verzoenende woorden’ onderdeel van een links-ideologische 

communicatiestijl. Andere indicatoren hiertoe zijn het ‘uitdelen van bloemen’ en ‘free hugs’, 

en het houden van ‘vredesmarsen’. 

 

4.4.2 Operationalisering populistische discourselementen 

In de volgende paragraaf worden de populistische discourselementen geoperationaliseerd. Het 

discourselement dat als eerste wordt geoperationaliseerd is problemen. In een populistisch 

discours wordt zowel ‘corruptie’, ‘incompetentie’, als ‘gebrek aan responsiviteit en 

legitimiteit’ als probleem aangemerkt. Het eerste probleem ‘corruptie’ is in het discours te 

herkennen aan termen als ‘omkoping’, ‘machtsverstrengeling’, ‘geld wegsluizen’ en 

‘cliëntelisme’ door vertegenwoordigers uit het openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Het 

probleem ‘incompetentie’ is te herkennen aan teksten of uitspraken over ‘incapabele’ en 

‘onbekwame’ bestuurders. Wat betreft het probleem ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ 

zijn de indicatoren waaraan gedacht moet worden ‘achterkamertjespolitiek’, het ‘niet luisteren 

naar de bevolking’ en het kiessysteem dat ‘niet democratisch genoeg’ is.  

  Dan volgt de operationalisering van het discourselement schuld. In populistisch 

discoursen word de schuld toegeschreven aan een breed blok aan elite. Onder deze elite vallen 

de ‘gevestigde politieke partijen’, ‘de media’ en de ‘wetenschappelijke wereld’. Als indicator 

voor een populistische schuldtoewijzing is het van belang dat men het brede blok elite ‘an 

sich’ beschuldigt – niet als het verlengstuk van bepaalde ideeën of ideologieën. Indicatoren 

voor een populistische schuldtoewijzing zijn dan ook vingerwijzingen naar ‘dé politiek’, ‘dé 

media’ of ‘dé wetenschap’, zonder ideologische uitleg waarom deze instituties schuld dragen. 

Wel mag men de gevestigde partijen, de media en de wetenschappelijke wereld verwerpelijk 

vinden, omdat zij de ‘spreekbuis van de elitecultuur’ zouden zijn. Andere indicatoren voor 

een populistische schuldtoewijzing zijn dan ook de ‘arrogante’, ‘bevoorrechte’, ‘hoger 

opgeleide’ en ‘kosmopolitische’ cultuur van politieke partijen, media en of de wetenschap. 

  De populistische oplossingen die geoperationaliseerd zal worden is ‘minder 

bureaucratie’. Omdat een bureaucratie in negatieve zin vaak geassocieerd wordt met veel 

regels, omslachtige en trage procedures en onpersoonlijke relaties, kan ‘minder bureaucratie’ 

herkend worden aan indicatoren als ‘minder wetten en regels’, ‘kortere procedures’ en 

‘verbeterde en persoonlijkere toegankelijkheid van de overheid’. De tweede te 

operationaliseren populistisch oplossing is ‘meer directe democratie’ of, zoals men het ook 

kan verwoorden ‘meer echte democratie’. Hiermee worden vormen van inspraak bedoeld 

waarbij één-op-één wordt uitgevoerd wat ‘het volk’ wil. Deze oplossing kan dan ook herkend 

worden aan het (willen) invoeren van ‘burgerinitiatieven’ en ‘referenda’. Ook het ‘afschaffen 

van getrapte verkiezingen’ wordt gerekend tot indicator van ‘meer directe democratie’ omdat 

het de bevolking directe inspraak oplevert. De derde te operationaliseren populistische 
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oplossing is tot slot ‘transparantie’. Deze populistische oplossing is te herkennen aan de vraag 

om meer ‘openheid’ of ‘zichtbaarheid’ van politieke processen, als ook aan de eis bepaalde 

zaken ‘publiekelijk te maken’ en ‘geen geheimen te hebben’. 

  Dan volgt de operationalisering van populistische overtuigingen. Populistische 

overtuigingen zijn te herkennen aan de veronderstelling dat ‘de meerderheid gelijk heeft’. 

Men gelooft niet in één objectieve waarheid, maar in de waarheid die door de meerderheid 

onderschreven wordt. Een indicator voor deze overtuiging is dan ook de uitspraak ‘wij 

spreken de waarheid’ (in plaats van ‘dit ís de waarheid’). Een variatie hierop is de overtuiging 

dat het volk als enige groep ‘echte’ of ‘ware’ problemen kent, in tegenstelling tot de elite die 

niet in de ‘werkelijke’ wereld leeft. Een indicator voor populistische overtuiging is dus tevens  

dat alleen ‘alleen het volk de waarheid kent’. Een laatste indicator voor een populistisch 

overtuiging is dat ‘gehandeld’ moet worden ‘volgens de wil van het volk’ – als het volk de 

waarheid spreekt, zal dit immers het beste beleid opleveren.  

  Het volgende te operationalisering populistische discourselement is allianties. De 

eerste populistische alliantie is het letterlijk sluiten van coalities met ‘populisten’, zoals het 

‘behoren tot een populistische stroming’ of ‘lid zijn van een populistische partij’. Een tweede 

alliantie die veel in een populistisch discours wordt gesloten is ‘echte democraten’. ‘Ware 

democraten’ of zichzelf zien als de ‘enige democraten’ is hiervoor een indicator. De derde 

alliantie in een populistisch discours is ‘apolitieke mensen’. Hierbij moet gedacht worden aan  

coalities waarbij men zich gezamenlijke afkeert tegen de politiek, zoals met ‘apolitieke 

mensen’, of ‘anti-politieke mensen’. De laatste alliantie die voorkomt in een populistisch 

discours is ‘het volk’. Deze kent drie varianten: ‘de verenigde mensen’, ‘ons soort mensen’ en 

‘de gewone man. Onder ‘de verenigde mensen’ worden alle uitspraken gerekend die de 

uniformiteit van het volk uitdrukken. Indicatoren voor deze alliantie zijn: ‘wij’, ‘mensen’, 

‘burgers’ en ‘de bevolking’. Onder ‘ons soort mensen’ vallen vervolgens uitspraken die het 

goede volk onderscheiden van specifieke andere bevolkingsgroepen. Indicatoren hiervoor zijn 

‘wij versus zij’, waarbij ‘zij’ bijvoorbeeld migranten zijn. Als indicatoren voor de alliantie ‘de 

gewone man’ gelden tot slot coalities als ‘nette’, ‘hardwerkende’ en ‘fatsoenlijke’ mensen. 

  Tot slot wordt de populistische communicatiestijl geoperationaliseerd. De eerste te 

operationaliseren populistische communicatiestijl is ‘tabloidachtig’ taalgebruik. Indicatoren 

hiervoor zijn ‘simpel taalgebruik’ waarbij gedacht moet worden aan ‘korte zinnen’, het 

‘ontbreken van lange, onbekende woorden’ en het ‘ontbreken van jargon en diepgaande 

analyses’. Ook ‘direct taal’ is een indicator voor een tabloidachtige stijl. Hiermee wordt het 

opwekken van directe betrokkenheid bij de boodschap bedoeld door het publiek bijvoorbeeld 

met ‘jij’ aan te spreken. Met de operationalisering van de tabloidachtige stijl, is de 

operationalisering van de populistische communicatiestijl echter nog niet voltooid. Het 

tweede kenmerk van deze stijl is namelijk het gebruik van ‘verpersoonlijking’. Indicatoren 

hiervoor zijn uitspraken als ‘wij zijn net als jij’ alsook de politicus die zich ‘letterlijk onder de 

bevolking begeeft’ door de wijken in te trekken en de burger om advies vraagt. Een andere 

indicator voor verpersoonlijking is het een ‘menselijk gezicht plakken op abstracte materie’. 

Denk hierbij aan Henk en Ingrid. Het derde kenmerk van een populistische communicatiestijl 

is ten slotte het maken van ‘emotionele statements’ waarmee groot enthousiasme wordt 

gegenereerd. Dit kan in een discours worden herkend aan beloften van ‘grote veranderingen’ 

of het ‘redden van het land’. Zie tabel 2 voor een samenvatting van de operationalisering. 
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TABEL 2 

Discours- 

elementen  

Extreem links-ideologisch discours Populistisch discours 

Problemen  

Terugtrekkende welvaartstaat: 

privatiseringen en bezuinigingen in de 

publieke sector; bezuinigingen op 

uitkeringen; afbraak van werknemersrechten; 

deregulatie van de markt. 

 

Ongelijkheid in macht en economisch 

welvaren: hiërarchie; klassen; autoriteit; 

(extreme) armoede en rijkdom.  

 

Bedreigde progressieve waarden en milieu: 

beperkte vrouwen-, homo- en rassenrechten; 

milieuvervuiling. 

 

 

Corruptie: omkoping; cliëntelisme; 

machtsverstrengeling; geld wegsluizen  

 

Incompetentie: incapabele en 

onbekwame bestuurders.  

 

Gebrek aan responsiviteit en legitimiteit: 

achterkamertjespolitiek, niet luisteren 

naar de bevolking, het kiessysteem dat 

niet democratisch genoeg is. 

Schuld  

Kapitalisme en neoliberalisme: kapitalisten; 

neoliberalen; banken; bedrijfsleven; de 

bourgeoisie; lobbyisten  

 

De staat: de natiestaat 

 

Verlengstukken van bovenstaande 

‘schuldigen’: politieke partijen, media, 

wetenschappelijke wereld etc die het 

kapitalisme en de staat vertegenwoordigen en 

propageren 

 

 

Breed blok aan elite: gevestigde partijen, 

media en weten- schappelijke wereld 

- an sich: dé politiek, dé media, dé 

wetenschappelijk wereld. 

- als spreekbuis van elitecultuur:  

de arrogante, bevoorrechte, 

hogeropgeleide en kosmopolische krant, 

professor, politicus etc.  

   

 

 

Oplossingen  

Hoger niveau welvaartstaat:  

terugdraaien van privatiseringen; investeren 

in publieke sector; verhoging uitkeringen; 

opbouw werknemersrechten en aanscherpen 

van wetten om de vrije markt in te perken.   

 

Gelijkheid macht en economisch welvaren: 

communistische of socialistische staat; kleine 

gemeenschappen met egalitaire 

besluitvorming; nivellering. 

 

Vergroening en emancipatie: lokale 

duurzame economie; collectieve en 

coöperatieve structuren; verbeteren vrouwen-

, homo-, en rassenrechten. 

 

 

Minder bureaucratie:  

kortere procedures, minder wetten en 

regels en verbeterde en persoonlijkere 

toegankelijkheid van de overheid. 

 

Directe democratie: meer echte 

democratie, burgerinitiatieven, 

referenda, afschaffen getrapte 

verkiezingen; 

 

Transparantie: meer openheid, 

zichtbaarheid, publiekelijk maken, geen 

geheimen hebben 
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Overtuigingen  

Eén waarheid: waar; onwaar; echt; vals; nep; 

de waarheid spreken; liegen; voor de gek 

houden. 

 

Vals bewustzijn: onbewust zijn (van de eigen 

minderheidspositie); in een illusie verkeren; 

identificatie met de heersende klasse; 

institutionele controle.  

 

Onderdrukking en uitbuiting: repressie; 

propaganda verkondigen; de mond snoeren; 

uitknijpen 

 

 

Waarheid volgens het volk: de 

meerderheid heeft gelijk, wij spreken de 

waarheid, men moet handelen volgens 

de wil van het volk, alleen het volk ken 

echte of ware problemen. 

 

 

  

Allianties  

Letterlijk links: marxist, socialist, behorende 

tot een ecologische stroming, lid van een 

linkse partij  

 

Minderheden: werknemers; arbeiders; het 

proletariaat; onderdrukten; etnische 

minderheden, vrouwen. 

 

Revolutionairen: militanten, opstandelingen, 

radicalen, verzetsstrijders, rebellen.  

 

Bewuste mensen: ecologisch verantwoorde 

mensen 

 

Letterlijk populistisch: behorende tot 

een populistische stroming, lid van een 

populistische partij.  

 

‘Echte’ democraten: ware democraten, 

enige democraten  

 

Apolitieke mensen: anti-politieke 

mensen. 

 

Het volk: 

Verenigde mensen: wij; mensen; 

burgers; de bevolking. 

Ons soort mensen: wij versus zij; 

specifiek onderscheiden van groepen 

binnen de bevolking 

 De gewone man: nette, hardwerkende 

en/ of fatsoenlijke mensen 

 

Communicatie- 

stijl 

 

Militant, agressief en vijandig: woedende 

betogen; verwensingen; scheldpartijen; 

oproepen tot geweld; praten over strijd; 

bezettingen; kraken; staken; geweld en 

intimidatie.  

 

Harmonieus en vredelievend: verzoenende en 

pacifistische woorden, vredesmarsen; 

uitdelen bloemen en free hugs 

 

 

 

 

Tabloidachtige stijl:  

Simpel: korte zinnen, ontbreken lange, 

onbekende woorden, ontbreken jargon 

en ontbreken diepgaande analyse 

Direct: betrokken worden bij de 

boodschap, aanspreken met ‘jij’  

 

Verpersoonlijking: wij zijn net als jij, 

zich letterlijk onder de bevolking 

begeven, menselijk gezicht plakken op 

abstracte materie.  

 

Emotionele statements: belofte van 

verandering en redden van het land  
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4.5 Kwaliteitseisen 

In dit onderzoek is er alles aan gedaan om aan de kwaliteitseisen voor goed onderzoek te 

voldoen. Voor case studies betreffen deze kwaliteitseisen de betrouwbaarheid en validiteit 

van het onderzoek (Yin, 2002, p. 33-39). In deze paragraaf zal hiervan rekenschap worden 

gegeven. Eerst zal beschreven worden hoe aan de eisen voor betrouwbaarheid is voldaan, 

daarna zal worden ingegaan op de validiteit waarbij twee soorten onderscheiden zullen 

worden; de validiteit van de constructie van het onderzoeksdesign en de externe validiteit 

(Yin, 2002, p. 35-37).  

 

4.5.1 Betrouwbaarheid 

 In een betrouwbare case study dient de ruimte die een onderzoeker binnen een 

onderzoeksdesign heeft voor een eigen interpretatie van de data, en voor het selectief 

verzamelen van data geminimaliseerd te worden (Yin, 2002, p. 37). Dit heeft tot doel dat er zo 

min mogelijk fouten of vooringenomenheid van de onderzoeker het onderzoek binnensluipen 

(Yin, 2002, p. 37). Betrouwbaarheid wordt bereikt wanneer het onderzoek dusdanig van opzet 

is dat een tweede onderzoeker tot dezelfde resultaten en conclusies zal komen, wanneer hij of 

zij het onderzoek van de eerste onderzoeker voor dezelfde casus herhaalt (Yin, 2002, p. 37-

38).   

  Om aan deze betrouwbaarheidseis te voldoen is in dit onderzoek getracht de gevolgde 

onderzoeksprocedure zo helder mogelijk weer te geven. Allereerst is de theorie over 

populistische en extreem links-ideologische discoursen uitvoerig geoperationaliseerd: er is in 

detail beschreven welke bewoordingen van 15M en Podemos onder het populistische en 

welke onder het extreem links-ideologische discours vallen. Daarbij is een coderingsschema 

opgenomen in de bijlage, zodat de coderingsprocedure precies is na te gaan. Hierdoor is de 

ruimte voor een eigen interpretatie van de data tot het minimum beperkt. Daarbij is 

beschreven welke vragenlijst er in de interviews is gehanteerd, waardoor de ruimte voor het 

selectief vergaren van informatie zeer klein is. 

  Tot slot zijn de onderzochte data goed gedocumenteerd (Yin, 2002, p. 38). Ten eerste 

zijn alle interviews opgenomen met een audiorecorder. Dit audiomateriaal is bewaard en kan 

desgewenst worden opgevraagd. Ook zijn de transcripties van deze opnames als bijlage bij dit 

onderzoek gevoegd. Ook de documenten waarop de analyse is uitgevoerd zijn bijgevoegd. 

 

4.5.2 Validiteit 

Met validiteit wordt de geldigheid van een onderzoek bedoeld. Er bestaan diverse eisen aan de 

validiteit van een onderzoek afhankelijk van de gehanteerde onderzoeksmethode (Yin, 2003, 

p. 34). In dit onderzoek is het van belang rekenschap te geven van de validiteit van het 

onderzoeksdesign en van de externe validiteit. De validiteit van het onderzoeksdesign betreft 

de manier waarop de hoofdvraag aansluit bij de operationalisering van het onderzoek (Yin, 

2003, p. 35). Hiermee wordt bedoeld dat de keuze voor de gehanteerde indicatoren voldoende 

beargumenteerd moet zijn, om geldige resultaten op te kunnen leveren voor het beantwoorden 

van de hoofdvraag. In dit onderzoek is de hoofdvraag of Euroscepsis onderdeel is van een 

populistisch of van een extreem links-ideologisch discours. Om hier antwoord op te kunnen 

geven, is het dus van belang dat de gebruikte indicatoren geschikt zijn om iets te zeggen over 

of een discours populistisch dan wel extreem links-ideologisch is. In dit onderzoek is het 
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argument voor de keuze van de indicatoren dat zij direct zijn ontleent aan literatuur over 

discourselementen. Het zijn dus geen willekeurige indicatoren, maar indicatoren die zich al 

eerder in de literatuur hebben bewezen. Hieraan wordt de validiteit van het onderzoeksdesign 

ontleend. 

   De externe validiteit betreft de geldigheid van de getrokken conclusies voor andere 

casussen dan de direct onderzochte casus. Oftewel, de externe validiteit betreft de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek voor andere casussen (Yin, 2003, p. 37). Om te 

kunnen bepalen wat de generaliseerbaarheid van dit onderzoek is, is de uitkomst van de 

verwachting van belang dat Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos verklaard wordt 

door een extreem links-ideologisch discours. Zoals eerder beschreven zou het logisch zijn 

wanneer Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos een extreem links-ideologische 

reactie is op het neoliberale beleid van de EU. Bekrachtigt dit ondezoek deze veronderstelling, 

dan vormt zich de theorie dat Euroscepsis in tijden van zwaar bezuinigings-beleid vanuit de 

EU, verklaard kan worden door ideologie.Wanneer Euroscepsis bij 15M en Podemos echter 

niet veklaard wordt door ideologie, is de theorie dat Euroscepsis in lidstaten waar minder is 

bezuinigd door de EU, waarschijnlijk óók niet verklaard wordt door ideologie. Immers: als 

Euroscepsis bij een beweging en partij die bekend staan als extreemlinks, in een tijd van forse 

bezuinigings- en privatiseringsbeleid vanuit de EU, al niet verklaard wordt door ideologie, 

dan zal Euroscepsis bij minder extreem ideologische bewegingen al helemaal niet verklaard 

worden door ideologie. 

   Wanneer echter blijkt dat Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos wél wordt 

verklaard door populisme, vormt zich een omgekeerde theorie: als Euroscepsis bij een 

extreem links-ideologische beweging – in tijden van zware bezuinigingen vanuit de EU - al 

verklaard wordt door populisme, zal Euroscepsis bij minder extreem ideologische 

bewegingen óók door populisme verklaard worden. Kortom leidden de uitkomsten van dit 

onderzoek dus tot theorievorming over Euroscepsis in andere casussen. De resultaten van dit 

onderzoek zijn echter niet één op één te generaliseren voor andere casussen. Theorieën over 

Euroscepsis die op basis van het discours van 15M en Podemos ontstaan, zullen bij een 

andere casus altijd opnieuw bekrachtigd moeten worden vóórdat er uitspraken gedaan kunnen 

worden over deze andere casus.  

    

4.6 Beperkingen 

Tot slot heeft dit onderzoek een aantal mogelijk beperkingen op het gebied van taal. De auteur 

van dit onderzoek spreekt namelijk geen Spaans, en slechts een klein percentage Spanjaarden 

spreekt goed Engels. Dit zou de volgende beperkingen kunnen opleveren. Ten eerste bestaat 

de kans dat alleen hogeropgeleide respondenten geïnterviewd kunnen worden waardoor de 

kans bestaat op een vertekend beeld van het discours van 15M en Podemos. Het zal eerst nog 

moeten blijken of inderdaad alleen een hogeropgeleide groep kan worden geïnterviewd, maar 

in ieder geval moet rekening gehouden worden met een eventuele vertekening bij de 

interpretatie van de resultaten. Een tweede mogelijke beperking is de vertaling van de te 

analyseren documenten. Deze documenten zijn namelijk voor een groot deel Spaanstalig en 

zullen met een vertaalmachine vertaald worden. Hierdoor kunnen er enige onjuistheden in de 

vertaling ontstaan. De vertekening die dit kan opleveren wordt echter minimaal geacht, omdat 

het discours in dit onderzoek niet op dusdanig niveau wordt geanalyseerd dat zeer taal 

specifieke kennis een rol speelt.  
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5. Zachte of harde Euroscepsis? Een analyse 

 

In dit eerste resultatenhoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag: in hoeverre is er 

sprake van Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos? Alvorens deze deelvraag te 

beantwoorden, is het echter op zijn plaats een verantwoording af te leggen over de weergave 

van de respondenten. De respondenten worden in de komende resultatenhoofdstukken 

namelijk bij hun (voor-)naam genoemd, wat enigszins ongebruikelijk is. De eerste reden 

hiervoor is simpel, namelijk dat de achternamen van twee respondenten overeenkomen. Er is 

zowel een respondent die Jorge Sanchez heet als een respondent met de naam Jose Sanchez.  

   De tweede en belangrijkste reden voor het gebruik van (voor-)namen is tot slot dat 

kennis over de persoonlijke achtergrond van respondenten invloed heeft op de interpretatie 

van hun discours. Om een voorbeeld te geven dat enigszins vooruit loopt op de resultaten uit 

het tweede resultatenhoofdstuk: het is anders om een overtuigd marxistisch discours te horen 

uit de mond van iemand die de activistische jaren ’70 heeft meegemaakt (Jose Sanchez), dan 

uit de mond van een jonge twintiger (Jorge Sanchez) die in een periode is opgegroeid waarin 

marxisme veel minder meanstream was. De aanwezigheid van een marxistisch discours bij de 

jongste Sanchez, zou getuigen van een weidverbreid marxistisch discours bij 15M en 

Podemos, waar Jose Sanchez’ marxistische discours geinterpreteerd kan worden als minder 

geldig voor de hele beweging omdat het een overblijfsel kan zijn uit vervlogen tijden. Omdat 

diverse respondenten dus andere achtergronden hebben die van invloed zijn op de 

interpretatie van hun discours, zullen de respondenten eerst kort geïntroduceerd worden. 

Daarna wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag. 

5.1 Introductie respondenten 

 De eerste respondent is Pablo Villadangos. Pablo Villadangos is een man van in de 40 die 

vertaler is van Franse en Duitse literatuur (naar het Spaans). Hij is naar eigen zeggen actief 

geworden bij de PAH, nadat hij als gevolg van de economische crisis minder 

vertaalopdrachten binnenkreeg, waardoor hij zijn huis dreigde te worden uitgezet door 

hypotheekschulden. De tweede respondent is Beatriz Garcia is actief bij de PAH. Ze is een 

juriste van midden 30, die namens de organisatie huisuitzettingen juridisch aanvecht. Ze 

woont in een huurhuis en heeft dus geen hypotheekschuld zoals veel andere leden van de 

PAH. Ze is naar eigen zeggen bij de PAH uit activistische overtuiging. De derde respondent is 

Jose Sanchez, een man van rond de 50. Hij is universitair docent in Muziekwetenschap en 

stond op plek 21 van de kieslijst bij de Europese verkiezingen voor de afdeling Malasaña 

(wijk in Madrid). De vierde respondent, Ana Cannilla Morozovich, is tevens lid van 

Podemos, waar ze actief is in de werkgroep feminisme en de afdeling Malasaña. Ze is 27 jaar 

en heeft zich als advocaat gespecialiseerd in rechtsvergelijking - de studie naar de 

overeenkomsten en verschillen tussen rechtssystemen in verschillende landen. 

    De vijfde respondent is Jorge Sanchez, een jonge twintiger, student en actief voor JSF. 

Hij is veel te vinden in de vrijplaats van JSF waar hij naar eigen zeggen al naar gelang ‘wiet 

kan roken’ omdat de regels van de overheid er niet gelden. Pilar Perez, de zesde respondent, is 

tevens een jonge twintiger en lid van JSF. Ze is opgeleid tot sociaal werkster, maar is 

werkeloos. Ze denkt erover naar het buitenland te emigreren om werk te zoeken. De zevende 
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respondent, Henar Renieblas Aguilera, is begin twintig en onlangs afgestudeerd in de 

journalistiek. Ook zij is werkeloos. Vanaf het begin van de bezetting van La Puerta del Sol 

was ze betrokken bij 15M. De achtste  respondent, Stefanny Rodriquez, is een vriendin van 

Henar en net als Henar vanaf het beging betrokken bij 15M. Daarbij is Stefanny 

Colombiaanse en woont ze sinds 12 jaar in Spanje. De laatste respondent is Jon Aquirre Such. 

Deze man van begin 30 was in de begindagen van 15M woordvoerder van Democracia Real 

Ya! In 2011 is hij door Times Magazine uitgeroepen tot activist van het jaar. Hij heeft een 

opleiding tot architect afgerond, en leidt nu een organisatie ter bevordering van 

burgerparticipatie. 

5.2 In hoeverre is er sprake van Euroscepsis? 

Dan is het tijd om de eerste deelvraag te beantwoorden. In hoeverre er sprake is van 

Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos? Het antwoord op deze vraag is niet 

eenduidig. Veel respondenten zijn ‘zacht’ Eurosceptisch, en ook uit de documenten van 

Podemos blijkt een ‘zachte’ Euroscepsis. Dit betekent dat deze respondenten en Podemos zich 

tegen (de huidige vorm van) de EU uitspreken, maar dat men op bepaalde voorwaarden 

uiteindelijk wel vóór meer Europese integratie kan zijn (Taggart en Szszerbiak 2001; 2004). 

Twee respondenten zijn daarentegen ‘hard’ Eurosceptisch. Zij zijn tegen het Europese project 

an sich, en kunnen geen voorwaarden bedenken waaronder ze kunnen instemmen met 

Europese integratie (Taggart en Szszerbiak 2001; 2004). Omdat er in het discours dus sprake 

blijkt te zijn van zowel ‘zachte’ Euroscepsis als van ‘harde’ Euroscepsis, is ervoor gekozen 

om de mate van Euroscepsis per respondent en document te beschrijven. Er kan namelijk niet 

gesteld worden dat het discours als geheel ‘hard’ of ‘zacht’ Eurosceptisch is. Wel kan worden 

beweerd dat er bij het meerendeel van de respondenten sprake is van ‘zachte’ Euroscepsis, en 

daarmee dat het discours van 15M en Podemos overwegend zacht Eurosceptisch is. In de 

documenten van JSF, de PAH, DRY! en de 15M-krant zijn verder geen vormen van 

Euroscepsis aangetroffen, omdat de EU hierin niet besproken wordt. Deze documenten 

worden in de beantwoording van deze deelvraag dan ook niet besproken. 

  Om te beginnen zijn respondenten als Pablo, Beatriz, Pilar en Jon ‘zacht’ 

Eurosceptisch. Ze hebben kritiek op de EU en zien graag dat de EU anders wordt ingericht, 

maar willen niet dat Spanje de EU verlaat en vinden zelfs dat de huidige EU ook positieve 

aspecten heeft. Zo is Pablo positief over de Europese wetgeving. Pablo zegt: ‘De [Europese] 

wetten zijn prima. Als we bijvoorbeeld (…) onze hypotheekwet aanpassen aan Europese 

standaarden, dan zou er geen probleem zijn. Het zou (…) de problemen van bijna alle mensen 

die problemen hebben met hypotheken in Spanje oplossen.’
13

 Beatriz is dezelfde mening 

toegedaan. Ze vindt de EU te neoliberaal, maar vindt het hebben van een Europese rechtbank 

[Hof van Justitie van de Europese Unie] erg belangrijk. ‘Daarom vecht ik voor een andere 

Europese Unie, niet voor het verlaten ervan’, zegt ze.
14

 Pilar heeft ook een heleboel kritiek op 

de EU, maar is positief over het Europese studentenuitwisselings-programma Erasmus dat ze 

heeft gevolgd. De EU levert volgens haar dus ook voordelen op.
15

 Daarnaast is ook Jon 

‘zacht’ Eurosceptisch. Hij zegt: ‘We moeten een sterke Europese Unie hebben, maar niet op 

de manier dat we het proberen te verkopen. Ik bedoel dat men de Europese Unie in de 

                                                 
13

 Zie het interview met Pablo (p. 5). 
14

 Zie het interview met Beatriz (p. 8). 
15

 Zie het interview met Pilar (p. 6). 
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uitverkoop zet’. Hij wil ‘een sterke Europese Unie, ik wil een sterk front weet je. Maar niet op 

deze manier.’ 
16

 

  Jose, Jorge, Ana en in de documenten van Podemos zijn ook ‘zacht’ Eurosceptisch, 

maar wel behoorlijk negatiever over de EU dan Pablo, Beatriz, Pilar en Jon. Deze actoren 

pleiten er niet voor om uit de Euro of de EU te stappen, maar hebben verder geen positief 

woord voor de EU over. ‘Ze zeiden dat het een unie tussen broeders zou zijn. Maar dat was 

een leugen. Het is niets van dat ze verteld hebben dat het zou zijn’, zegt bijvoorbeeld Ana.
17

 

Ook volgens Jose is de EU anders dan dat de bevolking ooit is voorgespiegeld: ‘het is geen 

ideaal, geen utopie zoals dat ze in gedachten hadden.’ Wel wil hij in de EU en in de euro 

blijven. Hij zegt: ‘ik was in een dorp om een toespraak te houden (…) toen iemand me over 

Europa vroeg: is het waar dat Podemos uit de Euro wil?’ Maar uit de Euro stappen gaat 

Podemos volgens Jose te ver: ‘we kunnen de Euro houden.’
18

 Tot slot spreekt ook uit de 

documenten van Podemos en ‘zachte’ vorm van Euroscepsis. Hoewel erin geschreven staat 

dat de EU de zuidelijke lidstaten als varkens behandeld, wordt niet beweerd dat men uit de 

EU of de Euro wil stappen. Wel wordt er gedreigd. Als de schulden niet worden 

kwijtgescholden kan de Europese integratie weleens in gevaar komen.
19

  

  Henar en Stefanny zijn als enige actoren ronduit tegen de EU en dus ‘hard’ 

Eurosceptisch. Zo zegt Henar: ‘ik wil niet in de Europese Unie zijn, ik denk dat het slecht is, 

niet alleen voor Spanje maar voor alle landen.’
20

 Ook Stefanny is ronduit tegen de EU. Ze  

zegt te geloven ‘dat Europa, het klassieke continent, nu dood is.’
21

 Beide vrouwen kunnen 

geen voorwaarden bedenken waarop ze vóór een Europese Unie zouden kunnen zijn. Hoewel 

Henar en Stefanny dus ‘hard’ Eurosceptisch zijn, heeft zachte’ Euroscepsis in het discours 

van 15M en Podemos duidelijk de overhand. Alleen Stefanny en Henar verbinden aan hun 

kritiek op de EU, namelijk  de conclusie dat Europa een ander bestuursmodel zou moeten 

nastreven dan een geintegreerde unie. Dit is een opmerkelijk resultaat. De opkomst van 

Podemos heeft ook in de Nederlandse media veel  in de schijnwerpers, en het beeld bekleef 

dat zij radicaal willen breken met de EU. Dit is echter niet in het discours terug te zien. De 

aanwezigheid van overwegend ‘zachte’ Euroscepsis betekent daarentegen ook niet dat de 

kritiek op de EU in het discours van 15M en Podemos wel meevalt. De inhoudelijke kritiek is, 

zoals in de volgende twee resultatenhoofdstukken te lezen zal zijn, niet onversneden.  

  Het feit dat de mate van Euroscepsis bij de actoren niet eenduidig is, roept een extra 

vraag op. Is er een verband tussen de mate van Euroscepsis van de individuele actoren en hun 

discours? Is het bijvoorbeeld  zo dat ‘harde ’ Euroscepsis verband houdt met een populistisch 

discours en ‘zachte’ Euroscepsis met een extreem links-ideologsich discours of andersom? 

Voordat deze vraag beantwoord kan worden, zal eerst een antwoord gezocht moeten worden 

op de overige twee deelvragen. Wat biedt in het algemene discours van 15M en Podemos een 

betere verklaring voor de gevonden Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of populisme 

(hoofdstuk 6)? Wat biedt in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU een 

betere verklaring voor de gevonden Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of populisme 

(hoofdstuk 7)? Door eerst het discours van 15M en Podemos als één analyseeentheid te 

analyseren, kan worden uitgezocht op Euroscepsis in dit discours een extreem links-

                                                 
16

 Zie het interview met Jon (p. 4). 
17

 Zie het interview met Ana (p. 4). 
18

 Zie het interview met Jose (p. 9). 
19

 Zie de documenten van Podemos (p. 1-3). 
20

 Zie het interview met Henar  (p. 9). 
21

 Zie het interview met Stefanny (p. 6). 
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ideologische of een populistische grondslag heeft. Daarna zal aan de hand van de individuele 

discoursen van de actoren bekeken worden of de mate van Euroscepsis ook 

discoursafhankelijk is (hoofdstuk 8).  

 

  

TABEL 4 

Respondenten/ 

Documenten 

 

            Zachte Euroscepsis 

 

 Harde Euroscepsis 

 

Pablo 

 

 

● 

 

     

 

Beatriz 

 

 

● 

 

 

 

Pilar 

 

● 

 

 

Jon 

 

● 

 

 

 

 

Jorge 

 

● 

   

 

Jose 

 

● 

 

 

 

 

Ana 

 

● 

 

                   

 

Documenten van 

Podemos 

 

● 

 

                    

 

Henar 

 

 

 

● 

 

Stefanny 

 

 

 

● 

 

Documenten 

PAH, DRY, JSF, 

15M 

 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

  



44 

 

6. Analyse van het algemene discours van 15M en Podemos  
 

In dit resultatenhoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag. Wat biedt in het 

algemene discours van 15M en Podemos een betere verklaring voor de gevonden Euroscepsis: 

een extreemlinkse ideologie of populisme? Het antwoord op deze deelvraag wordt gegeven 

door het algemene discours per discourselement te analyseren. Per discourselement wordt 

eerst ingegaan op de indicatoren in het discours die wijzen op een extreemlinkse ideologie. 

Daarna wordt ingegaan op de indicatoren die wijzen op een populistisch discours.
22

 In tabel 3 

wordt de analyse beknopt weergegeven. 

    

6.1 Problemen 

Het eerste discourselement dat geanalyseerd wordt, is ‘problemen’. Het discours van 15M en 

Podemos blijkt zowel veel links-ideologische als veel populistische probleemdefinities te 

bevatten. Twee links-ideologische problemen én twee populistische problemen zijn namelijk 

prominent aanwezig. Omdat de twee problemen uit beide discoursen in gelijke mate aanwezig 

zijn, kan gesteld worden dat het discours evenveel veel links-ideologische als populistische 

probleemdefinities bevat.  

  

6.1.1 Links-ideologische problemen 

Ten eerste zal worden ingegaan op het meest voorkomende links-ideologische probleem in 

het discours van 15M en Podemos, namelijk de ‘afbraak van de welvaartstaat’. Dit probleem 

staat zeer centraal in het discours omdat een  indicator voor deze probleemdefinitie - te weten 

‘privatiseringen en bezuinigingen in de publieke sector’- in hoge mate in het discours 

aanwezig is.
23

 Zo worden bezuinigingen en privatiseringen in de gezondheidszorg door acht 

respondenten en in drie documenten als probleem aangemerkt.
24

 Daarbij worden 

bezuinigingen en privatiseringen in het onderwijs door zeven respondenten en in drie 

documenten als groot probleem gezien.
25

 Bezuinigingen en problemen in het openbaar 

vervoer worden door twee respondenten en één document geproblematiseerd.
26

   

  In het discours vindt men bezuinigingen en privatiseringen hoogst problematisch 

omdat de kwaliteit en toegankelijkheid van de publieke sector erdoor zou zijn afgenomen. 

Pilar stelt bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg in Spanje tot voor kort ‘erg goed, erg 

universeel, erg goedkoop, bijna gratis’ was, maar dat dit sinds de bezuinigingen en aanstaande 

privatiseringen tot het verleden behoort. Stefanny vindt het vooral erg kwalijk dat illegalen 

een bezoek aan de huisarts of de apotheek sinds de bezuinigingen niet langer vergoed krijgen. 

                                                 
22

 De verwijzing naar de data vindt als volgt plaats. Er is voor gekozen om per indicator slechts één keer naar de 

paginanummers van de interviews en documenten te verwijzen waarin de betreffende indicator te herkennen valt. 

Dit heeft als consequentie dat de verwijzingen naar deze data steeds bij de introductie van elke nieuwe indicator 

gegeven worden. In de alinea’s volgend op de introductie worden de verwijzingen naar de ondersteunende data 

niet nogmaals gegeven. Dit zou het voetnotenapparaat namelijk onnodig lang maken. De paginanummers van de 

citaten en parafraseringen die de  betreffende indicator ondersteunen, zijn terug te vinden op de paginanummers 

die bij de introductie van de indicator genoemd worden. 
23

 De overige indicatoren voor het links-ideologische probleem ‘afbraak van de welvaartstaat’ komen slechts 

sporadisch in het discours voor en worden daarom niet expliciet uitgelicht. 
24

 Zie de interviews met Pilar (p. 2), Beatriz (p. 7), Jorge (p. 1, 2 en 6), Jon (p. 2), Jose (p. 2 en 5), Pablo (p. 2), 

Henar (p. 4, 6 en 7) en Stefanny (p. 4); en de documenten  van DRY (p. 1), JSF (p. 4 en 5) en Podemos (p. 1). 
25

 Zie de interviews met Pilar (p. 1, 2), Jorge (p. 2), Jon (p. 2), Jose (p. 3, 8 en 17), Pablo (p. 2 en 6), Henar (p. 4, 

6 en 7) en Stefanny (p. 3 en 4); en de documenten van DRY (p. 1), JSF (p. 4 en 5) en de 15M-krant (p. 7).  
26

 Zie de interviews met Jose (p. 8) en Jorge (p. 1); en de documenten van JSF (p. 1, 2, 4 en 5). 
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Wat betreft het onderwijs spreekt Jose de vrees uit dat het collegegeld sinds de bezuinigingen 

zo hoog is geworden, dat studenten niet langer aan een publieke universiteit kunnen studeren. 

Volgens hem hebben bezuinigingen en privatiseringen onder de nieuwe onderwijswet ‘één 

grote crisis’ veroorzaakt. Ook de 15M-krant is deze mening toegedaan. Er wordt paginagroot 

geschreven: ‘De nieuwe wet op onderwijs is een tragedie, ingebed in de structurele tragedie 

van ons onderwijssysteem. De nieuwe wet vernietigt het onderwijs, het is irrationeel, niet 

legitiem en regressief’. Tot slot is men ook ontsteld over privatiseringen en bezuinigingen op 

openbaar vervoer. In Madrid lanceerde Juventud Sin Futuro (JSF) een aparte campagne 

waarin wordt beschreven dat het openbaar vervoer hierdoor ernstig zou zijn verslechterd. Ze 

klagen over vertragingen in de metro, de verminderde inzet van bussen op bepaalde trajecten, 

de annulering van buslijnen en de spectaculaire stijging van ticketprijzen. 

   Naast ‘afbraak van de welvaarstaat’ is ook de links-ideologische probleemdefinitie 

‘ongelijkheid van macht en economisch welvaren’ ruimschoots in het discours aanwezig. Zo 

worden de indicatoren ‘hiërarchie’ en ‘autoriteit’ in vier interviews en in drie documenten 

genoemd.
27

 In het manifest van DRY staat men negatief tegenover ‘hiërarchie en autoriteit’ 

omdat ‘macht voor weinigen’ ‘ongelijkheid, spanningen en onrechtvaardigheid creëert, wat 

leidt tot geweld’. Ook Stefanny geeft er blijk van problemen te hebben met hiërarchie en 

autoriteit door te stellen dat ze haar belangen en dromen nooit in andermans handen wil 

leggen. Ze wil alle beslissingen zelf kunnen nemen want ‘je kunt nog zulke goede ideeën 

hebben, wanneer je gaat regeren wordt macht altijd gecompliceerd.’ Daarnaast blijkt uit een 

artikel uit de 15M-krant letterlijk dat men een probleem heeft met autoriteit. In artikel met de 

titel ‘Leegstaande woningen in [de wijk] Vallekas gekraakt’ staat namelijk: ‘vanuit hier 

spreken wij onze afwijzing uit van elke structuur die het huidige systeem van overheersing 

ons wordt oplegt door partijen, organisaties en vakbonden. We nemen zelf wat we nodig 

hebben en willen niet dat iemand ons leven beheert en delegeert.’ 

   Ook de indicator ‘(extreme) armoede en (extreme) rijkdom’ voor de links-ideologische 

probleemdefinitie ‘ongelijkheid van macht en economisch welvaren’ is in het discours van 

15M en Podemos aanwezig.
28

 Zo staat op de webpagina van de JSF-campagne Geen Stad 

voor de Jeugd dat het ‘dom en irrationeel’ is dat de rijkdom in Madrid ongelijk verdeeld is. 

Het zou namelijk leiden tot een ‘zwarte toekomst’ en ‘gestolen dromen’ voor de 

armoelijdende jeugd. Ook vindt JSF het problematisch dat er hierdoor niets voor de jeugd te 

beleven valt. Heb je geld ‘dan kun je naar gokholen en optredens, maar zonder volle 

bankrekening moet je thuiszitten bij de ventilator,’ aldus de campagnepagina. Ook in de 

documenten van Podemos ziet men een probleem in armoede. Men heeft het hier over een 

structureel ‘beleid van verarming’ dat veel ‘ellende’ en ‘uitsluiting’ veroorzaakt en zelfs ‘de 

volksgezondheid in gevaar brengt’. 

     Het laatste probleem dat voorkomt in links-ideologische discoursen – te weten 

‘bedreigde progressieve waarden en het milieu’ – speelt tot slot een bescheiden rol in het 

discours van 15M en Podemos. Over de indicator ‘vrouwen-, homo- en rassenrechten’ wordt 

in het discours nauwelijks gesproken. Want hoewel Ana, Jorge en Pilar zich zorgen maken 

om de nieuwe strenge abortuswet die in Spanje is ingevoerd,
29

 maakt vrijwel niemand echt 

gewag van vrouwenrechten - en al helemaal niet van rassen- en homorechten. De andere 

                                                 
27

 Zie de interviews met Pablo (p. 4), Henar (p. 9) en Stefanny (p. 4, 6 en 7); en de documenten van DRY (p. 1), 

Podemos (p. 2) en de 15M-krant (p. 8).  
28

  Zie de interviews met Jorge  (p. 5), Jose (p. 2)  en de documenten van JSF (p. 2-6) en Podemos (1-4). 
29

 Zie de interviews met Jorge (p. 5), Pilar (p. 5), Ana (p. 2). 
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indicator voor dit links-ideologische probleem ‘milieuvervuiling’ wordt wel door zes 

respondenten aangestipt, maar slecht in zeer korte bewoordingen en opgesomd in een reeks 

met andere problemen.
30

 Alleen Stefanny lijkt ‘milieuvervuiling’ een groot probleem te 

vinden. Maar zij snijdt dit thema pas helemaal aan het eind van het interview aan. Wat betreft 

de documenten wordt in het manifest van DRY nog het meeste aandacht besteed aan 

milieuproblematiek. Men schrijft er dat de huidige samenleving de ‘grondstoffen verspilt’ en 

‘de aarde vernielt’, maar meer dan één regel wordt er niet aan gewijd.
31

 Met de ruimschootse 

aanwezigheid van twee van de drie indicatoren voor links-ideologische problemen, kan echter 

gesteld worden dat links-ideologische probleemdefinities centraal staan in het discours van 

15M en Podemos. 

 

6.1.2 Populistische problemen  

Zoals eerder beschreven staan populistische problemen even centraal in het discours van 15M 

en Podemos als links-ideologische problemen. Zowel ‘corruptie’ en het ‘gebrek aan 

responsiviteit en legitimiteit’ bij bestuurders worden in het discours als groot probleem 

ervaren. Om te beginnen wordt ‘corruptie’ door zeven respondenten en vier documenten als 

probleem benoemd.
32

 Het woord corruptie wordt vaak letterlijk in de mond genomen. ‘Je kan 

je niet voorstellen hoe erg de corruptie is hier’, zegt bijvoorbeeld Pilar, doelend op een 

vrouwelijke minister die haar bottox-operatie zou hebben betaald van publiek geld. Ook Jose 

praat letterlijk over corruptie. Hij zegt dat zijn vrienden hem meermaals hebben 

gewaarschuwd zich niet verkiesbaar te stellen voor Podemos: ‘Ga niet bij Podemos want 

politiek is corruptie, (…) als je in de politiek gaat word je corrupt,’ zouden ze hebben gezegd.  

  Het probleem ‘corruptie’ is echter ook te herkennen aan de indicatoren ‘omkoping’, 

‘cliëntelisme’, ‘machtsverstrengeling’ en ‘geld wegsluizen’. Pablo is om te beginnen 

bijvoorbeeld iemand die spreekt over de indicator ‘omkoping’. Volgens hem is menig 

politicus bereid om een bestemmingsplan of bouwvergunning te wijzigen in ruil voor een 

gratis huis. Ook Jose geeft notie van de indicator ‘omkoping’. Hij zegt dat er als gevolg 

hiervan twee of drie pretparken ter grootte van Disney World zijn verrezen in de kuststreek 

Valencia - ‘het meest corrupte gebied van Spanje’. De tweede indicator voor corruptie - 

‘cliëntelisme’ – is vervolgens ook aanwezig in het discours. Volgens Beatriz zou zich een 

kleine groep families aan de politieke top bevinden die het niet kan nalaten vrienden en 

familie te bevoordelen. Pablo zegt over hen: ‘Ze geven banen aan hun familie, ze geven 

mensen die belangrijk voor hen zijn een goede positie en ze geven publiek geld eerst aan 

bedrijven van hun familie,’ aldus Pablo. Dit gegeven is volgens hem zo diep geworteld in het 

Spaanse systeem, dat er in de volksmond een aparte uitdrukking voor bestaat: het 

‘vriendenkapitalisme.’ Ook volgens Jose is er sprake van cliëntelisme, maar op een heel 

andere manier. Volgens hem worden publieke diensten geprivatiseerd om de nieuw 

opgerichte bedrijven aan vrienden te kunnen gunnen. Dit gaat volgens hem als volgt in zijn 

werk: ‘Wanneer ze iets willen privatiseren zeggen ze dat de dingen nu slecht gaan. (…) Ze 

maken het bewust zo slecht zodat ze een reden hebben het te privatiseren en dan geven ze dat 

bedrijf aan vrienden.’ 
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 Zie de interviews met Jon (p. 2), Stefanny (p. 5), Jose (p. 11), Pablo (p. 8), Henar (p. 3), Ana (p. 2). 
31

 Zie het document van DRY (p. 1). 
32

 Zie de interviews met Jorge (p. 3), Jon (p. 2), Jose (p. 2, 5, 6 en 8), Pablo (p. 1, 3, 4, 5 en 7), Beatriz (p. 4 en 

5), Ana (p. 3, 5 en 8) en Pilar (p. 3 en 4), en de documenten van  JSF (p. 6), DRY (p. 1), Podemos (p. 1, 3 en 4).  
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   De derde indicator voor corruptie - ‘machtsverstrengeling’ – wordt minder vaak 

genoemd. Jorge brengt echter wel naar voren dat de trias politica volgens hem een dode letter 

is in Spanje. Foute politici zouden niet vervolgd worden omdat de politieke partijen, met de 

regeringspartij PP voorop, het juridisch systeem in handen hebben. ‘Ze hebben het 

rechtssysteem gekocht, ze bezitten het rechtssysteem,’ zegt hij. De vierde en laatste indicator 

voor corruptie - ‘geld wegsluizen’ – wordt ook niet vaak ter sprake gebracht. Door Pablo 

wordt echter wel kort aangestipt dat de mensen die aan de top zitten, ‘geld onttrekken aan het 

systeem’ door het in hun eigen broekzakken te steken. Dit is volgens hem zeer kwalijk omdat 

dit geld is bestemd voor sociale voorzieningen. Hoewel deze laatste twee indicatoren dus niet 

veel voorkomen, kan wel worden gesteld dat corruptie een zeer centraal probleem is in het 

discours van 15M en Podemos. Corruptie wordt namelijk vaak letterlijk als probleem 

genoemd, en ook de indicatoren ‘omkoping’ en ‘cliëntelisme’ komen veelvuldig in het 

discours voor.  

  Er is echter nog een populistisch probleem dat centraal aanwezig is in het discours van 

15M en Podemos – te weten ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’. Dit probleem staat 

centraal omdat het opduikt in maar liefst zeven interviews met respondenten en in drie 

documenten.
33

 De eerste indicator voor ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ - ‘ze 

luisteren niet naar de bevolking’ – wordt meerdere keren letterlijk genoemd. In de 

documenten van DRY staat bijvoorbeeld: ‘het grootste deel van de politieke klasse luistert 

niet naar ons’. Daarnaast zegt Ana: ‘we kunnen honderd keer zeggen dat we de bezuinigingen 

niet willen, maar de regering luistert toch niet’. En ook 15M scandeerde tijdens de bezetting 

op La Puerta del Sol: ‘we gaan niet weg totdat er iemand naar ons luistert’. Maar ook met het 

vele gebruik van de tweede indicator - ‘ondemocratisch kiessysteem’ - wordt de aanwezigheid 

van het populistische probleem ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ geïndiceerd. Zo 

zeggen Pablo en Jon beiden: ‘we ontberen een echte democratie’. Volgens Ana en Jose heeft 

Spanje zelfs helemaal geen democratie. Beiden vinden dat Spanje nu net zo ondemocratisch is 

als toen het was onder Franco.  

   Tot slot komt het populistische probleem ‘incompetentie’ van bestuurders bijna niet 

voor in het discours van 15M en Podemos. Het probleem wordt uitsluitend door Jose 

benoemd. Hij spreekt van de ‘domheid’ van de politieke top in Spanje. Deze top zou volgens 

hem niet uit de intelligentste mensen van het land bestaan – zoals in het buitenland wel het 

geval zou zijn - maar uit mensen van lage komaf.
34

 Hoewel dit derde populistische probleem 

dus nauwelijks in het discours aanwezig is, kan echter gesteld worden dat populistische 

problemen zeer centraal staan in het discours van 15M en Podemos. De andere twee 

populistische probleemdefinities – ‘corruptie’ en ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’- 

komen immers zeer vaak in het discours voor. 

  Een laatste thema dat in het discours geproblematiseerd wordt is casta. Vier 

respondenten en drie documenten benoemen deze term als probleem.
35

 Omdat niet helemaal 

duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, is het een twijfelgeval of de casta onderdeel is van een 

links-ideologisch of van een populistisch discours. Enerzijds lijkt het te verwijzen naar een 

klassenmaatschappij - naar ‘klassen’ dus - waardoor het zou wijzen op het extreem links-
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 Zie de interviews met Henar (p. 3), Ana (p. 1, 2 en 3), Jon (p. 2 en 3), Beatriz (p. 3), Pablo (p. 1 en 2), Jorge 

(p. 7), Pilar (p. 4); en de documenten van DRY (p. 1), Podemos (p. 2 ) en JSF (p. ).  
34

 Zie het interview met Jose (p. 3). 
35

 In de interviews met Ana (p. 2), Jose (p. 3 en 4) en Jorge (p. 4) en in de documenten van Podemos (p. 1) en 

JSF (p. 5) wordt de term ‘casta’ gebruikt. In het interview met  Pablo (p. 4) en in de documenten van DRY (p. 1) 

gebruikt men de ‘politieke klasse’ om deze klasse aan te duiden. 
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ideologische probleem ‘ongelijkheid van macht en economisch welvaren’. Ana legt namelijk  

uit dat Spanje een casta heeft, een kastenstelsel zoals in India omdat de sociale verschillen zo 

groot zijn. Anderzijds wordt casta ook gebruikt om een specifieke klasse aan te duiden. 

Namelijk de besloten klasse van politici en bankiers aan de top van de Spaanse samenleving 

die men verafschuwt, en die ook wel de politieke klasse wordt genoemd. Volgens Jose, Jorge 

en Pablo zou de casta alle macht in handen hebben. Volgens Pablo is er nauwelijks sprake 

van sociale mobiliteit naar de casta, waardoor ‘normale’ burgers alleen naar de casta kunnen 

opklimmen als ze de bereidheid tonen zich binnen de PP of PSOE omhoog te likken. De term 

lijkt dus ook te verwijzen naar de hoogste kaste of ‘klasse’. De vraag is dan of dit tevens een 

indicator is voor een extreem links-ideologische probleemdefinitie, of dat het een 

populistische schuldtoewijzing aan het adres van ‘de elite’ is. Voor de identificatie van het 

discours van 15M en Podemos maakt dit geen verschil; over het geheel genomen zijn de 

problemen die geconstateerd worden even extreemlinks ideologisch als populistisch. 

 

6.2 Schuld 

Links-ideologische schuldtoewijzingen hebben ruimschoots de overhand in het discours van 

15M en Podmeos. Van een populistische schuldtoewijzing is nauwelijks sprake. Daarom kan 

gesteld worden dat de schuldtoewijzing in het discours van 15M en Podemos vrijwel volledig 

links-ideologisch is. 

 

6.2.1 Links-ideologische schuldtoewijzing 

Om te beginnen wordt in het discours zeer nadrukkelijk de schuld gegeven aan het 

‘kapitalisme en het neoliberalisme’. In ieder interview en in alle documenten worden het 

‘kapitalisme en het neoliberalisme’ als schuldigen naar voren geschoven. Dit gebeurt ten 

eerste vaak letterlijk.
36

 Zo zegt Beatriz: ‘de reden voor de crisis in Spanje is neoliberalisme en 

het kapitalisme (…) het is als zelfmoord’. Een tweede voorbeeld hiervan geeft Jon die stelt 

dat: ‘de markt en het kapitalisme de maatschappij vernietigen.’ Ook de bloemrijke lezing van 

Jose is een voorbeeld van een letterlijke beschuldiging aan het adres van het kapitalisme en 

neoliberalisme. Hij vergelijkt het kapitalisme achtereenvolgens met een mooi huis waarvan de 

fundamenten verrot zijn en met een reus die voeten heeft van klei. Hiermee wil hij zeggen dat 

een kapitalistische maatschappij de oorzaak is van alle ellende. Het ziet er aan de buitenkant 

misschien mooi en stevig uit, maar feitelijk staat het kapitalisme op instorten.  

  De centrale schuldtoewijzing aan het ‘kapitalisme en neoliberalisme’ in het discours 

van 15M en Podemos, blijkt tevens uit de vele schuldtoewijzingen aan de indicator 

‘banken’.
37

 De banken krijgen in het discours voornamelijk de schuld toegeschoven omdat zij 

malafide hypotheken zouden hebben verstrekt. ‘Het was beroving op grote schaal door het 

bestuur van de banken, ze zijn miljonair geworden door de hypotheken,’ zegt Beatriz. Ook 

worden de banken schuldig bevonden omdat zij grote financiële tekorten zouden hebben 

veroorzaakt bij de overheid. ‘De staat heeft de banken gered van faillissement. En dat heeft 

ertoe geleid dat er nu geen cent meer is voor sociaal beleid, zoals voor ziekenhuizen,’ zegt 

Jorge. Jose, Jorge en de documenten van DRY geven daarbij de banken de schuld omdat er 
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  Zie de interviews met Beatriz (p. 3, 4), Jose (8, 11, 12 en 16), Jon (p. 2, 3 en 4), Ana (p. 7 en 8), Pilar (p. 6 en 

7), Henar (p.6 en 9) en Pablo (p.8); en de 15M-krant (p. 8 en 10),  
37

 Zie de interviews met Pablo (p. 2 en 3), Beatriz (p. 1-7), Jon (p. 3), Pilar (p. 2 en 3), Jorge (p. 1-4, en 6), Jose 

(p. 4, 10, 11), Ana (p. 2 en 6) en Stefanny (p. 5); en de documenten van DRY! (p. 1), JSF (p. 1), Podemos (p. 1 

en 4) en de 15M-krant (p. 8).  
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door hen geen geld meer zou zijn om de intelligentsia van het land van werk te voorzien. Al 

het geld zou zijn opgaan aan bankdirecteuren en leden van raden van bestuur.  

  Maar ook via de indicator ‘bedrijven’ wordt de schuld in het discours van 15M en 

Podemos bij het ‘kapitalisme en neoliberalisme’ gelegd.
38

 Bedrijven krijgen de schuld omdat 

ze allerlei wegen zouden zoeken om geen belasting af te hoeven dragen in Spanje. ‘Er zijn een 

heleboel bedrijven die zwart geld hebben. We verliezen veel geld omdat zij geen belasting 

betalen, het zijn echt miljarden euro’s,’ aldus Pilar. Ook Jose geeft de schuld aan bedrijven 

wegens het ontduiken van belasting: ‘De minister van economie zegt tegen de mensen dat ze 

hun huishoudster niet zwart mag betalen, dan ben je slecht, maar ondertussen hebben 

bedrijven het gemakkelijk om belasting te ontduiken in het buitenland.’ Doordat men dus in 

hoge mate de schuld legt bij het ‘kapitalisme en neoliberalisme’ - óók via de indicatoren 

‘banken’ en ‘bedrijven’ - kan gesteld worden dat links-ideologische schuldtoewijzing zeer 

centraal staan in het discours van 15M en Podemos. 

   De centrale aanwezigheid van links-ideologische schuldtoewijzing in het discours 

blijkt tevens uit het feit dat men in hoge mate de schuld legt bij de regering, politici, 

gevestigde politieke partijen en de media als ‘verlengstukken’ van het kapitalisme en 

neoliberalisme. Maar liefst zeven respondenten en drie documenten beschuldigen deze 

‘verlengstukken’.
39

 Jorge en Ana beschuldigen politici er bijvoorbeeld van ‘de marionetten 

van de banken’ zijn. Politici zouden alleen ‘luisteren naar het dictatorschap van de grote 

economische machten’, aldus de documenten van DRY. Of in de woorden van Jose: ‘de 

schuld ligt bij de politiek die heersen over het land ten gunste van de bedrijven en tegen de 

mensen.’ Vooral de PSOE krijgt ervan langs. Zo zegt Ana: ‘ze zijn precies hetzelfde als 

rechts, ze zijn op hand van de banken, ze hebben dezelfde interesse als de banken.’ Pilar legt 

de schuld vervolgens niet bij politici, maar bij de regering: ‘de regering maakt beleid voor de 

banken, voor de private sector en bedrijven’. Tot slot worden ook de media als verlengstuk 

van het kapitalisme en neoliberalisme gezien. ‘De publieke tv is een megafoon van de partijen 

van de overheid, het is soms belachelijk om de partijdigheid, de propaganda van de regering 

te zien’, zegt Jose. Volgens hem is er ‘maar één televisiezender waar je dingen kan horen die 

tegen het kapitalistische systeem zijn.’  

  Tot slot zijn de twee andere mogelijke links-ideologische schuldtoewijzingen - ‘de 

staat’ en ‘conservatieve tradities - volstrekt afwezig zijn in het discours. Men spreekt of 

schrijft niet één keer over ‘de staat’, ‘de natiestaat’, of over tradities als het ‘geloof’. Omdat 

de andere twee links-ideologische schuldtoewijzingen echter wel in hoge mate in het discours 

aanwezig zijn, kan gesteld worden dat links-ideologische schuldtoewijzingen centraal staan in 

het discours van 15M en Podemos.  

 

6.2.2 Populistische schuldtoewijzing 

Van populistische schuldtoewijzing in het discours van 15M en Podemos is zoals in de 

inleiding van deze paragraaf werd vermeld, vrijwel geen sprake. Alleen in de documenten van 

JSF en Podemos wordt de elite letterlijk beschuldigd.
 40

 ‘De verbanning van de jeugd van ons 

land is het gevolg van rampzalig beleid, opgelegd door de economische en politieke elite die 

over de burgers regeert,’ staat er bijvoorbeeld in de documenten van JSF. Verder wordt de 
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 Zie de interviews met Pablo (p. 3 en 4), Jose (p. 1-5, 7-10, 13, 15-18, 20), Ana (p.2, 5 en 8) en Pilar (p. 7); en 

de documenten van JSF (p. 4) en Podemos (p. 2). 
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 Zie de interviews met Pilar (p. 2), Beatriz (p. 6), Jorge (p. 3), Jose (p. 2), Pablo (p. 4), Ana (p. 4 en 6), Jon (p. 

3); en in de documenten van DRY (p. 1), JSF (p. 1), en Podemos (p. 2). 
40

 Zie de documenten van JSF (p. 7 en 8) en Podemos (p.3). 
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schuld slechts tweemaal bij de populistische indicator ‘bevoorrechten’ gelegd – één keer door 

Ana en één keer in de documenten van JSF.
41

 Zo zegt Ana de schuld te geven aan de 

‘bevoorrechte’ sociaaldemocraten en in de documenten van JSF staat: ‘Al meer dan vijf jaar 

worden mensen getroffen door de crisisbeheersingsoperatie, die erop gericht is de privileges 

van de bevoorrechten te verhogen.’ Elke andere indicator voor een schuldtoewijzing aan ‘een 

breed blok aan elite’ zijn totaal afwezig in het discours. Niemand heeft het over ‘dé media, dé 

politici, of dé wetenschappelijke wereld’ als probleem an sich, en niemand gebruikt de 

indicatoren ‘arrogant’, ‘hoogopgeleid’, of ‘kosmopolitisch.’ Of men de elite bedoelt met casta 

is daarbij twijfelachtig. Er kan dus met recht gesteld worden dat populistische 

schuldtoewijzingen niet centraal aanwezig zijn in het discours van 15M en Podemos. 

  

6.3 Oplossingen 

Het discours van 15M en Podemos bevat zowel links-ideologische als populistische 

oplossingen. Er kan gesteld worden dat zowel links-ideologische als populistische 

oplossingen even prominent aanwezig zijn in het discours. 

 

6.3.1 Links-ideologische oplossingen  

In het discours van 15M en Podemos is de extreem links-ideologische oplossing ‘gelijkheid 

van macht en economisch welvaren’ te herkennen in de volksvergaderingen die 15M en 

Podemos organiseren. Door vijf respondenten en in twee documenten wordt over deze 

volksvergaderingen gesproken.
42 

 Henar vertelt dat tijdens de kampementen op La Puerta del 

Sol belangrijke beslissingen besproken werden in drie grotere vergaderingen. Hierbij vond 

geen afvaardiging plaats. In de 500 tot 1000 man tellende grote volksvergaderingen kon 

iedereen plaatsnemen en ieders stem telde even zwaar. Om een mening te geven moest men 

tekens maken met de handen. Henar legt uit dat men bijvoorbeeld moest schudden om ja te 

zeggen, en dat men de handen gekruist moest houden om nee te zeggen. Zo kon men van 

iedereen zien wat zijn of haar mening was, en konden alle beslissingen op basis van 

consensus genomen worden, aldus Henar. Want: ‘Iedereen moest het ermee eens zijn. Als één 

persoon het er niet mee eens is, wordt er geen beslissing genomen.’ In deze 

volksvergaderingen kan dan ook de indicator ‘kleine gemeenschappen met egalitaire 

besluitvorming’ herkend worden die wijst op de oplossing ‘gelijkheid in macht en 

economisch welvaren.’ Het kampement vormde immers een kleine gemeenschap die zelf 

beslissingen nam over de eigen omgeving via zeer egalitaire besluitvormingsprocedures.  

  Ook na het kampement valt de oplossing ‘gelijkheid in macht en economisch 

welvaren’ in het discours te herkennen middels de indicator ‘kleine gemeenschappen met 

egalitaire besluitvorming’. Na de kampementen verspreidden de volksvergaderingen zich 

namelijk naar de wijken en buurten van grote steden,
43

 waar mensen op egalitaire wijze 

beslissingen namen over hun eigen straat, buurt en wijk. Hier was volgens Ana veel sprake 

van zelfredzaamheid: ‘er werden overal collectieven opgericht die de staat niet nodig 

hadden’.
44

 Daarbij zouden de volksvergaderingen in de buurten meer doen dan egalitaire 

politiek bedrijven. Over haar eigen buurt de Madrileense wijk Malasaña zegt Ana: het was 
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 Zie het interview met Ana (p. 8); en de documenten van JSF (p. 2). 
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 Zie de interviews met Henar (p. 2 en 3), Jon (p. 3), Stefanny (p. 1, 2 en 3), Ana (p. 1) en Jose (p. 4 en 14); en 

de documenten van JSF (p. 4) en de 15M-krant (p. 5, 6, 7, 9 en 10).  
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 Zie de interviews met Henar (p. 4), Stefanny (p. 3), Ana (p. 5) en de 15M-krant (p. 5, 6, 7, 9 en 10). 
44

 Zie het interview met Ana (p. 5). 
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‘een sterke volksvergadering, ze maakten hun eigen bioscoop in de zomer, hun eigen 

ecologische markten met groenten uit hun eigen tuinen.(…) Ze wilden zonnecellen op hun 

dak te plaatsen om zichzelf van energie te voorzien.’
45

 Hierin valt dus tevens de indicator 

‘lokale duurzame economie’ te herkennen die wijst op de extreem links-ideologische 

oplossing ‘vergroening en emancipatie’. De volksvergaderingen van 15M geven dus zowel 

blijk van de extreem links-ideologische oplossing ‘gelijkheid van macht en welvaren’ als 

‘vergroening en emancipatie’. 

  Toen Podemos werd opgericht werd de idee van de volksvergadering in hun 

besluitvormingsstructuur geïntegreerd. Vooral de indicator ‘kleine gemeenschappen met 

egalitaire besluitvorming’ is hier weer goed in te herkennen. Podemos bestaat namelijk uit 

zogenaamde cirkels op lokaal niveau die functioneren als volksvergaderingen. Elke buurt in 

Madrid heeft haar eigen cirkel. Landelijk zou Podemos volgens Jose uit ongeveer 1000 cirkels 

bestaan. Deze cirkels zijn net als de volksvergaderingen van 15M egalitair georganiseerd - er 

bestaat geen hiërarchie tussen de cirkels. Ook hebben de cirkels gezamenlijk grote 

beslismacht over wat er in de partij gebeurd. Volgens Jose kon bijvoorbeeld iedereen 

meebeslissen wie er op de lijst voor de Europese verkiezingen zou komen. Iedere cirkel 

mocht hier drie personen voor afvaardigen. Uiteindelijk konden alle Spanjaarden, ook niet-

leden, stemmen op deze personen. Iemands plaats op de lijst werd bepaald aan de hand van 

het aantal stemmen die hij of zij behaalde. Er kwam dus geen selectiecommissie aan te pas, 

ieders stem telden even zwaar, aldus Jose.
46

  

   Kortom maakt de herkenning van de indicatoren ‘kleine gemeenschappen met 

egalitaire besluitvorming’ en een ‘lokale duurzame economie’ in de volksvergaderingen, dat 

de oplossingen ‘gelijkheid van macht en economisch welvaren’ en ‘vergroening en 

emancipatie’ prominent aanwezig zijn in het discours van 15M en Podemos. Andere 

indicatoren voor deze twee links-ideologische oplossingen komen slechts sporadisch in het 

discours voor. Wat betreft ‘vergroening en emancipatie’ kan de indicator ‘meer vrouwen-, 

homo- en rassenrechten’ bijvoorbeeld maar twee keer worden herkend: alleen Jorge en Ana 

spreken zich uit voor het recht op abortus.
47

 Wat betreft de oplossing ‘gelijkheid van macht en 

economisch welvaren’ wordt de indicator ‘communistische of socialistische staat’ ook maar 

nauwelijks genoemd. Alleen Jorge zegt dat hij dit wenst.
48

  

  De laatste indicator die op de oplossing ‘gelijkheid van macht en economisch 

welvaren’ wijst - ‘nivellering’ - is in lichte mate in het discours aanwezig. Door drie 

respondenten en in één documenten wordt gezegd dat men voorstander is van het 

basisinkomen
49

 – een nivellerende regeling waarbij iedere burger een standaard bedrag krijgt 

uitgekeerd waarmee in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. JSF heeft zelfs een 

burgerinitiatief lopen om het basisinkomen ingevoerd te krijgen. Jorge en Jose opperen 

daarbij het nivellerende idee om het minimumloon te verhogen en een maximum loon in te 

voeren,
50

 ‘zodat niemand meer kan verdienen dan 50.000,’ aldus Jose. Meer indicatoren 

wijzen echter niet op de links-ideologische oplossing ‘gelijkheid van macht en economisch 

welvaren’. Ook de links-ideologische oplossing ‘opbouw van de welvaartstaat en regulering’ 

is volstrekt afwezig in het discours. 
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6.3.2 Populistische oplossingen 

Ook populistische oplossingen zijn centraal aanwezig in het discours van 15M en Podemos. 

Dit blijkt allereerst uit het feit dat de oplossing ‘meer directe democratie’ volop genoemd 

wordt. Door drie respondenten en in twee documenten wordt letterlijk gezegd dat men ‘meer 

directe of echte democratie’ wil.
51

 Zo zegt Ana: ‘We willen een echte democratie. (…)We 

geloven dat we een geavanceerdere democratie kunnen hebben waar mensen de hele tijd (…) 

invloed hebben op hun representanten, op het parlement en op uitvoerende instanties.’ Ook 

Pablo wil een ‘echte democratie’ invoeren: ‘we proberen om echte democratie in het systeem 

te integreren in het politieke systeem (…) we moeten beleid maken voor de mensen, echt 

democratisch beleid.’ In de documenten van DRY spreekt men zich tevens letterlijk uit voor 

‘directe democratie’: ‘politici zouden (…) politieke participatie voor burgers moeten 

faciliteren door directe kanalen,’ valt er te lezen.  

  Dat men graag ‘meer directe democratie’ wil, blijkt tevens uit het feit dat men groot 

voorstander is van de indicatoren ‘burgerinitiatieven’ en ‘referenda’.  Door zeven van de 

negen respondenten en in alle documenten zijn deze twee indicatoren aanwezig.
52

 Zo spreekt 

men veel over het burgerinitiatief van de PAH,
53

 waarbij getracht werd de regering te 

dwingen om alternatieve woonruimte te regelen voor mensen die hun hypotheek niet kunnen 

betalen. Gezien het feit dat men anderhalf miljoen handtekeningen voor dit initiatief wist op 

te halen, ziet men veel potentie in deze populistische oplossing: ‘met zulke dingen, met deze 

kracht, kan de constitutie van een systeem echt worden veranderd,’ aldus Beatriz. In 

navolging van de PAH startte ook JSF een burgerinitiatief; ditmaal voor de invoering van het 

basisinkomen. Het burgerinitiatief is dus een centrale indicator in het discours van 15M en 

Podemos, waarin men veel vertrouwen heeft. Met al heel wat handtekeningen op de teller, is 

Pilar er bijvoorbeeld zeker van dat ook het initiatief van JSF de anderhalf miljoen gaat halen. 

Volgens haar is het burgerinitiatief zo’n goede en legitieme oplossing dat het wel moet 

slagen. 

  Naast het burgerinitiatief is ook het referendum onderdeel van het discours van 15M 

en Podemos. Zo organiseerde DRY een referendum waarbij gestemd kon worden over het al 

dan niet afschaffen van het koningshuis. Het referendum was ingegeven door de abdicatie van 

koning Juan Carlos ten gunste van zijn zoon prins Philip die in de zomer van 2014 gepland 

stond. De sympathie tegenover het referendum van DRY is centraal aanwezig in het discours 

van 15M en Podemos. In de 15M-krant staan bijvoorbeeld oproepen om te gaan stemmen 

voor dit referendum. Ook Podemos draagt haar steun voor het referendum breed uit. Op hun 

Facebookpagina is een fotosessie te zien waarbij de Europarlementariërs van Podemos vanuit 

Brussel hun stem uitbrachten bij het referendum.  

  Naast de populistische oplossing ‘meer directe democratie’ is de populistische 

oplossing ‘meer transparantie’ centraal aanwezig in het discours van 15M en Podemos. 

Vooral Podemos heeft transparantie hoog in het vaandel staan.
54

  Ana zegt bijvoorbeeld dat 
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Podemos de ambitie heeft ‘alles erg transparant te maken’; waarmee ze doelt op het gehele 

politieke systeem in Spanje. Binnen de eigen organisatiestructuur probeert Podemos daarvoor 

alvast het goede voorbeeld te geven. Zo wijst Jose erop dat Podemos al haar donaties 

‘publiekelijk maakt’ op hun website – een indicator voor transparantie. Hij zegt: ‘als je daar 

gaat kijken hoeveel geld we hebben besteed aan onze campagne, kan je ook zien wie er heeft 

betaald. Je ziet al onze geldstromen, publiekelijk voor de mensen’. Tot slot geeft Jose ook met 

het gebruik van de indicator ‘openheid’ aan dat Podemos voor transparantie staat. Over de 

manier waarop de kieslijst van Podemos wordt opgesteld zegt hij bijvoorbeeld: ‘iedereen kon 

stemmen, het was absoluut open’.  

  Tot slot is er in het discours van 15M en Podemos geen sprake van de populistische 

oplossing ‘minder bureaucratie’. Omdat de populistische oplossingen ‘meer directe 

democratie’ en ‘meer transparantie’ echter wel prominent in het discours aanwezig zijn, kan 

gesteld worden dat populistische oplossingen een centrale rol spelen. 

  

6.4 Overtuigingen 

In het discours van 15M en Podemos zijn links-ideologische overtuigingen ruimschoots 

aanwezig. Daarentegen komen populistische overtuigingen nauwelijks voor in het discours. 

Gesteld kan dan ook worden dat populistische overtuigingen, in tegenstelling tot links-

ideologische overtuigingen, een marginale plaats in het discours innemen. 

  

6.4.1 Links-ideologische overtuigingen 

De eerste links-ideologische overtuiging dat er slechts ‘één waarheid’ bestaat, is in 

tegenstelling tot de andere twee links-ideologische overtuigingen, niet erg centraal aanwezig 

in het discours. Alleen uit het manifest van DRY, documenten van JSF en uit het interview 

met Ana blijkt dat men in één waarheid gelooft.
55

 In het manifest van DRY is dit geloof 

bijvoorbeeld te herkennen aan het feit dat men bepaalde basisrechten ‘niet te betwisten’ acht. 

Er staat dat er een aantal dingen ‘onbetwiste waarheden zijn waar we ons als maatschappij 

naar moeten richten’. In het interview met Ana is het geloof in één waarheid te herkennen aan 

de veronderstelling dat Podemos ‘de waarheid spreekt’. Ze zegt dat Podemos de mensen de 

waarheid vertelt, en niet alleen wat mensen zouden willen horen. Ook in de documenten van 

JSF is de overtuiging van één waarheid te herkennen. Ditmaal aan de indicator ‘liegen’. Het 

zou volgens deze documenten een ‘leugen’ zijn dat de regering het recht op sociale zekerheid 

niet kan garanderen. Omdat het geloof in één waarheid echter uit slechts één interview en 

twee documenten blijkt, neemt het geen centrale plek in het discours in.  

   De overtuiging van ‘vals bewustzijn’ staat meer centraal in het discours. In de 

interviews met vier respondenten zijn diverse indicatoren te herkennen die wijzen op deze 

overtuiging.
56

 Ten eerste praat men over de indicator ‘onbewust zijn’. Volgens Ana is dit een 

groot probleem in Spanje. ‘We hebben een groot probleem met het collectieve bewustzijn 

(…) men weet niet echt hoe de dingen werken’, zegt ze. Het onbewust zijn wordt in het 

discours verklaard door ‘institutionele controle’ - een tweede indicator voor de overtuiging 

‘vals bewustzijn’. Via de institutie onderwijs zou de heersende klasse de lagere klasse leren 

hun minderheidspositie te accepteren. ‘Het onderwijs leert je hoe te praten, leert je als kind 

hoe je hoort te zijn binnen het systeem,’ zegt Henar. ‘Er wordt niet geleerd kritisch te denken 
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(…) Een heleboel mensen weten niets (..) als je in de politiek wil moet je onderhand 

politicologie hebben gestudeerd.’ Volgens Ana heeft juist de institutie economie de lagere 

klasse in de tang. Volgens haar laat de economie de mensen 9 of 10 uur per dag werken 

waardoor ze geen energie overhouden om op een of andere manier in opstand te komen. Men 

is er daarbij van overtuigd dat een groot deel van de lagere klasse zich ‘identificeert met de 

heersende klasse’ - de derde indicator voor vals bewustzijn. Volgens Jose stemmen mensen 

uit de lagere klasse namelijk in grote getalen op de rechtse PP, terwijl deze partij de belangen 

van de heersende klasse verdedigt. ‘Ze zijn vergeten dat ze arbeiders zijn’, zegt hij. Ze zouden 

in een ‘illusie’ verkeren – de vierde indicator voor vals bewustzijn. De arbeiders zijn volgens 

Jose ‘in de war over hun klasse’.  

  De derde links-ideologische overtuiging ‘onderdrukking’ staat tot slot ook centraal in 

het discours van 15M en Podemos. Door vier respondenten en in één document wordt over 

repressie gesproken – een eerste indicator die op onderdrukking wijst.
57

 Op de voorkant van 

de 15M-krant staat dit woord bijvoorbeeld in koeienletters boven de coverstory gedrukt (zie 

afbeelding 3). Ook zegt men repressie te ervaren in het bovenmatig harde optreden door de 

politie bij protesten. ‘Ze arresteren je al voor het roepen wij willen een republiek of het 

zwaaien met republikeinse vlag,’ aldus Pilar over de protesten die gehouden werden in 

aanloop naar de kroning van prins Philip. In het discours bestaan daarbij twee iconische 

figuren die de perceptie van harde repressie verpersoonlijken: Carmen en Carlos. Deze 

vijftigjarige vrouw en man van twintig zouden zijn gearresteerd voor het maken van een 

zogenaamde human wall bij een staking. De twee zitten in de gevangenis en in de 15M-krant 

wordt maandelijks een update gegeven over hoe het staat met hun hoger beroep. Pilar vertelt 

verontwaardigd dat dit geen agressieve, maar hele normale mensen waren: ‘De vrouw heeft 

een kind in de tienerleeftijd en de jongen studeerde voor arts.’ Ze vindt het ‘echt bizar, bizar’ 

dat deze mensen zijn opgepakt. Volgens Stefanny en Pilar is de mate van repressie zelfs zo 

hoog geworden onder de huidige regering dat bijna niemand meer de straat op durft te gaan 

om te protesteren.  

  Er zouden niet alleen buitenproportioneel veel arrestaties plaatsvinden, ook zou er 

sprake zijn van ‘propaganda’ en het mensen ‘de mond snoeren’ – twee andere indicatoren 

voor de overtuiging onderdrukking.
58

 Zo zou een vrij debat op Twitter of Facebook niet 

mogelijk zijn. Men zou gearresteerd worden voor het ‘uiten van hun mening op sociale 

netwerken’, aldus de krant. Ook andere media zouden gebrekkige persvrijheid kennen. Zo 

zouden de publieke televisiezenders alleen propaganda van de regering uitzenden. ‘Ze 

manipuleren de media. Je kunt vandaag de dag geen tv kijken in Spanje, je kan geen krant 

lezen, het is één grote grap,’ zegt Pilar. Volgens Jose zijn veel journalisten bij de publieke 

zenders zelfs ontslagen sinds de PP aan de macht is, omdat zij de PP niet aan zouden staan. 

Volgens Ana houdt de regering daarnaast de start van nieuwe alternatieve kranten tegen. Wat 

wel in de pers zou staan, is negatief nieuws over de politieke oppositie, met name over 

Podemos: ‘Mensen van de pers vertellen domme dingen over Podemos (…) Ze zeggen dat we 

geld krijgen uit Venezuela, ze zeggen dat Pablo [de leider van Podemos] voor een televisiezender 

werkt die betaald wordt door Iran’, aldus Jose.    

  Kortom: links-ideologische overtuigingen zijn duidelijk aanwezig in het discours van 

15M en Podemos. De overtuiging van één waarheid is weliswaar niet dominant, maar de 
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overtuigingen ‘vals bewustzijn’ en ‘onderdrukking’ zijn zó prominent aanwezig, dat gesteld 

kan worden dat links-ideologische overtuigingen centraal aanwezig zijn in het discours.   

 

6.4.2 Populistische overtuigingen  

In tegenstelling tot links-ideologische overtuigingen, komen populistische overtuigingen 

echter beduidend minder voor in het discours van 15M en Podemos. Slechts vier 

respondenten
59

 zijn er van overtuigd dat ‘de waarheid volgens het volk’ dé waarheid is. Jose 

zegt bijvoorbeeld dat er maar één waar punt van de kritiek werd geleverd op het 

verkiezingsprogramma van Podemos, om er aan toe te voegen: ‘het punt werd gemaakt door de 

mensen zelf dus was het waar.’ Kritiek uit andere hoek dan het volk doet hij af als vals. De 

overtuiging van de drie respondenten dat alleen het volk de waarheid kent, blijkt verder uit 

uitspraken dat alleen het volk de ‘echte problemen’ zou kennen. Zo zegt Jose over Podemos: 

‘Wij leven in de realiteit (…) Alle mensen op de lijst van Podemos zijn echte mensen, die in de 

werkelijkheid leven. Deze mensen weten wat er gebeurt.’ Andere mensen zoals politici en 

bankiers zouden de realiteit en dus de waarheid niet kennen. Ana vindt daarbij dat ‘handelen 

volgens de wil van het volk’ het enige juiste of ware handelen is. Zo zegt ze letterlijk dat 

wetten gemaakt dienen te worden in overeenstemming met wat de ‘meerderheid’ van de 

bevolking wil. Hoewel uit bovenstaande uitspraken blijkt dat er sprake is van populistische 

overtuigingen in het discours, zijn ze echter niet prominent aanwezig. Populistische 

overtuigingen staan in tegenstelling tot links-ideologische overtuigingen dan ook niet centraal 

in het discours. 

 

6.5 Allianties 

In het discours van 15M en Podemos worden voornamelijk populistische allianties gesloten. 

Links-ideologische allianties worden ook gesloten, maar niet expliciet. Het lijkt erop dat men 

bang is daarmee de uitstraling van eenheid te verbreken en geen gezamenlijke vuist meer kan 

maken. Men sluit dus wel links-ideologische allianties, maar populistische allianties staan 

centraler in het discours. 

 

6.5.1 Populistische allianties  

De meest voorkomende alliantie in het discours van 15M en Podemos is ‘het volk’. Van deze 

alliantie bestaan drie typen: ‘de verenigde mensen’, ‘de gewone man’ en ‘ons soort mensen’. 

Vooral het eerste type, ‘verenigde mensen’, komt veelvuldig voor in het discours. Door acht 

van de negen respondenten en in drie documenten worden de indicatoren hiertoe - ‘wij’, ‘de 

mensen’, ‘de bevolking’ of ‘de burgers’ - gebruikt.
60

 Ana beschrijft 15M en Podemos 

bijvoorbeeld als de 99%: ‘deze groep omsluit symbolisch 99% van de bevolking, zoals bij 

occupy’. Al deze mensen zouden dezelfde dromen hebben.
61

 ‘Hoewel sommigen zichzelf zien 

als progressief en anderen als conservatief, sommigen gelovig zijn en andere niet’ is men 

‘allemaal boos op de politiek, de economie en de sociale gang van zaken’, zo valt in de 

documenten van DRY te lezen. Deze alliantie van 99% van de mensen die allemaal dezelfde 

mening zouden hebben is dusdanig inclusief dat het met recht ‘de verenigde mensen’ mag 
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heten. De alliantie is zelfs zo sterk dat er nauwelijks ruimte is voor individuele ideologieën 

die verdeling suggereren. ‘We houden onze ideologie in onze broekzakken en proberen iets 

nieuws te creëren’, zegt Jon. ‘Natuurlijk waren we communisten, anarchisten, er waren 

socialisten en ecologisten, heel veel verschillende dingen, maar het ging om het gezamenlijke 

(…) om gezond verstand, om de belangrijkste feiten. Het was niet links of rechts het was van 

onderop, wij waren de 99%.’ Of zoals Stefanny het verwoordt: ‘ik geloof dat de mensen [van 

15M] één eenheid vormden.’ 

   De alliantie ‘de verenigde mensen’ wordt in het discours gesmeed uit een gedeelde 

afkeer voor de politici, bankiers, rijken en de casta. ‘Wij’, ‘de bevolking’ of ‘de mensen’ 

worden namelijk vaak beschreven als niet behorend tot, of tegen deze groep machtshebbers. 

Dit blijkt uit een uitspraak van Jorge: ‘de rijken maken de regels, maar de mensen moeten 

regeren.’ Hier definieert hij ‘de mensen’ als alliantie van niet-rijken; op basis van hun niet-

rijk zijn, worden ‘de mensen’ verenigd. Ana definieert de ‘verenigde mensen’ ongeveer op 

dezelfde manier door hen neer te zetten als groep die nadrukkelijk anders is dan de casta. ‘De 

casta heeft niks gemeen met de mensen’, zegt ze. Ook Pilar definieert de ‘verenigde mensen’ 

als groep die nadrukkelijk anders is dan de groep van politici, bankiers, rijken en de casta. 

Door te zeggen: ‘we geven de schuld aan incompetente bankiers, die alleen aan geld dachten 

in plaats van aan ons,’ suggereert ze dat haar eigen groep te allen tijde géén ‘bankiers’ zijn. 

Met deze alliantie wordt dus tegelijkertijd een waardeoordeel gegeven. Men maakt 

onderscheid tussen het verenigde volk als good guys en de politici en bankiers als 

slechteriken. Ana zegt letterlijk: ‘de goede mensen besturen niet (…) je weet wel, de mensen 

met goede hersens en goede harten.’  

  De tweede alliantie van het volk - ‘de gewone man’ – komt in mindere mate voor in 

het discours maar wordt wel gebruikt. Met dit type alliantie, dat door drie respondenten en in 

twee documenten wordt genoemd,
62

 wordt de eigen groep beschreven als de tobbende 

Spanjaarden die in tegenstelling tot de corruptie en poenerige politici, rechtschapen zijn en 

hard werken. Het meest letterlijke voorbeeld van ‘de gewone man’ wordt gevonden in de 

documenten van DRY. De mensen van 15M en Podemos worden hier beschreven als ‘gewone 

mensen (…) die elke dag hard werken.’ Ook Jorge zegt: ‘we zijn gewone mensen, gewoon 

gewone burgers.’ Een andere indicator die veel in het discours wordt gebruikt om ‘de gewone 

man’ te beschrijven is: ‘echte mensen’. Hiermee worden mensen uit de eigen gelederen 

bedoeld die in tegenstelling tot politici en bankiers geen luxeleven leiden. Op de kieslijst van 

Podemos staan volgens Jose bijvoorbeeld alleen maar ‘echte mensen’, die ‘geen chopper 

hebben en niet lunchen in de meest dure restaurants van Madrid.’ Het zijn ook deze ‘echte’ 

mensen met ‘echte problemen’ waarmee leden van 15M en Podemos volgens Henar aan de 

slag gaan in de wijken.  

  In tegenstelling tot ‘de verenigde mensen’ en ‘de gewone man’ is het derde type 

alliantie van ‘het volk’ - ‘ons soort mensen’ - volstrekt afwezig in het discours. Dit is niet 

onlogisch gezien het feit deze alliantie zich kenmerkt door ‘het volk’ op te delen in 

verschillende (etnische) groepen. Met deze alliantie zou dus het tegengestelde effect worden 

bereikt als met de twee andere allianties van het volk. ‘Ons soort mensen’ zou afbreuk doen 

aan het idee van één verenigd volk, die tezamen een vuist maakt tegen de politici, bankiers, 

rijken en casta. Met de andere allianties wil men namelijk een eenheid tegen dit machtsblok 

vormen, ‘ons soort mensen’ zou de eigen groep alleen maar verdelen. Wel wordt er in het 
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discours af en toe een alliantie gevormd van a-politieke mensen.
63

 ‘De geest van 15M was a-

politiek, het was een niet-politieke beweging,’ zegt bijvoorbeeld Ana. Deze alliantie is wel in 

lijn met de rest van de allianties waarmee men zich bij 15M en Podemos wil afzetten tegen de 

rijke bankiers en politici. Door te zeggen dat men zelf niets met politiek heeft, onderscheidt 

men zich van de casta die wel politiek bedrijft. 

    

6.5.2 Links-ideologische allianties 

Ook links-ideologische allianties worden in het discours van 15M en Podemos gesloten. Deze 

zijn echter minder expliciet dan populistische allianties. Vier respondenten zeggen namelijk 

wel affiniteit te hebben met ‘links’, ‘ecologisten’ of ‘communisten’, maar dragen hun linkse-

ideologische preferenties liever niet uit.
64

 Exemplarisch hiervoor zijn uitspraken van Jorge. 

Hij zegt acht boeken van Marx te hebben gelezen, maar wenst zich toch liever geen 

communist te noemen. ‘Ja, natuurlijk wil ik een socialistische staat, maar het is niet nodig om 

dit uit te spreken,’ zegt hij. Ook over 15M praat men liever niet als links-ideologische 

organisatie: ‘we zijn wel een soort van links (…) maar het in controversieel,’ aldus Pilar. 

Zowel Jorge als Pilar bezien zichzelf liever als burger dan als socialist, en ze praten liever 

over 15M als een ‘gezond verstand organisatie’ dan als anarchistische of socialistische 

beweging. Ook Jon ziet 15M als zodanig: ‘we zijn ik weet het niet… Natuurlijk waren we 

communisten, anarchisten, er waren socialisten en ecologisten, heel veel verschillende dingen, 

maar het ging om het gezamenlijke. (…) Het ging om gezond verstand. Het was niet links of 

rechts.’ 

   Hoewel men terughoudend is in het openlijk vormen van allianties met communisten, 

anarchisten en socialisten, zijn links-ideologische allianties toch wel duidelijk in het discours 

van 15M en Podemos aanwezig. Niet alleen omdat men ondanks veel voorbehoud toch 

gewoon over zichzelf als communisten en anarchisten spreekt, maar ook omdat men daarnaast 

spreekt over arbeiders, arbeidersklassen, militanten of armen – allianties die afkomstig zijn uit 

links-ideologische discoursen. Door zes respondenten en in één documenten zijn dit soort 

allianties aanwezig.
65

 Pablo zegt het bijvoorbeeld erg kwalijk te vinden dat arme mensen en 

arbeiders niet belangrijk worden gevonden door de regering. Jose zegt zelfs ronduit: ‘Ik zelf 

ben een arbeider. (…) De meeste personen die op de lijst staan, zijn mensen uit de 

arbeidersklasse. Henar en Jorge spreken daarbij over een alliantie van militanten. Henar zegt 

‘ik ben een militant’ en Jorge sluit zijn e-mailcorrespondenties standaard af met ‘Jorge 

Sanchez, militant van Juventud Sin Futuro’. Toch lijkt het erop dat deze allianties niet altijd 

met volle overtuiging worden gesloten: men gebruikt ze terwijl men ze eigenlijk niet wil 

gebruiken. Zo zegt Stefanny dat de mensen van 15M voornamelijk uit de arbeidersklasse en 

uit de middenklasse kwamen, maar zegt ze dat het ‘erg slecht [is] om over klasse te spreken’.  

   De enige links-ideologische allianties in het discours die voluit in de openbaarheid 

worden gebracht, zijn allianties die gesloten worden met links-ideologische organisaties. Zo 

onderhoudt Podemos volgens Jose nauwe contacten met La Izquierda Plural, een kleine 

extreem linkse politieke partij in Spanje die vergelijkbaar is met de SP.
66

 Veel mensen die 

eerst op deze partij stemden, zouden volgens haar nu op Podemos stemmen, omdat Podemos 

dezelfde principes heeft maar het minder oubollig vertelt. Bij 15M werkt men verder samen 
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met de vakbond. In de 15M-krant staat bijvoorbeeld een artikel over een demonstratie van 

15M waarbij de vakbond zich ook had aangesloten.
67

 Men sluit dus wel links-ideologische 

allianties, maar populistische allianties staan centraler in het discours. 

  

6.6 Communicatiestijl 

De communicatiestijl van 15M en Podemos bevat zowel links-ideologische als populistische 

elementen. Beiden communicatiestijlen komen in hoge en gelijke mate in het discours voor.  

 

6.6.1 Links-ideologische communicatiestijl 

Een links-ideologische communicatiestijl wordt gekenmerkt door de militante, revolutionaire 

en agressieve manier waarop men communiceert. Deze communicatiestijl valt in het discours 

van 15M en Podemos in overvloed te herkennen. Men houdt zich bijvoorbeeld veelvuldig 

bezig met bezettingen om de aandacht van bewindslieden te trekken en hun boodschap 

duidelijk te maken. Door vier respondenten en twee documenten wordt notie gegeven van 

deze agressieve, militante en revolutionaire actievorm.
 68

 Zo heeft 15M lange tijd de openbare 

ruimte ‘bezet’ door met tenten op het plein Puerto del Sol te bivakkeren. Men scandeerde de 

straat bezet te houden totdat er iemand naar hen zou luisterden. Ook de PAH ziet bezettingen 

als zinvolle methode om gehoord te worden. ‘Wanneer de politie en justitie naar de huizen 

van mensen komen om ze eruit te zetten, gaan we erheen en bezetten de deuren, zegt Beatriz. 

Daarmee laat de PAH volgens haar zien dat men staat voor eerlijke en betaalbare 

huizenprijzen. 

  Naast bezettingen maken ook escraches,
69

 stakingen en kraken onderdeel uit van het 

discours van15M en Podemos. Door drie respondenten en in de 15M-krant wordt gerept over 

deze acties, die net als bezettingen militant, revolutionair en agressief van karakter zijn.
70 

Vooral escraches zijn erg agressief en intimiderend.
 
Hierbij trekken de betogers namelijk naar 

de huizen van bewindspersonen om daar op de oprit of in de tuin te protesteren. Er wordt 

aangebeld en op de ramen en deuren gebonsd om de persoon in kwestie te laten weten dat 

men woedend is. Deze demonstraties gaan volgens Henar vaak ‘helemaal los’.
 
 Daarbij 

worden ook stakingen en kraken gebruikt om op een militante manier de eigen mening te 

uiten. In de 15M-krant wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van het kraken van meerdere 

gebouwen. Jorge vertelt daarbij dat JSF in Madrid huist in een kraakpand. En volgens Henar 

hield men met 15M stakingen aan de universiteit omdat men boos was op hoe het onderwijs 

was vormgegeven. Volgens haar ‘stopte iedereen met naar college gaan, niemand ging nog’. 

    De links-ideologische agressieve, militante en revolutionaire communicatiestijl die in 

het discours aanwezig is, blijkt echter niet alleen uit de acties die men voert. Ook in het 

taalgebruik is men bij 15M en Podemos agressief en militant, zo blijkt uit de woorden van 

drie respondenten en uit drie documenten.
71

 Een greep uit de vele voorbeelden is Jose die de 

sociaaldemocratische PSOE ervan beschuldigt te ‘schijten’ op het dode lichaam van een 

Spaanse voorman uit de arbeidersbeweging die omkwam in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij 

                                                 
67

 Zie de 15M-krant (p. 10). 
68

 Zie de interviews met Henar (p. 1 en 3), Jon  (p. 2), Beatriz (p. 1 en 2) en Stefanny (p. 1); en de documenten 

van de PAH (p. 4, 5 en 6) en de 15M-krant (p. 8). 
69

 Het woord escraches zou afkomstig zijn uit Argentijnse straattaal en zoiets als ‘aanklacht’ betekenen. Het 

komt niet voor in het Spaanse woordenboek. Op internet is het woord en haar betekenis wel veel terug te vinden. 
70

 Zie de interviews met Henar (p. 4 en 5), Jorge (p. 5), Pilar (p. 5); en de 15M-krant (p. 8).  
71

 Zie de interviews met Henar (p. 8), Jose (p. 7), Pablo (p. 5); en de documenten van Podemos (p. 1 en 2), JSF 

(p. 5 en 6) en de 15M-krant (p. 10).  



59 

 

noemt de 15M-krant banken die koopwoningen van hun eigenaren terugvorderen ‘aasgieren’. 

Ook in de documenten van JSF worden geen zachte woorden gebruikt. De enige manier om 

als burger het openbaar vervoer te kunnen betalen is volgens hen namelijk om een nier te 

laten wegsnijden en verkopen. Een ander voorbeeld van agressief taalgebruik komt uit het 

interview met Henar die zegt de aanstaande koning wel te kunnen vermoorden. ‘Ik ben boos 

over wat er gaat gebeuren met de kroning van de koning morgen,’ zegt ze. ‘Ik wens dat ik 

draken had om hem te vermoorden, ik wens dat ik draken had die hem naar een eiland konden 

brengen of zoiets.’ 

  De laatste indicator die wijst op de aanwezigheid van de links-ideologische 

‘agressieve, militante en revolutionaire’ communicatiestijl is ‘vechten’ en ‘strijd’. Door acht 

respondenten en in vier documenten wordt gebruik gemaakt van de woorden om de aard van 

de eigen protesten te beschrijven.
72

 Eigenlijk wordt elke vorm van protest in het discours als 

‘gevecht’ aangemerkt; onafhankelijk van hoe het protest eruit ziet en waartegen wordt 

gedemonstreerd. ‘Alle ziekenhuizen hebben keihard gevochten tegen privatisering,’ zegt 

bijvoorbeeld Pilar over de afbraak van de gezondheidszorg. Maar men vecht net zo goed voor 

beter onderwijs: ‘we moeten vechten voor onze rechten. We moeten vechten voor onze 

waardigheid als een professor op de universiteit, aldus Jose. De wil om te vechten ontstond 

volgens Henar op de eerste dag van 15M. De 15M-krant schrijft over de protesten op Puerto 

del Sol: ‘het enige dat daar gold was hardnekkig verzet,’ en ‘sociale strijd is geen misdaad’.  

  Tot slot komt een vredelievende communicatiestijl, die tevens kenmerkend is voor 

links-ideologische discoursen, vrijwel niet in het discours van 15M en Podemos voor. Er zijn 

slechts twee respondenten en één document die deze stijl hanteren.
73

 Henar vertelt 

bijvoorbeeld dat een kern van de slagzin van 15M is ‘we zijn een vreedzame beweging’ – 

waarin de indicator ‘pacifistische woorden’ herkend kan worden. Ook in de 15M-krant is deze 

indicator te herkennen. Er wordt gerapporteerd over een perceptieonderzoek waaruit naar 

voren komt dat meer dan de helft van de respondenten 15M ziet als een vredesbeweging. 

Stefanny denkt daarbij dat het concept van 15M teruggebracht kan worden tot ‘liefde’. 

Hoewel van een vredelievende communicatiestijl verder nauwelijks sprake is in het discours, 

kan wel gesteld worden dat een links-ideologische communicatiestijl centraal staat in het 

discours van 15M en Podemos. Een agressieve, militante en revolutionaire communicatiestijl 

is immers prominent aanwezig. 

 

6.6.2 Populistische communicatiestijl 

In het discours van 15M en Podemos is er naast een links-ideologische militante, agressieve 

en revolutionaire communicatiestijl, ook sprake van een populistische communicatiestijl. 

Allereerst wordt er veel gebruik gemaakt ‘emotionele statements’ waarin grote veranderingen 

worden aangekondigd. Door vijf respondenten
74

 en in drie documenten van Podemos, DRY 

en de PAH wordt namelijk de verwachting van op handen zijnde grote veranderingen 

uitgesproken. Jose, Jorge en Stefanny zeggen bijvoorbeeld respectievelijk ‘Podemos 

vertegenwoordigt de zucht van mensen naar politieke verandering’, ‘we willen veel 

veranderen, we willen iets fris doen’, en ‘we dachten dat het mogelijk was om dingen te 
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veranderen’. Men heeft veel vertrouwen in het slagen van deze veranderingen. Zo sluit het 

manifest van DRY na een reeks aanklachten af met de woorden: ‘Ik denk dat ik het kan 

veranderen, ik denk dat ik kan helpen, ik weet dat we het samen kunnen.’ De emotionele 

statements gaan gepaard met enthousiasmerende teksten die emotionele statements tekenen. 

In de overwinningstoespraak op de avond dat Podemos vijf zetels won, zegt Pablo Iglesias: 

‘het is magie. Er is magie vanavond. Het voelt alsof je de hoop en de opwinding kan voelen; 

de hoop en opwinding die altijd de motor achter verandering is geweest’. En het 

‘enthousiasme’ druipt er bij meer respondenten en documenten vanaf. Documenten van de 

PAH eindigen standaard in de woorden: ‘ja het kan!’, Podemos betekent letterlijk ‘we 

kunnen’ en Stefanny kan maar één woord vinden om 15M te beschrijven; ‘15M was passie’. 

   Daarnaast is het discours van 15M en Podemos ‘persoonlijk’ en ‘direct’. Vier 

respondenten en drie documenten hanteren deze communicatiestijl.
75

 Een voorbeeld hiervan is 

dat men niet de mensheid adresseert, maar ‘jou’. In de documenten van DRY schrijft men 

namelijk: ‘wij zijn als jij: mensen die ’s ochtends opstaan om te gaan studeren, werken of 

werk zoeken, mensen die familie hebben en vrienden.’ Een ander voorbeeld hiervan is dat 

men het gevoel creëert dat politiek geen ver van mijn bed show is, maar ván de burger. ‘We 

laten de mensen in de straat zien dat politiek niet van een andere planeet is,’ zegt Jose. Dit 

doet hij door duidelijk te maken dat hij een politicus is, maar ook een mens met dezelfde 

problemen als ieder ander: ‘ik weet over de huisuitzettingen, ik weet over de werkeloosheid, 

omdat ik vrienden heb die al voor hele lange tijd werkeloos zijn.’ Ook trekken mensen van 

15M en Podemos letterlijk de wijken in om mensen direct en persoonlijk bij de politiek te 

betrekken. Hierdoor krijgen de mensen volgens Jorge echt het idee dat politiek met hen te 

maken heeft. Daarbij weet men de ‘slachtoffers’ van problemen een persoonlijk gezicht te 

geven door hen letterlijk te ‘verpersoonlijken’. Een voorbeeld hiervan zijn Carlos en Carmen. 

Deze twee mensen waren zoals eerder vermeld opgepakt wegens het vormen van een human 

wall, maar hebben sindsdien een iconische status gekregen die vergelijkbaar is met die van 

Henk en Ingrid. 
76

 

  Ten slotte wordt het discours gekenmerkt door ‘simpel’ taalgebruik en het ‘ontbreken 

van lange redeneringen’.
77

 Volgens Henar ageerden de mensen van 15M bijvoorbeeld tegen 

simpele ‘bullet point things’ en ‘heel erg concrete dingen’, in plaats van tegen veelomvattende 

ideeën als het kapitalisme en andere ‘grote problemen waar je niet tegen kunt vechten’. En in 

plaats van in jargon legt men politieke zaken uit op een manier die voorbij gaat aan de 

‘gewoonlijke uitleg van het communisme, of van de progressieve krachten. (…) We zeggen 

hetzelfde als de progressieve krachten maar we gebruiken de woorden van de gewone 

mensen,’ aldus Jorge, ‘op een simpele manier’. De filosofie in het discours is dus dat politiek 

vooral begrijpelijk moet zijn. Op televisie wordt volgens Jose nogal eens gezegd ‘dat politiek 

zo moeilijk is dat alleen politici het kunnen begrijpen.’ Maar dat is volgens hem volstrekt niet 

waar. Dat er toch vaak met alle macht gesteld wordt dat politiek niet voor normale mensen is, 

zou geen toeval zijn. ‘Het biedt hen die de codes kennen een monopolie om macht uit te 

oefenen’, aldus documenten van JSF. Daarom houdt men het liever simpel. 
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7. Analyse van het discours van 15M en Podemos ten 

aanzien van de EU  

In dit resultatenhoofdstuk wordt de derde deelvraag beantwoord. Wat biedt in het discours 

van 15M en Podemos ten aanzien van de EU een betere verklaring voor de gevonden 

Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of populisme? In de data is meer informatie te 

vinden over het algemene discours van 15M en Podemos, dan hun discours ten aanzien van de 

EU. Dit komt omdat een aantal respondenten zeiden niet echt een mening over de EU te 

hebben. Zo zegt bijvoorbeeld Jorge wanneer naar zijn mening over de EU wordt gevraagd: 

‘Pfff de Europese Unie (…) Ik heb er niet zoveel aandacht aan besteed. (..) Het is een 

moeilijke vraag want ik heb niet echt een mening over Europa.’ Een andere reden voor het 

beperktere discours ten aanzien van de EU is dat er in de documenten van de PAH, DRY en 

JSF niets over de EU geschreven wordt. Toch is er genoeg informatie over het discours ten 

aanzien van de EU beschikbaar om te verklaren of een extreemlinkse ideologie of juist 

populisme een betere verklaring biedt voor de gevonden Euroscepsis. Na enig doorvragen 

wist namelijk zelfs Jorge een beknopte mening over de EU te produceren die onder elementen 

van beide discoursen in te delen was. In §7.1 tot en met §7.6 wordt het discours van 15M en 

Podemos ten aanzien van de EU beschreven. Opnieuw worden de verwijzingen naar de data 

enkel gegeven in de introductie van de indicatoren. 

 

7.1 Problemen ten aanzien van de EU 

Wanneer men het onderwerp EU aansnijdt, duiken er in het discours van 15M en Podemos 

meer links-ideologische dan populistische probleemdefinities op. Van populistische 

problemen met betrekking op de EU is minder sprake. Waar in het algemene discours dus net 

zoveel links-ideologische als populistische probleemdefinities aanwezig zijn, beschrijft men 

met betrekking tot de EU vooral extreem links-ideologische problemen. 

 

7.1.1 Links-ideologische problemen ten aanzien van de EU  

De eerste links-ideologische probleemdefinitie die veelvuldig in het discours ten aanzien van 

de EU aanwezig is, is ‘de afbraak van de welvaartstaat’. Door vier respondenten en in één 

document wordt dit thema op Europees niveau geproblematiseerd.
78

 De eerste indicator 

hiertoe is dat de EU ‘privatiseringen en bezuinigingen in de publieke sector’ in Spanje zou 

afdwingen. Zo vindt Pablo dat de Europese Commissie de landen met een hoge staatsschuld 

heeft aangezet te bezuinigen op sociale uitgaven, onderwijs en uitkeringen. Ook Jorge geeft 

blijk van deze probleemdefinitie. Volgens hem heeft de EU Spanje laten ‘bezuinigen, 

bezuinigen en nog eens bezuinigen.’ Ook middels de indicator ‘afbraak van 

werknemersrechten’ wordt blijkgegeven van het probleem ‘afbraak van de welvaartstaat’. Zo 

zegt Beatriz: ‘in de Europese Unie zijn geen werknemersrechten. Het is geen geheim weet je, 

ze zeggen dat een flexibele arbeidsmarkt nodig is, zulke dingen (…) Ondertussen moet je tot 

je 70
ste

 werken.’ 

  Het tweede soort links-ideologische probleem ten aanzien van de EU, is ‘ongelijkheid 

van macht en economisch welvaren’. Door zes respondenten en in één document wordt dit 
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aangemerkt als een probleem dat op Europees niveau speelt.
79

 De eerste indicator hiervoor is 

de ‘hiërarchie en autoriteit’ binnen de EU geproblematiseerd wordt. In de documenten van 

Podemos wordt bijvoorbeeld letterlijk gesproken van ‘de autoritaire ontsporing van de 

Trojka’. Jorge vindt het een probleem dat ‘de EU de volledige controle [heeft] over de 

Spaanse schulden’. Daarbij maakt Henar zich boos over het feit dat andere EU-lidstaten 

Spanje vertellen dat zij het onderwijs móeten hervormen en ervaart Pilar het als problematisch 

dat Spanje ‘min of meer moet doen wat Duitsland of andere lidstaten zeggen’. Volgens 

Stefanny is de huidige hiërarchie tussen lidstaten binnen de EU tegenover de zuidelijke 

lidstaten zelfs vergelijkbaar met hoe men vroeger omging met Afrika. Ze zegt: ‘het is de 

structuur van dat ze zeggen dit is van mij. Het is moeilijk om uit te leggen. Het gaat om de 

houding. (…) Het zou meer gelijk moeten zijn.’ 

   In de documenten van Podemos problematiseert men bovendien de ‘extreme armoede’ 

in de EU – een tweede indicator voor het links-ideologische probleem ‘ongelijkheid van 

macht en economisch welvaren’. In zijn toespraak voor het Europees Parlement zegt 

partijleider Iglesias dat men niet voor een Europa heeft gevochten waarin haar inwoners in 

angst leven voor ‘armoede, uitsluiting, werkeloosheid en zonder bescherming tegen ziekte.’ 

Daarbij zegt hij dat de huidige EU ‘politiek van verarming voert’ en niets anders achterlaat 

‘dan een spoor van misère, armoede en geweld’. Kortom kan gesteld worden dat links-

ideologische problemen centraal staan in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van 

de EU.  

 

7.1.2 Populistische problemen ten aanzien van de EU 

Populistische problemen zijn minder prominent aanwezig in het discours van 15M en 

Podemos ten aanzien van de EU. Men is er enkel van overtuigd dat er op Europees niveau 

‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ bestaat. Door vier respondenten en in één document 

wordt dit populistische probleem besproken.
80

 De eerste indicator waarover men spreekt, is 

dat de EU ‘niet democratisch genoeg’ is. Zo zegt Pablo: ‘eigenlijk denken we (…) dat we op 

Europees niveau in een echte democratie leven, maar dat is niet waar, we hebben geen echte 

democratie.’ Ook volgens Beatriz is de EU niet democratisch genoeg. Ze vindt het vooral een 

probleem dat de Europese Commissie niet direct gekozen wordt – waarmee het volgens haar 

‘ongeldige’ verkiezingen zijn. In de documenten van Podemos wordt tevens uitgedrukt dat 

men de EU niet democratisch genoeg vindt. Partijleider Iglesias zegt dat er te veel invloed 

uitgaat van krachten ‘die niet zijn verkozen,’ en dat het parlement beter ‘de democratische 

legitimiteit moet uitdrukken die hen verzameld heeft’. Ook zegt hij het idee te hebben dat ‘de 

democratie is gekaapt.’ 

 De tweede aanwezige indicator voor ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ is 

‘achterkamertjespolitiek’.
81

 Zowel Jorge als Ana stellen dat er op Europees niveau sprake is 

van deze indicator. Ze vertellen dat de Spaanse grondwet achter de rug van de mensen om is 

aangepast, zodat de afbetaling van de staatsschuld prioriteit gegeven kon worden boven de 

noden van de Spaanse bevolking. De nieuwe wettekst zou achter de schermen, onder druk van 

de EU, tot stand zou zijn gekomen. De Spaanse bevolking zou hier geen enkele invloed 

hebben gehad. ‘De aanpassing werd in augustus gedaan, op een dag dat iedereen met vakantie 
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was,’ aldus Ana. ‘In één dag werd de oppositie aan de kant gezet omdat de Trojka ons 

vertelde dat we dit gewoon moesten doen. (…) De mensen konden helemaal niks.’ Jorge deelt 

Ana’s ontstemdheid over het achter de rug van de Spaanse bevolking veranderen van de 

grondwet: ‘Pfff, de Europese Unie. (…) Ze veranderde de wet, artikel 135, in 48 uur hebben 

ze de wet veranderd (…). Omdat Merkel zei: ‘Hé je moet het zo doen! Het was een tragedie 

voor de mensen, voor onze natie, om dit te doen.’ 

  Toch zijn populistische problemen in het discours ten aanzien van de EU minder 

prominent aanwezig dan extreem links-ideologische problemen. Problemen met 

incompetentie worden namelijk niet genoemd. En waar in het algemene discours ‘corruptie’ 

als één van de grootste problemen wordt genoemd, rept men hier met betrekking tot de EU 

helemaal niet over. Er is geen enkel document en geen enkele respondent die 

corruptiepraktijken met betrekking tot de EU beschrijft. Pablo denkt zelfs dat de Europese 

wetgeving een oplossing kan zijn voor de corruptiepraktijken van de banken en de regering in 

Spanje. ‘De [Europese] wetten, de wetten zijn prima, zijn goed. Als we onze hypotheekwetten 

zouden aanpassen aan Europese standaarden zou het goed zijn, veel beter zelfs. Het zou de 

problemen van bijna alle mensen in Spanje met hypotheken oplossen.’ 

  

7.2 Schuld ten aanzien van de EU 

De schuldtoewijzing in het discours van 15M en Podemos wijkt wat betreft de EU niet af van 

het algemene discours. Ook de schuldtoewijzing met betrekking tot de EU is vrijwel volledig 

links-ideologisch van aard.  

 

7.2.1 Links-ideologische schuld ten aanzien van de EU  

15M en Podemos geven net als in hun algemene discours, in hun discours ten aanzien van de 

EU de schuld aan het ‘kapitalisme en neoliberalisme’. Door vijf respondenten en in één 

document wordt blijkgegeven van deze schuldtoewijzing.
82

 Ten eerste wordt vaak letterlijk 

gezegd dat de EU te neoliberaal is. Zo zegt Beatriz: ‘de oorzaak van de crisis in Spanje is (…) 

de neoliberale structuur van de Europese Unie, dat is de oorzaak’. Henar wil zelfs dat Spanje 

uit de EU stapt omdat het Europese beleid te neoliberaal zou zijn: ‘Ik wil niet in de Europese 

Unie zijn, ik denk dat het slecht is, niet alleen voor Spanje maar voor alle landen omdat er 

alleen maar economische regelingen zijn (…) omdat het alleen neoliberaal is’. Ook Ana moet 

niets van het neoliberalisme hebben dat de EU zou domineren. Ze zegt teleurgesteld te zijn in 

de EU omdat het haar ooit is voorgesteld als: ‘heey laten we broeders onder Europeanen zijn, 

laten we alles samen gaan doen, als in met dezelfde bijdragen, laten we één sterk land worden 

als tegenmacht van weet ik wat, de VS.’ Maar zo bleek het volgens haar niet te zijn. ‘Het was 

een beweging van de financiële machten om de landen meer direct en legaal te kunnen 

domineren.’ 

  Ook geeft men het ‘kapitalisme en neoliberalisme’ op Europees niveau de schuld door 

middel van de indicator ‘de banken’.
 83

 Pablo en Beatriz vinden het bijvoorbeeld slecht dat de 

banken – en niet de Spaanse overheid - een Europese kapitaalinjectie hebben gekregen, 

waardoor er bij de overheid streng bezuinigd moest worden. Zo zegt Beatriz: ‘als de Europese 

bank het geld direct aan Spanje had geleend, hadden we 1% rente moeten betalen in plaats 

van 6% en dat is waarom we moesten bezuinigen op de gezondheidszorg enzovoorts.’ Ook 
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volgens Pilar is de oplopende staatsschuld de schuld van bankiers. ‘Kijk eerst naar de mensen 

die deze rotzooi gemaakt hebben en kijk wie er voor verantwoordelijk is, zoals ze in IJsland 

hebben gedaan’, zegt ze. ‘In IJsland hebben de mensen geklaagd wij gaan deze schuld niet 

betalen, de schuld ligt bij een aantal incompetente bankiers.’ Dit zouden de mensen in Spanje 

volgens haar ook moeten doen. 

   Tot slot wijst ook het gebruik van de indicatoren ‘lobbyisten’ en ‘rijken’ erop dat men 

op Europees niveau de schuld legt bij het ‘kapitalisme en neoliberalisme’.
84

 Zo zegt 

partijleider Iglesias van Podemos in zijn toespraak voor het Europees Parlement: ‘De vrijheid 

die lobbyisten hier hebben om hun grote corporaties te bedienen is buitenproportioneel. Het is 

een draaideur die burgervertegenwoordigers verandert in miljonairs die betaald worden door 

grote bedrijven.’ Daarbij vindt Pablo dat de schuld in de EU bij de ‘rijken’ ligt. De democratie 

in de EU is volgens hem ‘van het financiële systeem.’ Hij noemt de Europese democratie dan 

ook ‘een kleptocratie, een regering van de rijken’. Kortom kan dus gesteld worden dat de 

schuldtoewijzing aan het ‘neoliberalisme en het kapitalisme’ op Europees niveau sterk 

aanwezig is in het discours van 15M en Podemos. 

  Andere links-ideologische schuldtoewijzingen zoals ‘conservatieve tradities’ en ‘de 

staat’ komen niet voor in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU. Het is 

zelfs zo dat Beatriz zou willen dat de EU méér naar het model van een staat zou worden 

ingericht: ‘ik ben voor een complete Unie, als in, met geldige verkiezingen en met ministers 

voor alles en dat het werkt als een land’.
85

 Ook ‘verlengstukken van het kapitalisme en 

neoliberalisme’ geeft men nauwelijks de schuld. Zo komt het niet voor dat men Europese 

politieke leiders de schuld geeft omdat zij kapitalistisch beleid zouden voeren. Omdat de 

schuldtoewijzing aan het ‘neoliberalisme en kapitalisme’ middels andere indicatoren echter 

wel door veel respondenten wordt genoemd, kan gesteld worden dat links-ideologische 

schuldtoewijzing met betrekking tot de EU centraal aanwezig is in het discours van 15M en 

Podemos. 

 

7.2.2 Populistische schuld ten aanzien van de EU 

Van populistische schuldtoewijzing is nauwelijks sprake in het discours ten aanzien van de 

EU. Alleen in de documenten van Podemos wordt duidelijk de schuld gegeven aan het de EU 

als eliteclubje.
86

 In de toespraak die Pablo Iglesias hield voor het Europees Parlement, zegt hij 

namelijk: ‘dit parlement moet de democratische legitimiteit tot uitdrukking brengen die ons 

allemaal hier heeft samengebracht, de stem van de burgers. Het mag niet een aangelegenheid 

tussen elite zijn.’ Indirect geeft hij ook de schuld aan de elite door hen ‘bevoorrecht’ te 

noemen. Hij wijst zijn medeparlementariërs er namelijk op dat een zetel in het Europees 

parlement niet mag worden opgevat als een consolidatieprijs of een goede pensioensregeling. 

Ook Jorge lijkt de schuld te geven aan de elite, hoewel dit minder evident is als in de 

documenten van Podemos. Jorge noemt Europese politici namelijk een casta en daarmee is 

het opnieuw de vraag hoe de term casta moet worden geïnterpreteerd. Jorge zegt: ‘in het 

Europees Parlement krijgen ze echt heel veel betaald! (...)  dat geld wordt vaak uitgegeven 

aan politici die zelf rijker worden en dan krijg je wat we een casta noemen.’
87

 Als casta hier 

wordt geïnterpreteerd als een groep bevoorrechte elite, dan kan gesteld worden dat Jorge een 
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populistische schuldtoewijzing heeft. Maar aangezien hij zegt dat  een ‘casta’ wordt gevormd 

door  ‘politici die zelf rijker worden’, kan ook gesteld worden dat hij met casta ‘rijken’ 

bedoelt. In dat geval wijst het op een extreem links-ideologische probleemdefinitie. 

Aangezien het niet met zekerheid vast te stellen is of  deze uitspraak een populistische 

schuldtoewijzing of een extreem links-ideologische probleemdefinitie beduidt,  en er in de 

documenten van Podemos verder slechts één keer letterlijk de elite als schuldige wordt 

aangewezen, kan gesteld worden dat een populistische schuldtoewijzing in discours van 15M 

en Podemos ten aanzien van de EU nauwelijks tot niet aan de orde is. 

 

7.3 Oplossingen ten aanzien van de EU 

De oplossingen die in het discours met betrekking tot de EU gegeven worden, zijn 

voornamelijk links-ideologisch van aard. Men heeft echter ook een aantal populistische 

oplossingen. Toch zijn links-ideologische oplossingen met betrekking tot de EU centraler 

aanwezig in het discours. 

 

7.3.1 Links-ideologische oplossingen ten aanzien van de EU 

De links-ideologische oplossing die met betrekking tot de EU het meest centraal aanwezig is 

in het discours, is ‘gelijkheid van macht en economisch welvaren’. Zes respondenten spreken 

over indicatoren die hierop wijzen.
88

 Een voorbeeld van een eerste indicator is dat men 

Europa graag opgedeeld ziet in ‘kleine gemeenschappen met egalitaire besluitvorming’ die op 

gelijke voet met elkaar samenwerken en lokale verschillen respecteren. In dit model is de 

macht tussen Europese burgers gelijk verdeeld en begint besluitvorming kleinschalig bij de 

burger zelf. Eén centrale Europese regering past dan ook niet in dit model. Stefanny zegt: 

‘Om de redenen die ik je verteld heb, geloof ik dat het altijd begint bij de persoon zelf, niet in 

groepen, niet bij een regering in Europa, neeeeee!’ Henar is dezelfde mening toegedaan. ‘Het 

[Europa] hoeft niet noodzakelijkerwijs een unie te zijn.(…) Ik zie het graag zo, ik heb dit 

nodig, jij hebt dat nodig, laat ons samenwerken. Volgens haar moet dit samenwerken gaan op 

basis van volledige gelijkwaardigheid: ‘niet dat men meer macht en meer macht en meer 

macht wil.’ Kleine regio’s zoals Catalonië of Noord Ierland moeten volgens Henar ook 

evenveel macht krijgen als bijvoorbeeld Duitsland. Ana’s ideaal is daarnaast dat alle mensen 

binnen hun eigen gewenste land of regio ook weer gelijke beslismacht hebben. 

  Pablo en Jorge geven eveneens blijk van de oplossing ‘gelijkheid van macht en 

economisch welvaren’, maar zijn minder radicaal in het idee dat dit een Europese Unie 

uitsluit. Van hen mag Europa een unie vormen, maar moeten de landen elkaar meer als gelijke 

partners bejegenen. Zo zegt Jorge: ‘Ik zie graag dat ze elkaar in Europa als gelijken 

behandelen. Niet als, ik heb de rijkdom, ik heb de controle dus ik kan doen waar ik ook maar 

zin in heb.’ Ook volgens Pablo moet minder van bovenaf worden oplegt wat lidstaten wel of 

niet moeten doen. Hij wijst dan ook de manier af ‘waarop (…) de Europese Commissie de 

landen met hoge schulden geforceerd heeft om te bezuinigen op sociale uitgaven’. Jose geeft 

tot slot blijk ook van de oplossing ‘gelijkheid van macht en economisch welvaren’. Hij is 

voorstander van de indicator ‘nivellering’. Volgens hem moet de EU zich zó organiseren dat 

rijke mensen meer bijdragen aan hun landen en regio’s, en dat belastingontwijking met behulp 

van buitenlandse rekeningen door de EU moet worden tegengegaan.  
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  De tweede links-ideologische oplossing die met betrekking tot de EU gegeven wordt, 

is de ‘opbouw van de welvaartstaat’ op Europees niveau. Zo vinden drie respondenten dat de 

EU meer zou moeten functioneren als een ‘welvaartstaat’ - en dus meer moet zijn dan alleen 

een (neoliberaal) economisch arrangement.
 89

 Beatriz zou bijvoorbeeld graag zien dat er één 

belastingsysteem wordt ingevoerd voor heel Europa, zodat sociale voorzieningen voor 

iedereen op dezelfde (hoogwaardige) manier kan worden geregeld. Jose heeft een iets andere 

variant voor ogen. Hij wil dat er strengere EU-regels komen om de afdracht van belasting ten 

gunste van de welvaartstaat in eigen land te verbeteren. Ook Pablo geeft blijk voorstander te 

zijn van de oplossing ‘opbouw van de welvaartstaat’ door te pleiten voor het ‘terugdraaien 

van bezuinigingen’. Hij pleit voor een ‘meer progressieve en meer open economisch’ beleid 

vanuit de EU, waarbij de EU in ieder geval stopt met haar beleid van bezuinigen totdat de 

hoge werkeloosheid voorbij is. Jose rept tot slot over de indicator ‘betere werknemersrechten’ 

in de EU. Hij zegt: ‘wij [van Podemos] zien Europa graag als plek waar mensen een redelijk 

salaris betaald krijgen voor hun banen (…) en waar werk meer gedeeld wordt met iedereen.’ 

   Tot slot is de links-ideologische oplossing ‘vergroening en emancipatie’ volstrekt 

afwezig. Omdat de oplossingen ‘gelijkheid van macht en economisch welvaren’ en ‘opbouw 

van de welvaartstaat’ echter wel voorkomen, kan gesteld worden dat er in het discours ten 

aanzien van de EU sprake is van links-ideologische oplossingen. 

 

7.3.2 Populistische oplossingen ten aanzien van de EU 

In het discours worden ook een aantal populistische oplossingen met betrekking tot de EU 

gegeven. Ten eerste is men voorstander van ‘meer directe democratie’. Door drie 

respondenten en in één document worden populistische oplossingen genoemd.
90

 Zo vindt Ana 

dat er meer middelen voor directe democratie moet worden ingebouwd tussen mensen en hun 

vertegenwoordigers, door middel van digitale technologieën. Ook vindt ze dat de centrale 

bank en het Europees Parlement democratischer moeten worden. Pablo is een soortgelijke 

mening toegedaan. Hij zegt: ‘ik denk dat het [de EU] meer echte democratie aan de mensen 

moet geven. Volgens Beatriz kan men daarnaast alleen vechten tegen het neoliberalisme als er 

sprake is van meer directe democratie op Europees niveau. In de documenten van Podemos 

wordt tot slot ook veelvuldig over de wens voor méér democratie in Europa geschreven. Zo 

staat er: ‘we gaan werken voor een unie van de mensen uit Zuid-Europa, voor een fatsoenlijk 

en democratisch Europa’. 

   In deze documenten van Podemos wordt echter niet geschreven over méér directe 

democratie. De vraag is dus of de democratie die zij eisen wel als populistische oplossing kan 

worden aangemerkt. Het kan namelijk ook dat zij het over constitutionele democratie hebben 

(Mair, 2002), en niet per se over democratie waarbij de wil van het volk direct wordt 

uitgevoerd zoals bij referenda. Door Jon wordt tot slot nog de populistische oplossing ‘meer 

transparantie’ geopperd. Volgens hem moeten we ‘een meer transparant Europa [hebben] op 

een meer democratische manier.’
91

 Over de populistische oplossing ‘minder bureaucratie’ 

heeft men het met betrekking tot de EU verder niet. Omdat populistische oplossingen daarmee 

minder worden beschreven, kan gesteld worden dat er iets meer sprake is van links-

ideologische oplossingen wanneer men over de EU spreekt.  
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7.4 Overtuigingen ten aanzien van de EU 

Het is vrij lastig om links-ideologische dan wel populistische overtuigingen ten aanzien van 

de EU te herkennen in het discours van 15M en Podemos. Beiden zijn nagenoeg afwezig. 

Hierdoor is het onmogelijk te beoordelen welke van de twee meer centraal staat in het 

discours ten aanzien van de EU.  

 

7.4.1 Links-ideologische overtuigingen ten aanzien van de EU 

Er is nauwelijks sprake van links-ideologische overtuigingen ten aanzien van de EU. Alleen 

Jose lijkt blijk te geven van de overtuiging van ‘vals bewustzijn’. In zijn uitspraken over het 

Bolognaproces
92

 is vagelijk te herkennen dat hij de EU ‘institutionele controle’ vindt 

uitoefenen op het onderwijssysteem in EU-lidstaten. Volgens hem heeft de EU er met dit 

proces namelijk voor gezorgd dat mensen niet meer kritisch leren nadenken op de universiteit, 

maar worden opgeleid tot onwetende werknemers. Hij zegt over de EU: ‘ze hebben het 

concept van een universiteit pervers gemaakt (…). Ze willen professionals, ze willen dat 

mensen werken voor bedrijven en laagbetaalde mensen te zijn voor bedrijven. Dat was eerst 

een plaats voor kennis en nu is het een professionele plek, om professionals te maken. Ik ben 

tegen deze manier van denken.’
93

 Jose is echter de enige die van deze links-ideologische 

opvatting blijk geeft. Ook van de opvatting dat er ‘één waarheid’ is – bijvoorbeeld het idee 

dat de EU een absoluut einddoel is, dat er één juiste inrichting van bestaat, of dat een EU 

nooit kan slagen – is niet aanwezig in het discours. 

  Daarbij is alleen Stefanny ervan overtuigd dat de EU gericht is op ‘uitbuiting en 

onderdrukking’. Deze links-ideologische overtuiging is te herkennen in haar vergelijking van 

de verhouding tussen noordelijke en zuidelijke EU-lidstaten met de manier waarop Europa in 

de koloniale tijd Afrika uitbuitte. Ze zegt: [Europa] is altijd hetzelfde in dat ze (…) oorlog 

willen voeren en in dat ze bijvoorbeeld het continent Afrika uitbuiten. Dat is ook het 

probleem van dit moment in Europa (…). Ik geloof dat het oude politiek is wat Duitsland nu 

doet. Het is gecompliceerd he? Maar het is erg slecht. Ik geloof dat Duitsland dezelfde horror 

opnieuw doet - dezelfde fouten.’
94

 Maar omdat in de 15M-krant de EU ook juist wordt gezien 

als oplossing voor ‘uitbuiting en repressie’, is het lastig om te stellen dat men er in het 

discours van overtuigd is dat de EU gericht is op uitbuiting. In de 15M-krant wordt namelijk 

een Europees verdrag beschreven die de uitbuiting en repressie van de Spaanse overheid juist 

zou moeten tegengaan.
95

 Hier wordt hier dus juist heil verwacht van de EU om repressie tegen 

te gaan. Kortom zijn links-ideologische overtuigingen ten aanzien van de EU dusdanig weinig 

in het discours aanwezig, dat er nauwelijks iets over te zeggen valt. 

 

7.4.2 Populistische overtuigingen ten aanzien van de EU 

Ook populistische overtuigingen ten aanzien van de EU zijn sporadisch te vinden in het 

discours van 15M en Podemos. Van de respondenten lijkt alleen Pilar een populistische 

overtuiging toegedaan. Ze lijkt te vinden dat de EU moet ‘handelen volgens de wil van het 

volk’. Het is volgens haar namelijk verkeerd dat de mensen niet om hun mening is gevraagd 
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toen de EU zou hebben bepaald dat Spanje haar staatsschuld moest afbetalen. Ze zegt: 

‘sommige mensen van de populatie denken dat de schuld niet legaal is, omdat ze [de EU] het 

deden zonder de populatie te consulteren.’
96

 In de documenten van Podemos wordt 

vervolgens ook blijk gegeven van de overtuiging dat de EU moet ‘handelen volgens de wil 

van het volk’. In de toespraak die de partijleider van Podemos hield voor het Europees 

Parlement zegt hij: ‘onze eerste loyaliteit, waaraan alle andere ondergeschikt zijn, is aan de 

burgers die ons verkozen hebben. Zij bevinden zich niet in de gangen van dit gebouw, niet in 

de hotels rondom deze kamen, maar onthoud dat ze soeverein zijn. Eerder of later zullen ze 

ons vragen wat we in hun naam hebben gedaan.’
97

 Omdat dit echter de enige twee actoren zijn 

die blijk geven van een populistische overtuiging, kan worden gesteld dat ook populistische 

overtuigingen ten aanzien van de EU te weinig in het discours aanwezig zijn om hier echt iets 

over te kunnen zeggen. 

 

7.5 Allianties ten aanzien van de EU 

Waar de eerste drie discourselementen met betrekking tot de EU allemaal meer links-

ideologisch dan populistisch van aard bleken, is het bij het discourselement allianties 

omgekeerd. In het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU zijn populistische 

allianties het meest centraal aanwezig. Er kan dus gesteld worden dat populistische allianties 

in het discours ten aanzien van de EU centraler aanwezig zijn dan links-ideologische. 

 

7.5.1 Links-ideologische allianties ten aanzien van de EU  

Binnen het Europees Parlement heeft Podemos zich aangesloten bij de Europese politieke 

partij European United left- Nordic Green Left – een groep die bekend staat als zeer links-

ideologisch georiënteerd. Maar men spreekt niet openlijk over samenwerking met socialisten 

of communisten op Europees niveau. Zo doet Jose lacherig over het feit dat de kleine Spaanse 

partij Euskal Herria Bildu – ‘een coalitie tussen verschillende partijen van de linkervleugel in 

Baskenland en nationalisten’-  ook tot de European United Left behoord.
 
Ook vindt hij de 

vergelijking tussen Podemos en Europese communistische partijen mank gaan. Podemos zou 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld Griekse communistische partijen, namelijk niet uit de Euro 

willen.
 98 

Waar Podemos volgens Jose wel op lijkt is de Griekse partij Syriza, die eveneens is 

aangesloten bij de European United Left. Pablo Iglesias zou regelmatig op bezoek gaan bij 

Syriza om te ‘praten over de toekomst van Europa’, aldus Jose.
99

 Van Syriza is echter ook niet 

helemaal duidelijk waar zij politiek moeten worden ingedeeld. Net als Podemos heeft deze 

partij zowel links-ideologische als populistische kenmerken, waardoor niet gesteld kan 

worden dat de samenwerking tussen de twee partijen als een uitsluitend links-ideologische 

alliantie moet worden gezien.  

   Wel is er in het discours in beperkte mate sprake van de alliantie ‘minderheden’ bij 

het spreken over de EU. Henar en de documenten van Podemos spreken namelijk over 

‘armen’ die de dupe zijn van EU-beleid.
100

 Zo zegt Henar dat als de EU geen bezuinigingen 

had afgedwongen ‘er waarschijnlijk geen arme mensen, of mensen die op straat leven’. In de 

documenten van Podemos staat daarnaast: ‘we leven in een tijd van grote ontbering en 
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verarming van de overgrote meerderheid van de mensen’. Deze alliantie ‘armen’ wordt ten 

aanzien van de EU echter alleen door bovenstaande twee actoren gemaakt. Andere links-

ideologische allianties zoals ‘revolutionairen’ en ‘bewuste mensen’ worden ten aanzien van 

de EU ook niet gemaakt. Gezien het feit dat de Europese samenwerking met andere partijen 

ook niet overduidelijk richting links-ideologische alliantievorming wijst, kan gesteld worden 

dat links-ideologische allianties met betrekking tot de EU niet centraal in het discours 

aanwezig zijn. 

 

7.5.2 Populistische allianties ten aanzien van de EU 

Populistische allianties met betrekking tot de EU zijn daarentegen wel veelvuldig aanwezig in 

het discours van 15M en Podemos. Er wordt namelijk veel gesproken over ‘het volk’ die de 

nadelen van Europees beleid ondervindt. De daaronder vallende alliantie de ‘verenigde 

mensen’ is het meest centraal aanwezig. Door vijf respondenten en in één document wordt 

gepraat over indicatoren voor deze alliantie.
101

 Zo spreekt Pablo over ‘de mensen’. Hij zegt: 

‘het beleid van de Europese Unie, het redden van de banken (…) het snijden in uitkeringen 

(…) is eigenlijk beleid tegen de mensen’. Ook Jose heeft het over ‘de mensen’. Op de vraag 

wat Podemos nu eigenlijk wil in de EU, zegt hij: ‘wij willen beleid dat goed is voor de 

mensen (…). Het moet eerlijk zijn, eerlijk voor de mensen.’ Ook Pilar gebruikt deze indicator. 

Ze vindt dat ‘de mensen’ lijden onder het EU-beleid rondom staatsschulden. ‘Als je al die 

landen hebt die (…) je pushen om te betalen, dan gaat het niet goedkomen met de mensen, 

zegt ze.’ Daarnaast gebruiken Ana en Pilar de indicator ‘wij’. ‘Wij kunnen helemaal niks 

doen,’ zegt Ana over de invloed die burgers hebben in het Europees Parlement. Tot slot vormt 

de tekst die leden van Podemos scanderen na de overwinning van de Europese verkiezingen 

van mei 2014, een duidelijke aanwijzing voor de alliantie ‘de verenigde mensen. De menigte 

roept nadat Pablo Iglesias hen heeft toegesproken: ‘de verenigde mensen zullen nooit 

verslagen worden.’ 

  De tweede alliantie van ‘het volk’ die wordt gebruikt wanneer men over de EU spreekt 

is ‘de gewone man’. Zo zegt Pablo Iglesias in zijn toespraak na de verkiezingsoverwinning: 

‘morgen zullen Merkel en de financiële machten beslissingen maken tegen ons, tegen gewone 

mensen.’ Bij zijn toespraak voor het Europees Parlement heeft hij het over ‘fatsoenlijke 

mensen’. Hij zegt: ‘bij Podemos weten ze wie de veranderingen tot stand moet brengen: ‘met 

mensen klaar en fatsoenlijk’. Populistische allianties komen dus veel voor in het discours van 

15M en Podemos bij het spreken over de EU. Hoewel andere populistische allianties als 

‘echte democraten’ en ‘apolitieke mensen’ niet in het discours voorkomen, en men geen 

‘letterlijke populistische’ allianties sluit met andere Europese populistische partijen, wordt de 

alliantie ‘het volk’ veel meer genoemd dan alle links-ideologische allianties bij elkaar. 

Populistische allianties ten aanzien van de EU zijn dus centraler aanwezig in het discours dan 

links-ideologische. 

 

7.6 Communicatiestijl ten aanzien van de EU 

In het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU wordt even vaak een 

populistische als een links-ideologische communicatiestijl gehanteerd. Dit komt overeen met 

het algemene discours van 15M en Podemos – ook daar is er even vaak sprake van een 

populistische als van een links-ideologische communicatiestijl.  
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 Zie de interviews met Beatriz (p. 7), Pilar (p.  3 en 6), Pablo (p. 3), Jose (p. 15), Ana (p. 4); en de documenten 

van Podemos (p. 1). 
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7.6.1 Links-ideologische communicatiestijl ten aanzien van de EU 

Een links-ideologische communicatiestijl ten aanzien van de EU wordt door zes actoren 

gebruikt.
102

 Allen hebben een ‘militante, agressieve en vijandige’ communicatiestijl. De 

eerste indicator hiertoe is dat ze ‘praten over strijd’ die men levert ten aanzien van de EU. Zo 

zegt Jorge te ‘vechten tegen bezuinigingen vanuit Europa’, en wil Beatriz ‘vechten voor een 

democratischer Europa’ en ‘tegen een neoliberaal Europa’. Voor Jon gaat de strijd zelfs 

verder dan de EU. Hij zegt: ‘Europa is niet de hele wereld, we moeten samen vechten en 

proberen een groot globaal netwerk te maken (…). We vechten voor een wereldrevolutie’.  

 Andere vormen van een ‘militante, agressieve en vijandige’ communicatiestijl ten aanzien 

van de EU in het discours zijn ‘woedende betogen’. Zo zegt Henar dat Spanje door toedoen 

van de EU ‘naar de hel gaat’. ‘We gaan dezelfde weg als Griekenland, als Portugal en Italië 

(…). Griekenland is al daar, en wij gaan daar ook heen, naar de hel,’ zegt ze. Ook Pablo houdt 

een ‘woedend betoog’. Hij vindt dat de bezuinigingen vanuit de EU ‘op deze manier, op dit 

moment, het land gewoon vermoorden.’ Tot slot geeft ook Pablo Iglesias in zijn toespraak 

voor het Europees Parlement blijk van deze communicatiestijl. Hij zegt: de staatsschuld is 

vandaag de dag een mechanisme van macht en plundering van de Zuidelijke lidstaten. Dit is 

wat er gebeurt in deze landen. Ze zijn gebrandmerkt door sommigen, op een racistische 

manier, als varkens.’ 

  

7.6.2 Populistische communicatiestijl ten aanzien van de EU 

Ten aanzien van de EU wordt tevens een populistische communicatiestijl gehanteerd. Ten 

eerste wordt er door vijf actoren gebruik gemaakt van ‘verpersoonlijking’ door een ‘menselijk 

gezicht te plakken op abstracte materie’.
103

 In plaats van de schuld te geven aan ingewikkelde 

mechanismen in de EU, wordt de schuld namelijk gelegd bij bewindslieden die al het kwaad 

uit de EU vertegenwoordigen. De meest gehanteerde verpersoonlijking is ‘Angela Merkel’. 

Wanneer Jorge naar zijn mening wordt gevraagd over de EU antwoord hij bijvoorbeeld: 

‘Pffff, de Europese Unie. Ik kan je wel vertellen over Merkel en hoe ze de controle kreeg over 

onze staat. Ze veranderden de wet, artikel 135, in 48 uur (…) omdat Merkel zei, hé jullie 

moeten dit doen!’ Ook door Jon en in de documenten van Podemos wordt Merkel gezien als 

verpersoonlijking van grotere Europese mechanismen zoals het neoliberalisme. Ze zeggen 

respectievelijk: ‘Merkel (…) is bezig neoliberaal beleid te voeren in de Europese Unie’ en 

‘morgen zullen Merkel en de financiële machten beslissingen gaan nemen tegen ons’. Maar 

Merkel is niet het enige gezicht dat op abstracte EU-materie wordt geplakt, ook andere 

Europese leiders worden hiervoor gebruikt. Zo vindt Jon dat naast Angela Merkel ook James 

Cameron schuld heeft aan de benarde situatie in Spanje. En Henar geeft óók de schuld aan 

Francois Hollande: ‘Angela Merkel en Francois Hollande (…) praatten ze te veel met Rajoy 

(…) en ze begonnen zich voor een groot deel te bemoeien met onze televisieprogramma’s’, 

aldus Henar.  

  De tweede indicator voor een populistische communicatiestijl is dat er ‘emotionele 

statements’ worden gemaakt over de EU. Zo spreken drie actoren over ophanden zijnde grote 
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 Zie de interviews met Jorge (p. 6), Beatriz (p. 7), Jon (p. 5), Henar (p. 6) en Pablo (p. 5); en de documenten 

van Podemos (p. 2). 
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 Zie de interviews met Jorge (p. 6), Henar (p. 5), Pilar (p.) en Jon (p. 4); en de documenten van Podemos (p. 

1). 
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‘verandering’ in de EU.
104

 Iglesias zegt in zijn overwinningstoespraak bij de Europese 

verkiezingen bijvoorbeeld: ‘in deze situatie, zijn we geboren om stappen te zetten in politieke 

verandering’. Ook Jon roept op tot ‘verandering’ in de EU: ‘laten we starten met het werken 

aan een ander systeem,’ zegt hij. Tot slot is de laatste indicator voor een populistische 

communicatiestijl dat er een ‘directe’ vorm van communiceren wordt gehanteerd, waarbij 

men met ‘jij’ of ‘u’ wordt aangesproken. Dit komt vooral voor in de documenten van 

Podemos. In zijn toespraak voor het Europees Parlement zegt partijleider Iglesias: ‘vandaag 

adresseer ik niet alleen een kamer met vijf, zes, of zeven parlementaire groepen, noch 

politieke partijen, ik adresseer u: dames en heren, leden van het Parlement. (…) U weet dat 

het tijd is om onze landen te helpen en om weer op te staan. Ik vraag u om vandaag te 

stemmen als Griek, als Ier, als Portugees, als Italiaan, als Tsjech, als Pool, als Roemeen en als 

Spanjaard. (…) Niet alleen zodat u mensen in het gezicht aan kan kijken als u in uw eigen 

land bent, maar ook omdat u op die manier Europa verdedigt.’
 105

 Ook het discours van 15M 

en Podemos ten aanzien van de EU wordt grafisch weergegeven (zie tabel 4). In de tabel is 

daarbij de relatieve verschuiving ten opzichte van het algemene discours opgenomen. 

 

TABEL 4 

 

Elementen 

discours 

Extreem links-ideologisch  

discours 

Populistisch discours 

 

Problemen 

 

 

            ●                     ● 

 

     

 

Schuld 

 

 

       ● 

 

 

 

Oplossingen 

 

                                 ●                      ● 

 

 

Overtuigingen 

 

       ●                                        (nvt) 

 

 

 

 

Allianties 

 

 

       

               ● 

 

Communicatiestijl 

 

                                                            ● 

 

 

 

●  = plaats van het discourselement op de ‘extreemlinkse ideologie/ populisme’- as in het discours ten aanzien 

van de EU. 

●   = plaats van het discourselement op de ‘extreemlinkse ideologie/ populisme’- as in het algemene discours. 
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 Zie de interviews met Ana (p. 4) en Jon (p. 5); en in de documenten van Podemos (p. 4). 
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 Zie de documenten van Podemos (p. 3). 
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8. Analyse van de mate van Euroscepsis  

Uit de hoofdstukken 6 en 7 blijkt dat het Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos 

beter verklaard wordt door een extreem links-ideologisch, dan door een populistisch discours. 

De mate van Euroscepsis in het discours is echter niet eenduidig zoals bleek in hoofdstuk 5.  

Er blijkt zowel sprake te zijn van ‘harde’ als van ‘zachte’ Euroscepsis in het discours. Dit riep 

de vraag op of de mate van Euroscepsis verband houdt met een meer extreem links-

ideologisch of juist meer populistisch discours van individuele actoren. Deze vraag zal in dit 

hoofdstuk beantwoord worden door de mate van Euroscepsis per actor af te zetten tegen het 

individuele discours van deze actor. 

 

8.1 Mate van Euroscepsis en individuele discoursen 

8.1.1 De meest ‘zacht’-Eurosceptische actoren en hun discours 

Pablo, Beatriz, Pilar en Jon zijn zoals in het eerste resultatenhoofdstuk reeds gesteld is, 

‘zacht’ Eurosceptisch. Er blijkt echter geen eenduidige grond voor deze vorm van 

Euroscepsis. Het discours van Beatriz is bijvoorbeeld extreem links-ideologisch. Haar 

‘zachte’ Euroscepsis relateert primair aan haar afschuw van het neoliberalisme en banken.
106

 

De EU zou het neoliberalisme volgens haar in Europa geimplementeerd hebben.
107

 Ook de 

rest van haar discours is doorspekt met extreem links-ideologisch discourselementen. Ze praat 

over sit-ins om huisuitzettingen te voorkomen, over kapitalisme dat gelijk is aan zelfmoord en 

over ‘vechten’ voor een ander Europa
108

 – allemaal kenmerken van een extreem links-

ideologische communicatiestijl. Hoewel ze ook een populistische oplossing aandraagt voor de 

EU – namelijk meer échte democratie – is dit ondergeschikt aan haar extreem links-

ideologische kritiek op de EU: ‘alleen met echte democratie kun je vechten tegen het 

neoliberalisme’.
109

    

  Ook het discours van Pilar is overwegend extreem links-ideologisch. Zo vindt ze het 

een groot probleem dat er wordt bezuinigd op de gezondheidszorg en onderwijs,
110

 legt ze de 

schuld bij de banken en de private sector,
111

 en ziet ze als oplossing dat er een eind moet 

komen aan de bezuinigingen.
112

 In tegenstelling tot Beatriz’ discours bevat het discours van 

Pilar echter tevens populistische elementen. Zo maakt ze gebruik van de alliantie ‘het volk’ en 

heeft ze een populistische communicatiestijl door problemen te verpersoonlijken.
113

 Tevens 

bevat haar discours populistisch probleemdefinities als fraude en corruptie.
114

 Haar ‘zachte’ 

Euroscepsis lijkt echter overwegend te steunen op extreem links-ideologische 

discourselementen. Het idee dat Europese landen, en met name Duitsland, het Spaanse 
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 Zie het interview met Beatriz (p. 3 en 4)  
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 Zie het interview met Beatriz (p. 4) 
108

 Zie het interview met Beatriz  (respectievelijk p. 1, 3 en 8) 
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 Zie het interview met Beatriz  (p. 7) 
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 Zie het interview met Pilar (p. 2) 
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114

 Zie het interview met Pilar  (p. 3 
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bezuinigingsbeleid steunen en er zelfs op aansturen, is haar grootste kritiek op de EU.
115

  

  De discoursen van Pablo en Jon – die net als Beatriz en Pilar ‘zacht’ Eurosceptisch 

zijn - vertonen echter naast extreem links-ideologische, ook veel populistische 

discourselementen. Zo vindt Pablo corruptie en clientelisme het grootste probleem in 

Spanje
116

 – wat wijst op een populistische probleemdefinitie. Om deze corruptie tegen te gaan 

ziet hij heil in de populistische oplossing om een echte democratie in Spanje in te voeren. Zo 

is hij groot voorstander van meer burgerinitiatieven.
117

 Ook is de EU volgens hem te 

ondemocratisch.
118

 Zijn Euroscepsis is dan ook mede gestoeld op een populistisch discours. 

Echter ziet Pablo ook links-ideologische problemen in de EU. Zo vindt hij dat de EU de 

economische crisis helemaal verkeerd heeft aangepakt door in Spanje bezuinigingen op 

onderwijs, gezondheidszorg en sociale hulp af te dwingen.
119

 De schuld hiervan legt hij bij het 

financiele systeem van de EU ‘die de politieke besluitvorming tegen de mensen keert’.
120

 Het 

‘zachte’ Euroscepsis van Pablo wortelt dus zowel in populistische als in extreem links-

ideologische elementen, waarbij er net iets meer extreem links-ideologische elementen tot zijn 

Euroscepsis leiden. 

  In het discours van Jon hebben populistische elementen daarentegen de overhand. Hij 

problematiseert corruptie en wil graag populistische oplossingen als meer ‘echte’ democratie, 

participatie en transparantie.
121

 Het huidige democratisch systeem zou volgens hem gestolen 

zijn door bankiers
122

 – een extreem links-ideologische schuldtoewijzing die verder in zijn 

discours niet veel voorkomt – en zou teruggegeven moeten worden aan het volk. De alliantie 

‘het volk’ die hij hiermee sluit is dus wel weer populistisch.
123

 Ook sluit hij de populistische 

alliantie ‘a-politieke’ te zijn; hij zegt expliciet geen politieke partij te willen oprichten.
124

 

Hoewel hij verder wil vechten tegen privatiseringen van de gezondheidszorg, het onderwijs 

en publiek erfgoed,
125

 leunt zijn ‘zachte’ Euroscepsis merendeels op populistische elementen. 

Echte, transparante, en participatorische democratie kan volgens hem namelijk alleen op 

kleine schaal plaatsvinden, en dat is niet goed te rijmen met een bureaucratische moloch als 

de EU. 

 

8.1.2 De meer kritische ‘zacht’-Eurosceptische actoren en hun discours 

Zoals in het eerste resultatenhoofdstuk besproken is, spreekt uit de interviews met Jose, Jorge, 

Ana en de documenten van Podemos een zwaardere kritiek op de EU, dan uit de interviews 

met de bovenstaande vier respondenten. Desalniettemin zijn deze actoren nog steeds te 

categoriseren als ‘zacht’ Eurosceptisch en ook hun kritiek op de EU loopt enigszins uiteen. 

Het discours van Jorge is overwegend extreem links-ideologisch. De grootste problemen heeft 

hij met de bezuinigingen op ziekenhuizen en sociale zekerheid, en het feit dat het collegeld 

twee keer zo duur is geworden.
126

 Wel stipt hij ook populistische problemen als corruptie en 
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 Zie het interview met Pilar (p. 1 en 2) 
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 Zie het interview met Pablo (p. 1 en 2) 
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 Zie het interview met Pablo (p. 2 en 4) 
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 Zie het interview met Pablo (p. 8) 
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 Zie het interview met Pablo (p. 2  
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 Zie het interview met Pablo (p. 2 en 8) 
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 Zie het interview met Jon (p. 2) 
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 Zie het interview met Jon (p. 3) 
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 Zie het interview met Jon (p. 1, 3 en 4) 
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 Zie het interview met Jon (p. 2-3) 
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 Zie het interview met Jon (p. 2) 
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 Zie het discours van Jorge (p. 1 en 2) 
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vriendjespolitiek aan.
127

 De schuld legt Jorge op extreem links-ideologische wijze bij de 

banken, de rijken en de olicharchie.
128

 De oplossingen die hij aandraagt zijn tevens links-

ideologisch: een meer nivellerend belastingstelsel, gratis onderwijs en invoering van het 

basisinkomen.
129

 Hij vertelt niet heel uitgebreid over de EU maar zijn grootste punt van 

kritiek past in de de lijn van de rest van zijn discours: rijke Europarlementariërs dwingen 

Spanje om te bezuinigen.
130

 Er kan dus gesteld worden dat zijn Euroscepsis overwegend 

gestoeld is op een extreem links-ideologische discours. 

  Ook Jose heeft een overwegend extreem links-ideologisch discours. Zo vindt hij 

bezuinigingen op de gezondheidszorg, het onderwijs en pensioenen problematisch,
131

 en geeft 

hij de schuld hiervan aan de olicharchie en politici die ten behoeve van de bedrijven zouden 

regeren.
132

 Oplossingen ziet hij in een belastingstelselherziening waarbij rijken meer gaan 

betalen en in de invoering van een maximum inkomen.
133

 Zijn ‘zachte’ Euroscepsis is 

eveneens gebaseerd op extreem links-ideologische opvattingen. Zo vindt hij de economische 

ongelijkheid tussen de Noordelijke en  Zuidelijke lidstaten een probleem, evenals grote 

individuele inkomenverschillen tussen Europese burgers.
134

 Hij wil dan ook een Europa waar 

rijken méér belasting betalen aan hun regio’s, waar werk beter betaald en eerlijker verdeeld is 

over mensen en waar bedrijven niet aan belastingontduiking kunnen doen.
135

 Hoewel Jose 

ook populistische problemen en oplossingen als fraude en referenda opsomt
136

 - en een 

populistische communicatiestijl heeft waarin hij grote veranderingen  aankondigt
137

 - brengt 

hij deze populistische elementen echter niet of nauwelijks in verband met de EU. 

  In het discours van Ana staan populistische elementen daarentegen centraler dan 

extreem links-ideologischer. Zo problematiseert ze corruptie en vindt ze de regering volstrekt 

niet responsief.
138

 Ook vindt ze Spanje geen volwaardige democratie: de machten onder de 

dictatuur van Franco zouden nog steeds de dienst uitmaken in Spanje.
139

 Een 

schuldtoewijzing ontbreekt in haar discours, al geeft ze later ruiterlijk toe dat ze de links-

ideologische term kapitalisme expres niet gebruikt omdat dit niet aansprekend zou zijn.
140

 

Haar oplossingen zijn net als haar problemen voornamelijk populistisch. Zo wil ze meer 

directe democratie zoals referenda en meer transparantie.
141

 Daarbij vindt ze dat het volk 

altijd gelijk heeft – een populistische overtuiging.
142

 Ana’s ‘zachte’ Euroscepsis is dan ook 

meer gebaseerd op populistische dan op extreem links-ideologische elementen. Hoewel ze de 

financiële macht en de dominantie van ‘het geld’ in de EU als groot pijnpunt ervaart,
143

 

overheerst bij haar de kritiek van gebrekkige democratie in de EU.
144

 Als de Europese 
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bevolking meer macht zou krijgen, zal de demonantie van het geld automatisch afnemen, is 

haar redenering.  

  Ook in de documenten van Podemos ontlopen de populistische en extreem links-

ideologische discourselementen elkaar niet veel. Het discours in de documenten is echter net 

iets links-ideologischer. De grootste problemen die worden aangesneden zijn het privatiseren 

van ziekenhuizen, slechte arbeidsvoorwaarden voor (migranten-)werknemers en armoede
145

 – 

allen links-ideologische problemen. Daarbij wordt de schuld gelegd bij bankiers.
146

 De 

oplossingen en overtuigingen die uit de documenten spreken, zijn juist populistisch. Zo wil 

men meer directe democratie en is men ervan overtuigd dat het volk ‘de souvereign is’.
147

 De 

allianties en communicatiestijl zijn zowel populistisch als extreem links-ideologisch. Zo sluit 

men de allianties ‘de gewone man’, maar ook die van ‘armen’,
148

 en  communiceert men 

zowel in termen van ‘hoop’ en ‘grote verandering’ als van ‘strijd’ en ‘gevecht’.
149

 Omdat in 

de documenten met betrekking tot Europa iets meer nadruk wordt gelegd op het streven naar 

fatsoenlijk werk, universele gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, en pensioenen
150

 dan op 

meer ‘echte democratie’,
151

 kan gesteld worden dat de ‘zachte’ Euroscepsis in de documenten 

van Podemos iets meer gestoeld is op een extreem links-ideologisch discours. 

8.1.3 De ‘hard’-Eurosceptische actoren en hun discours 

Stefanny en Henar zijn als enige actoren ‘hard -Eurosceptisch. Wat opvalt is dat beiden ook 

een redelijk tot zeer extreem links-ideologisch discours hebben. Stefanny problematiseert de 

repressie die de Spaanse regering zou uitoefenen bij demonstraties.
152

 Ook vindt ze 

millieuvervuiling en bezuinigingen op de gezondheidszorg een probleem,
153

 evenals 

hierarchie.
154

 Ze is groot voorstander van de links-ideologische oplossing om het onderwijs 

gratis onderwijs te maken
155

 en streeft naar totale gelijkheid; egalitaire volksvergaderingen op 

lokaal niveau is haar ideale bestuursvorm.
156

  Haar discours is dus overwegend extreem links-

ideologisch, hoewel ze naast extreem links-ideologische allianties als ‘hippies’ ook over 

populistische allianties als ‘de verenigde mensen’
157

 spreekt en ze blijk geeft van een 

populistische communicatiestijl.
158

 Haar ‘harde’ Euroscepsis wortelt dan ook in een extreem 

linkse ideologie. Ze is dusdanig tegen hierarchie en repressie dat ze onvoowaardelijk tegen de 

EU is. Een EU zou zelfbeschikking op kleine schaal onmogelijk maken.  

  Aan de basis Hernar’s ‘harde’ Euroscepsis ligt dezelfde extreem links-ideologische 

redenering ten grondslag. Ook zij vindt de hierarchie binnen de EU – het feit dat andere 

lidstaten bepalen wat Spanje moet doen
159

 - een groot probleem. Daarbij vindt ze de EU ook 

een te neoliberaal beleid voeren
160

 – een extreem links-ideologische schuldtoewijzing die bij 
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Stefanny ontbreekt. Liever ziet ze haar land bestuurt door middel kleinschalige 

volksvergaderingen in de wijken: een land bestaande uit kleine egailitaire gemeenschappen.
161

 

Haar kritiek op de EU komt overeen met de kritiek in de rest van haar discours aanwezig is. 

Zo heeft ze problemen met de bezuiningen op universiteiten en de zorg, en problematiseert ze  

werkeloosheid
162

 en ook in haar algemene discours geeft ze de schuld aan het 

neoliberalisme.
163

 Verder is ze overtuigd van het bestaan van vals bewustzijn,
164

 sluit ze 

allianties met ‘arme mensen’
165

 en heeft ze een links-ideologische communicatiestijl door te 

spreken over ‘strijd’, ‘escraches’ en ‘stakingen’.
166

 Hoewel er ook populistische allianties en 

een populistische communicatiestijl in haar discours voorkomen,
167

 is haar ‘harde’ 

Euroscepsis echter zeer ingegeven door haar extreem links-ideologische discours. Haar afkeer 

van hierarchie en neoliberalisme is niet in overeenstemming te krijgen  met een Europes Unie. 

  

8. 2  Houdt de mate van Euroscepsis verband met het discours? 

Hoewel uit hoofdstuk 7 en 8 blijkt dat Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos beter 

wordt verkaard door een extreem links-ideologisch discours, blijkt uit hoofdstuk 9 dat de 

respondenten niet ‘harder’ Eurosceptisch worden naarmate men een meer extreem links-

ideologisch discours heeft. Hoewel Stefanny en Henar beide een overwegend een links-

ideologsich discours hebben én ‘hard’ Eurosceptisch zijn, bevat hun discours ook 

populistische discourselementen. En misschien nog wel belangrijker; ook ‘zachte’ 

Euroscepsis komt voor bij respondenten die een uitgesproken extreem links-ideologisch 

discours hebben. Het discours van Beatriz is namelijk extreem links-ideologisch, maar ook 

‘zacht’ Eurosceptisch. Zowel Beatriz als Henar zijn fel tegen het kapitalisme, vinden dat de 

‘afbraak van de welvaarstaat’ gestopt moet worden en hebben een extreem links-ideologische 

communicatiestijl en toch wil alleen Henar uit de EU stappen. Beatriz wil op voorwaarde dat 

de EU meer sociaal beleid gaat voeren, juist een sterkere EU met één belastingstelsel. 

   Er blijkt dus geen verband te bestaan tussen de mate van Euroscepsis en het hebben 

van een extreem links-ideologisch dan wel populistisch discours. Men blijkt namelijk ook niet 

‘zachter’ Eurosceptisch te zijn wanneer men een discours heeft dat meer populistische 

discourselementen bevat. In het interview met Pablo en in de documenten van Podemos 

bevatten allebei relatief veel populistische discourselementen. Uit de documenten van 

Podemos spreekt echter  een hardere ‘zachte’Euroscepsis, waar Pablo redelijk positief is over 

de EU. Hij denkt dat Europese wetgeving de Spaanse bevolking recht geeft op een dak boven 

hun hoofd. De documenten van Podemos staan echter bol van de kritiek op de EU. Hoewel 

Euroscepsis dus méér onderdeel is van een links-ideologisch discours, is de mate van 

Euroscepsis niet discoursafhankelijk. Het verschil tussen ‘harde’ en ‘zachte’ Euroscepsis 

heeft waarschijnlijk dan ook een andere oorzaak. Zie voor een discussie hierover §11.3.  
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 Zie het interview met Henar (p. 4) 
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 Zie het interview met Henar (p. 4 en 6) 
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 Zie het interview met Henar (p. 5) 
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 Zie het interview met Henar (p. 6, 7 en 10) 
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 Zie het interview met Henar (p. 9) 
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 Zie het interview met Henar (prespectievelijk p. 5 en 8; 5; en 4)  
167

 Zie het interview met Henar (respectievelijk p. 4 en 7; en 5, 6, en 7) 
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TABEL 5 

Respondenten/ 

Documenten 

 

 

 

 

 

 

 

Extreem links- 

ideologisch        

 

Populistisch 

 

Pablo 

 

 

Harde Euroscepsis 

              
             

 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 
                                ●  

 

Beatriz 

 

 

Harde Euroscepsis 

 
             

 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 
         ● 

 

 

 

Pilar 

 

 

 

Harde Euroscepsis 

  

 

Zachte Euroscepsis 
              ● 

 

 

Jon 

 

Harde Euroscepsis 

  

 

Zachte Euroscepsis 

 
    ● 

 

Jorge 

 

 

Harde Euroscepsis 

 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 
            ● 

 

 

Jose 

 

Harde Euroscepsis 
          

 

Zachte Euroscepsis 
      ●    

 

Ana 

 

Harde Euroscepsis 

 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 

 
● 

 

Documenten van 

Podemos 

 

Harde Euroscepsis 

 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 
                               ● 

 

 

Henar 

 

Harde Euroscepsis 
         ● 

 

 

 

Zachte Euroscepsis 

 

 

 

 

Stefanny 

 

Harde Euroscepsis 
             ● 

 

 

Zachte Euroscepsis 

  



79 

 

9. Conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag beantwoord: Wat verklaart Euroscepsis in het discours 

van 15M en Podemos: ideologie of populisme (§9.2)? Hieraan voorafgaand worden eerst de 

antwoorden op het drietal deelvragen samengevat, als ook de vraag of er een verband bestaat 

tussen de mate van Euroscepsis en een extreem links-ideologisch of populistisch discours (§ 

9.1). Tot slot wordt uiteengezet wat de grondslag van Euroscepsis in het discours van 15M en 

Podemos zegt over andere discoursen (§9.3).  

  

9.1 Antwoorden op de deelvragen 

 

9.1.1  In hoeverre is er sprake van Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos? 

Het antwoord op de eerste deelvraag is dat er meer sprake van ‘zachte’ dan van ‘harde’ 

Euroscepsis in het discours. Het merendeel van de actoren stelt namelijk scherpe voorwaarden 

aan verdere Europese integratie, maar is er in principe niet tegen (zachte Euroscepsis). Zo 

hebben de respondenten Pablo, Beatriz, Pilar en Jon kritiek op de EU, maar willen ze niet dat 

Spanje de EU verlaat. Ze vinden zelfs dat de huidige EU ook positieve aspecten heeft. 

Hoewel Ana, Jose, Jorge en de documenten van Podemos geen positief woord overhebben 

voor de EU, zijn ook zij ‘zacht’ Eurosceptisch. Ze willen namelijk niet uit de Euro of de EU 

stappen. Alleen Henar en Stefanny zijn ronduit tegen verdere Europese integratie en dus 

‘hard’ Eurosceptisch. Zij kunnen geen voorwaarden bedenken waarop ze vóór een Europese 

Unie zouden zijn en willen eruit stappen. Dit is een opmerkelijke bevinding. Men zou op 

basis van wat erover Podemos geschreven wordt in de media, verwachten dat uit dit 

onderzoek naarvoren zou komen dat Podemos en 15M hard Eurosceptisch zijn. Maar dit is 

dus niet het geval. Men wil overwegend helemaal niet dat Spanje uit de EU stapt.  

 

9.1.2 Wat biedt in het algemene discours van 15M en Podemos een betere verklaring voor 

de gevonden Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of populisme? 

Het algemene discours van 15M en Podemos blijkt net iets meer extreem links-ideologische 

dan populistische discourselementen te bevatten. Het meest links-ideologisch zijn de 

schuldtoewijzing en de overtuigingen in het discours. Men geeft de schuld aan ‘het 

neoliberalisme en het kapitalisme’ en aan exponenten daarvan zoals banken en bedrijven. Ook 

wordt de schuld gelegd bij de regering, politici van gevestigde partijen en de media omdat 

deze als ‘verlengstukken’ worden gezien van het kapitalisme. Daarbij is men overtuigd van 

het links-ideologische ‘vals bewustzijn’ en ook de extreem links-ideologische overtuiging 

‘onderdrukking’ komt prominent in het discours naar voren. Daarentegen zijn populistische 

schuldtoewijzingen en overtuigingen nauwelijks aanwezig in het discours. De schuld wordt 

niet bij de elite gelegd, en de overtuiging dat alleen het volk de waarheid kent (‘de waarheid 

volgens het volk’) wordt door zeer weinig respondenten en documenten tentoongespreid. 

  De problemen, oplossingen en communicatiestijl zijn niet per se meer links-

ideologisch van aard. Zij bevatten evenveel extreem links-ideologische als populistische 

componenten. Men heeft evenveel problemen met het links-ideologische ‘afbraak van de 

welvaartstaat en deregulering’ en ‘ongelijkheid in macht en economisch welvaren’, als met 

het populistische ‘corruptie’ en ‘het gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’. Wat betreft de 

oplossingen ziet men zowel groot voorstander van het links-ideologische ‘gelijkheid van 
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macht en economisch welvaren’ en ‘vergroening en emancipatie’, als van het populistische 

‘directe democratie’ en ‘meer transparantie’. Ook wat betreft de communicatiestijl bevat het 

algemene discours van 15M en Podemos zowel links-ideologische als populistische 

componenten. Het links-ideologische aspect van de communicatiestijl betreft het houden van 

bezettingen, kraken, stakingen en zogenaamde escraches; en het gebruik van de woorden 

‘strijd’ en ‘gevecht’. Het populistische aspect van de communicatiestijl is het simpele 

taalgebruik. Er is weinig sprake van nuancering, er wordt veel gesproken in bullet points. Ook 

wordt er veel gebruik gemaakt van iconische personages om het verhaal te verpersoonlijken. 

   Enkel de allianties neigen meer naar een populistisch discours. De meest 

voorkomende alliantie in het discours is namelijk ‘het volk’: men beziet zichzelf als de 

‘verenigde mensen’ en als ‘de gewone hardwerkende man’. Links-ideologische allianties 

worden daarentegen niet expliciet gesloten. Respondenten zeggen individueel wel affiniteit te 

hebben met ‘links’, ‘marxisten’,‘socialisten’ of ‘het milieu’, maar willen liever geen 

ideologische labels op hun beweging plakken. Men zegt dat men ideologische labels oude 

dogma’s vindt, en liever op zoek gaat naar de gemeenschappelijke wensen en belangen van 

‘de mensen’. Dit is een opmerkelijke bevinding, waarop meer zal worden ingegaan in de 

discussie (§10.1). Want waarom zou men ziczelf niet ‘links’ willen noemen als men (onder 

andere) wel links-ideologische problemen, schulden en oplossingen constateert?  

   De beantwoording van de tweede deelvraag is aan de hand van bovenstaande 

bevindingen lastig. Doordat de schuldtoewijzing en overtuigingen volledig extreem links-

ideologisch zijn; de problemen, oplossingen en communicatiestijl zowel extreem links-

ideologisch als populistisch; en de allianties vooral populistisch, is het algemene discours van 

15M en Podemos door de bank genomen namelijk maar íets meer extreem links-ideologisch 

is dan populistisch. Het is dan ook niet te zeggen of een extreemlinkse ideologie of populisme 

in het algemene discours een betere verklaring biedt voor het gevonden Euroscepsis.  

 

9.1.3 Wat biedt in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU een betere 

verklaring voor de gevonden Euroscepsis: een extreemlinkse ideologie of populisme? 

De derde deelvraag is wél te beantwoorden. Waar het algemene discours van 15M en 

Podemos namelijk net íets meer extreem links-ideologisch is, is het discours ten aanzien van 

de EU is duidelijk meer extreem links-ideologisch. Ten eerste zijn de problemen die men ten 

aanzien van de EU constateert linkser dan in het algemene discours. Men vindt dat de EU 

heeft gezorgd voor ‘de afbraak van de welvaartstaat’ in Spanje, en dat er grote ‘ongelijkheid 

van macht en economisch welvaren’ binnen de EU is. Daarbij wordt het populistische 

probleem ‘gebrek aan responsiviteit en legitimiteit’ op Europees niveau veel minder als 

probleem ervaren dan op nationaal niveau. Ook het populistische probleem ‘corruptie’ – dat 

op nationaal niveau zo sterk in het discours aanwezig is - wordt in verband met de EU zelfs 

helemaal niet ter sprake gebracht.  

   Ook de oplossingen in het discours ten aanzien van de EU zijn extreem links-

ideologisch dan in het algemene discours. Men wil dat de EU meer gaat functioneren als een 

‘welvaartstaat’ – onder andere door één gezamenlijk belastingstelsel in te voeren. Ook wil 

men graag meer ‘gelijkheid van macht en economisch welvaren’ in de EU door middel van 

meer economische nivellering tussen de lidstaten en door macht tussen de lidstaten gelijker te 

verdelen. Hoewel men populistische oplossingen als meer ‘directe democratie’ en meer 

‘transparantie’ ook wel zou willen doorvoeren in de EU, staan de links-ideologische 

oplossingen veel centraler.  
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Daarbij is de schuldtoewijzing in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU 

hetzelfde als in het algemene discours, namelijk zeer extreem links-ideologisch. Ook op 

Europees niveau geeft men de schuld aan ‘neoliberalisme en het kapitalisme’. Het Europese 

beleid zou te neoliberaal zijn, en politici krijgen de schuld omdat ze de ‘verlengstukken’ van 

de Europese neoliberale koers zouden zijn. Daarmee zijn zowel de problemen, schuld, als 

oplossingen in het discours ten aanzien van de EU nadrukkelijk links-ideologisch. 

  Alleen de allianties en communicatiestijl in het discours ten aanzien van de EU 

bevatten ook veel populistische componenten. Op de ‘populisme-extreemlinkse ideologie’-as 

nemen deze elementen dezelfde positie in als in het algemene discours. De allianties zijn net 

als in het algemene discours meer naar populistisch: men praat veel over allianties van ‘de 

verenigde mensen’ en ‘de gewone man’ wanneer men over de EU spreekt. Links-ideologische 

allianties zijn wel aanwezig - zo wordt er af en toe gesproken over een groep ‘armen’ binnen 

de EU - maar men identificeert zich liever niet met uitgesproken socialistische of 

communistische partijen elders in Europa. Daarbij is de communicatiestijl ten aanzien van de 

EU even extreem links-ideologisch als populistisch. Angela Merkel wordt op populistische 

wijze als verpersoonlijking van het kwaad in de EU aangemerkt en Europarlementariërs 

worden door Podemos op directe wijze met ‘je’ en ‘jij’ aangesproken. Daarentegen worden 

ook veel extreem links-ideologische ‘militante, agressieve en vijandige’ teksten uitgeslagen. 

Men zegt te ‘vechten’ tegen bezuinigingen vanuit de EU, die Spanje en andere Zuid-Europese 

landen ‘naar de hel’ zouden helpen.  

  Hoewel de allianties naar populisme neigen en ook de communicatiestijl populistische 

componenten bevat, is het discours ten aanzien van de EU overwegend extreem links-

ideologisch. Aan de hand van deze  bevindingen is het antwoord op de derde deelvraag dat 

een extreemlinkse ideologie in het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU een 

betere verklaring vormt voor de gevonden Euroscepsis dan populisme. In deze paragraaf zijn 

de overtuigingen in het discours ten aanzien van de EU overigens niet meegenomen. Zowel 

extreem links-ideologische als populistische overtuigingen ten aanzien van de EU zijn 

namelijk te summier aanwezig in het discours om er uitspraken over te doen.  

 

9.1.4 Is er een verband tussen de mate van Euroscepsis en het discours? 

In hoofdstuk 5 werd de vraag opgeworpen of de mate van Euroscepsis verband houdt met het 

hebben van een extreem links-ideologisch dan wel een populistisch discours. In hoofdstuk 8 

werd deze vraag beantwoord: een verband blijkt niet te bestaan. Hoewel Stefanny en Henar 

beiden een extreem links-ideologsich discours hebben én als enige twee actoren ‘hard’ 

Eurosceptisch zijn, betekent dit niet dat ‘harde’  Euroscepsis samenhangt met een 

extreemlinkse ideologie. Beatriz die een uitgesproken extreem links-ideologisch discours 

heeft, is namelijk ‘zacht’ Eurosceptisch. Men blijkt daarbij ook niet ‘zachter’ Eurosceptisch te 

zijn, wanneer men een discours heeft dat meer populistische discourselementen bevat. Het 

interview met Pablo en de documenten van Podemos bevatten allebei relatief veel 

populistische discourselementen. Uit de documenten van Podemos spreekt echter  een veel 

hardere ‘zachte’Euroscepsis dan uit het interview met Pablo. De mate van Euroscepsis is dus 

niet discoursafhankelijk. 
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9.2 Wat verklaart Euroscepsis in het discours van 15M en Podemos: 

ideologie of populisme? 

Dan is het nu tijd om de hoofdvraag te beantwoorden. Wat verklaart Euroscepsis in het 

discours van 15M en Podemos: ideologie of populisme? Uit de combinatie van de eerste en de 

derde deelvraag blijkt onder meer dat de overwegend ‘zachte’ Euroscepsis in het discours van 

15M en Podemos verklaard wordt door de opvatting dat de EU de welvaartstaat in Spanje zou 

hebben afgebroken. Ook is men Eurosceptisch omdat en er grote ongelijkheid van macht en 

economisch welvaren binnen de EU zou bestaan. Daarbij valt de Euroscepsis te verklaren uit 

de gedeelde opvatting dat het Europese beleid te neoliberaal en te kapitalistisch zou zijn. Men 

ziet graag dat de EU meer gaat functioneren als een ‘welvaartstaat’ – onder andere door één 

gezamenlijk belastingstelsel in te voeren – en wil graag meer economische nivellering en een 

gelijkere machtsverdeling tussen de lidstaten. Hoewel men overwegend populistische 

allianties sluit, en soms ook een populistische communicatiestijl hanteerd, wordt Euroscepsis 

dus voornamelijk verklaard door het extreem links-ideologische discours van 15M en 

Podemos. Het antwoord op de hoofdvraag is daarmee duidelijk: Euroscepsis wordt in het 

discours van 15M en Podemos méér verklaard door ideologie dan door populisme.    

  De bevindingen onder de tweede deelvraag vormen daarbij een extra indicatie dat 

Euroscepsis méér extreem links-ideologisch is. In vergelijking met de bevindingen onder de 

derde deelvraag blijkt namelijk dat het discours van 15M en Podemos ten aanzien van de EU 

links-ideologischer is dan het algemene discours. In het algemene discours ervaart men het 

populistische ‘corruptie’ en ‘gebrekkige responsiviteit en legitimiteit’ nog als zeer groot 

probleem. Men vindt dat bewindslieden van de PSOE en de PP op gemeentelijke en landelijke 

niveau op grote schaal frauderen met vastgoedprojecten, zich schuldig maken aan cliëntelisme 

en niet naar de mensen luisteren. Maar in het discours ten aanzien van de EU blijkt het 

probleem met ‘corruptie’ volstrekt afwezig en ook problemen met ‘gebrekkige responsiviteit 

en legitimiteit’ wordt op Europees niveau een stuk minder vaak genoemd dan op nationaal 

niveau. Men ziet wetgeving vanuit de EU zelfs als een oplossing voor de veronderstelde 

corruptie in Spanje. Hierdoor is de Euroscepsis relatief meer links-ideologisch georiënteerd. 

Ditzelfde geldt voor het discourselement ‘oplossingen’. Op nationaal niveau wil men graag 

populistische oplossingen als ‘directe democratie’ en ‘meer transparantie’. Maar wanneer men 

over de EU spreekt, worden deze oplossingen ineens veel minder genoemd. Blijkbaar vindt 

men populistische oplossingen vooral van nationaal belang en streeft men op Europees niveau 

meer naar links-ideologische oplossingen.  

  Dit is een opmerkelijke bevinding. Het lijkt erop dat Euroscepsis dus niet automatisch 

verklaard door het discours waarin men spreekt: het is méér links-ideologisch en daarmee 

méér ideologisch. Wanneer zowel het algemene discours als het discours ten aanzien van de 

EU gelijk was, had men kunnen beredeneren dat de grond van Euroscepsis gewoon bepaald 

wordt door het prominenste discours waarin men spreekt. In het discours van 15M en 

Podemos blijkt echter dat wanneer er over problemen en oplossingen in de EU wordt 

gesproken, men automatisch meer vanuit een linkse ideologie gaat redeneren, en dus dat 

Euroscepsis des te meer verklaard kan worden door een links-ideologisch discours.  
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9.3 Geldigheid voor andere Eurosceptische discoursen 

Wat betekenen de resultaten van dit onderzoek nu voor de verklaring van Euroscepsis in het 

algemeen? Het feit dat Euroscepsis in dit onderzoek voornamelijk wordt verklaard door een 

extreem links-ideologisch discours, bevestigt de theorie dat ideologie het ontstaan van 

Euroscepsis verklaart. Het bevestigt de theorie dat partijen in de periferie van partijstelsels 

Euroscepsis ontwikkelen, omdat zij het zeer oneens zijn met de ideologische koers van de EU, 

en dat centrumpartijen niet Eurosceptisch zijn omdat hun ideologieën dicht bij de ideologie 

liggen waarop Europese integratie zich ontwikkelt. Kortom bevestigt dit onderzoek de 

ideologische verklaring voor de omgekeerde U-curve, en pleit het voor de ideologische 

positie in de ‘populisme/ideologie’-discussie. Dit betekent echter niet dat andere 

Eurosceptische discoursen altijd verklaard worden door ideologie, of dat populisme geen 

verklaring kan zijn. Hiervoor is dan ook meer onderzoek nodig (zie §10.3). Wél maakt het feit 

dat een extreemlinkse ideologie de verklaring is voor Euroscepsis in het discours van 15M en 

Podemos, de in §4.5.2 gestelde verwachting aannemelijker. Namelijk dat ideologie de 

verklaring is voor Euroscepsis in landen die hard getroffen zijn door de Eurocrisis, omdat zij 

onder druk van de EU een neoliberale koers zijn gaan varen. Voor een vergelijkbaar discours 

als het extreemlinks-populistische Syriza betekent dit dat het voor de hand ligt dat ideologie 

ook daar de hoofdzakelijke verklaring is voor Euroscepsis.  
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10. Discussie 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten en de getrokken conclusies worden bediscussieerd. Wat 

zorgt ervoor dat Eursocepsis voornamelijk te verklaren is door een extreemlinkse ideologie? 

En  waarom zijn de communicatiestijl en allianties die in het discours van 15M en Podemos 

gesloten worden (relatief) meer populistisch (§10.1)? Ook zal er op het gehanteerde 

analysekader gereflecteerd worden (§10.2) en de maatschappelijke betekenis van dit 

onderzoek nader beschouwd worden (§10.3). Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek (§10.4). 

10.1 De resultaten verklaard en bevraagd 

Dat de problemen en oplossingen die men ten aanzien van de EU constateert voornamelijk 

links-ideologisch zijn, is gemakkelijk te verklaren door het feit dat de Spaanse regering als 

gevolg van de Eurocrisis strenge afspraken heeft gemaakt met de Trojka over een strakkere 

begrotingsdiscipline, forse bezuinigingen en grootschalige privatiseringen. Omdat 15M en 

Podemos bekend stonden als een links-ideologische beweging en partij, is het dus geen 

verassende uitkomst dat de Euroscepsis in hun discours voortkomt uit de ideologische 

afwijzing van de huidige Europese koers. Dat de Euroscepsis in het discours van 15M en 

Podemos beduidend minder verband houdt met populistische probleemdefinities en 

oplossingen ten aanzien van de EU, is echter wel verrassend. 15M en Podemos worden in de 

literatuur namelijk tevens omschreven als populistisch, maar in hun discours worden 

nauwelijks populistische problemen ten aanzien van de EU opgevoerd.  

  De verklaring hiervoor is wellicht dat men populistische problemen juist op nationaal 

niveau als enorm dilemma beschouwt. Men verdenkt elke gemeenteambtenaar van fraude en 

het aannemen van steekpenningen, en heeft het gevoel dat Spaanse politici de bevolking totaal 

niet representeren en er slechts zitten voor zichzelf. ‘Corruptie’ wordt op nationaal niveau 

zelfs als zo’n groot probleem ervaren dat de koning er zijn kersttoespraak aan wijden. 

Eventueel gepercipieerde ‘populistische’ problemen op Europees niveau zouden dus weleens 

in de schaduw kunnen staan van de nationale problemen. De Spaanse geschiedenis speelt 

hierin waarschijnlijk tevens een rol. In de tijd van Franco was de EU hét symbool voor 

openheid en democratie. Het werd gezien als veilige haven waar politici wél legitiem 

verkozen werden, in tegenstelling tot de dictator in eigen land. Met dit in het achterhoofd is 

het populistische ‘niet democratisch genoeg’ zijn, wellicht het laatste waar een Spanjaard de 

EU van zou betichten. In vergelijking met Spanje wordt de EU door de Spanjaarden 

waarschijnlijk gezien als het summum van eerlijkheid, transparantie en legitimiteit.  

    Net als de discourselement ‘problemen’ en ‘oplossingen’ zijn ook het element 

‘schuld’ links-ideologisch. Men is Eurosceptisch omdat men de schuld geeft aan het 

neoliberalisme en niet - zoals in het populisme het geval is - aan de elite. Dit lijkt in eerste 

instantie logisch. Dit is namelijk consistent met het feit dat men het bezuinigings- en 

privatiseringsbeleid vanuit de EU een groot probleem vindt. Wanneer de afbraak van de 

welvaartstaat en ongelijkheid van macht en economisch welvaren als probleem wordt gezien, 

is het logisch dat daar het neoliberalisme als schuldige aan gekoppeld wordt. Toch is dit 

element opvallend omdat het van alle elementen de meest extreem links-ideologische is; veel 

links-ideologischer dan de problemen en de oplossingen. Er is dan ook kans dat dit resultaat 

enigszins is vertekend. De respondenten zijn namelijk allemaal hoogopgeleid. Hierdoor 

beschouwt men zich misschien bewust of onbewust als onderdeel van de elite(cultuur), 
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waardoor men de schuld minder snel bij de ‘elite’ legt. De vraag is dus of de data wat betreft 

dit discourselement, wel een representatieve weergave vormen van het discours van 15M en 

Podemos. Hoewel men zegt niet bij de politieke bovenlaag of de casta te horen, is men 

wellicht wel onderdeel van een hogeropgeleide, kosmopolitische (elite-)cultuur. Er zou dan 

ook een onderzoek gedaan moeten worden naar het discours van laagopgeleiden binnen 15M 

en Podemos, om erachter te komen of er daadwerkelijk een vertekening naar ideologie heeft 

plaatsgevonden.  

 Tot slot is het feit dat in het discours van 15M en Podemos nauwelijks links-

ideologische allianties worden gesloten zeer opmerkelijk, omdat men wél van allerlei extreem 

links-ideologische ‘problemen’, ‘schuld’ en ‘oplossingen’ spreekt. Het lijkt wel alsof men met 

het sluiten van voornamelijk populistische allianties wil verbloemen dat het discours eigenlijk 

heel links-ideologisch is. Jorge zegt bijvoorbeeld ‘natuurlijk Marxist’ te zijn, maar dit liever 

niet uit te spreken omdat er geen noodzaak toe zou zijn. Voor de communicatiestijl lijkt 

hetzelfde te gelden. Zo zegt Ana dat de partijleiding van Podemos met een aantal knappe 

koppen van de universiteit in Madrid intensief heeft nagedacht om ouderwets ‘links’ 

taalgebruik in een nieuw jasje te steken, om het aansprekender te maken voor de gewone 

bevolking. Als gevolg hiervan biedt Podemos nu ‘een serieus en echt gerecycled links 

discours’, aldus Ana.  

  Het idee dat men expres geen links-ideologische allianties en communicatiestijl 

hanteerd, zou verklaart kunnen worden door het volgende. Spanje kende sinds het aantreden 

van de democratie slechts twee partijen die om en om met een absolute meerderheid aan de 

macht waren: de liberaal-conservatieve Partido Popular en de sociaal-democratische PSOE. 

Om dit politieke machtsblok te breken zou men bij Podemos weleens bedacht kunnen hebben 

dat men baat heeft bij de uitstraling van eenheid. Eén partij die als één man of volk opstaat 

tegen de macht, heeft immers meer kans dit machtsblok te verslaan dan versplinterde partijtjes 

met deelbelangen. Gecategoriseerd worden als Marxistische partij zou versplintering in de 

hand werken, terwijl je met de alliantie ‘de gewone man’ de connotatie van brede volkspartij 

bewerkstelligd die nodig is om de PP en PSOE te verslaan. De verklaring voor de 

populistische alliantievorming en communicatiestijl in het discours van 15M en Podemos zou 

dus kortom kunnen zijn dat de huidige vorm van de Spaanse democratie populistische 

allianties en communicatiestijl in de hand werkt.  

 

10.2 Reflectie op gehanteerd analysemodel en discourstheorie 

Het vermoeden dat de populistische allianties en communicatiestijl in het discours van 15M 

en Podemos worden ingezet om een verder extreem links-ideologisch discours te 

‘verbloemen’, lijkt te wijzen op strategie. De populistische allianties en communicatiestijl 

lijken weleer een strategische keuze dan dat ze een populistisch discours indiceren.  Dit doet 

de vraag rijzen of de elementen ‘allianties’ en ‘communicatiestijl’ überhaupt wel gebruikt 

kunnen worden om een discours te identificeren. In vervolgonderzoek is het dan ook zinvol 

om hier nogmaals op te reflecteren. Wellicht is het nodig om de discourselementen ‘allianties’ 

en ‘communciatiestijl’ uit het model dat in dit onderzoek is opgesteld, te schrappen. Voor de 

identificatie van een discours is het misschien beter om alleen naar de elementen problemen, 

schuld, oplossingen en overtuigingen te kijken. Bij allianties en communicatiestijl zal het 

namelijk ook in andere onderzoeken lastig vast te stellen zijn of deze twee elementen 
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daadwerkelijk wijzen op een bepaald discours of dat zij uit strategische overwegingen tot 

stand zijn gekomen en daarmee misleidend zijn. 

  De vraag of de elementen allianties en communicatiestijl gebruikt kunnen worden om 

een bepaald discours te identificeren, bevraagd ook de discourstheorie die voor dit onderzoek 

gebruikt is. De gehanteerde discourstheorie stelt dat discoursen niet alleen uit ‘boodschappen’ 

bestaan, maar ook metaboodschappen die inherent zijn aan het taalgebruik (Van den Berg, 

2004, p. 31). Dit taalgebruik, de taal of vorm waarin een discours wordt geuit, wordt daarmee 

als onderdeel van het discours zelf beschouwd, wat betekende dat de ellementen allianties en 

communicatiestijl werden in dit onderzoek dus ook als onderdeel van het discours 

beschouwd. Nu echter is gebleken dat de allianties en communicatiestijl niet altijd een ideaal-

typisch discours indiceren omdat zij ook strategisch kunnen worden ingezet, is de vraag of de 

taal of vorm van een discours wel als onderdeel van het discours moet worden opgevat. Het 

doet namelijk vermoeden dat de taal of vorm van een discours niet onlosmakelijk verbonden 

is met de rest van het discours. Naar aanleiding van dit onderzoek kan dan ook gezegt worden 

dat deze theorie ter discussie gesteld dient te worden. 

  

10.3 Maatschappelijke betekenis  

Het feit dat de het Euroscepsis bij 15M en Podemos verklaart wordt door ideologie, is van 

maatschappelijke betekenis. Door liberalen, christen-democraten en sociaaldemocraten 

worden Eurosceptische partijen namelijk maar al te vaak gezien als populistische 

eenheidsworst.
168

 Het gevaar van deze classificering schuilt in de gevolgtrekking dat je naar 

populistische schreeuwlelijken niet hoeft te luisteren. Ook wordt er weleens gedacht dat je 

niet met ze zou kunnen onderhandelen over welke koers de EU zou moeten varen, omdat met 

populisten ‘toch niet te praten’valt. Deze studie laat echter zien dat een Eurosceptische partij 

de EU (ook) op ideologische wijze kan bekritiseren, waardoor zij hopelijk serieuzer worden 

genomen. Dat is hard nodig. Want als centrumpartijen de kritiek van perifere partijen niet snel 

serieus nemen, zal dit gevolgen hebben.  

  Het eerste gevolg van niet openstaan voor kritiek, is een Europapolitiek van 

oogkleppen. Zolang centrumpartijen de koers van Europa niet ter discussie stellen,  raakt men 

blind voor eventuele minder goede kanten aan de huidige vorm van Europese integratie. Men 

denkt weleer dat de ingeslagen weg automatisch de goede is, wat uiteindelijk kan leiden tot 

fouten en misstanden. Ook het draagvlak voor de EU onder de bevolking zal (verder) 

afkalven wanneer men doet alsof de kritiek van perifere partijen enkel populistisch geblaat is. 

Het inzicht dat Euroscepsis verklaart kan worden door ideologie, draagt hopelijk bij aan het 

besef dat men op zijn minst een luisterend oor moet leggen bij kleinere partijen, voordat men 

nog harder een bepaalde ideologische weg inslaat. 

    

10.4 Ideeën voor vervolgonderzoek 

De uitkomsten van deze case study bieden grond voor vervolgonderzoek. Een eerste idee voor 

vervolgonderzoek komt voort uit hoofdstuk 8 waar werd bevonden dat de ‘hardheid’ van 

Euroscepsis niet discoursafhankelijk is. De vraag die dit oproept is wat dan wél de oorzaak is 

                                                 
168

 Zo worden in de Volkskrant van 2 februari 2015 acht partijleiders, van de Britse Nichel 

Farage tot de Griekse Tsipras neergezet als populistische schreeuwers van hetzelfde laken een 

pak. 
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van ‘harde’ dan wel ‘zachte’ Euroscepsis. Waarom denkt de één de EU nog te kunnen vormen 

naar de eigen idealen en keert de ander zich totaal van de EU af omdat zij niet met de eigen 

idealen strookt? In de literatuur is hier slechts incidenteel onderzoek naar gedaan. Krouwel en 

Abts (2007) biedt echter een aanknopingspunt om deze vraag verder te onderzoeken. Zij 

stellendat ‘zacht’ of juist ‘harde’ Euroscepsis psychologisch wordt bepaald. Volgens hen zijn 

mensen met ‘zachte’ Euroscepsis kritische mensen: hun overtuigingen altijd toetsen aan 

bewijs, goed op de hoogte zijn van de politieke omgeving en de waarheid van politieke claims 

niet automatisch accepteren. Ze zouden gereserveerd zijn, (durven te) twijfelen en open-

minded zijn. Ook zouden ze er overwegend van uitgaan dat het politieke systeem opkomt 

voor hun belangen en hun waarden deelt (p. 258-260). ‘Harde’ Eurosceptische mensen 

zouden zich daarentegen verraden voelen door politieke actoren of instituties. Ze zouden 

negatieve verwachtingen hebben van het politieke systeem en er teleurgesteld in zijn. Ook 

zouden ze achterdochtig, behoedzaam en onzeker zijn en weinig vertrouwen hebben in 

anderen (p. 258-260). Het zou dan ook interessant zijn om naar aanleiding van dit onderzoek, 

verder onderzoek te doen naar de rol van psychologie in de ontwikkeling van ‘harde’ dan wel 

‘zachte’ Euroscepsis. Daarnaast lijkt het snijvlak tussen psychologie en politieke 

bestuurskunde überhaupt een aangenaam onderzoekdomein om te exploreren.  

   Daarbij blijft onderzoek naar de ‘populisme/ideologie’-discussie nodig. Zo zou het 

goed zijn een case study te doen naar extreemrechts-populistische discoursen, om te kijken of 

ideologie ook daar ten grondslag ligt aan Euroscepsis. Tevens zou onderzoek naar een casus 

die net het discours van 15M en Podemos extreemlinks-populistisch is, veel opleveren. De 

voorkeur zou dan uitgaan naar het discours van de extreemlinks-populistische Griekse partij 

Syriza. Niet alleen omdat Syriza sinds kort de grootste (regerings-)partij van Griekenland is, 

dus een zeer actuele casus is. Maar ook omdat de Griekse situatie erg op de Spaanse lijkt. In 

Griekenland is onder druk van de EU óók een forse neoliberale bezuinigingspolitiek gevoerd. 

Hierdoor ligt het voor de hand dat Euroscepsis óók bij het discours van Syriza een extreem 

links-ideologische grondslag heeft. Wanneer dit in een onderzoek naar het discours van Syriza 

zou worden bevestigd, zou er een stevig bewijs voor de ideologische positie op tafel liggen. 

Onderzoek naar Syriza biedt dus de kans op fundamenteel bewijs voor de ideologische positie 

in de discussie. 

  Tot slot is het van belang dat het vervolgonderzoek, net als dit onderzoek, een 

kwalitatieve aanpak kent. Er is namelijk wel bewezen dat kwalitatief onderzoek enorm veel 

voordelen biedt boven kwantitatief onderzoek. In dit onderzoek is door middel van kwalitatief 

onderzoek echt inzicht verkregen in dieperliggende redeneringen, meningen, motieven en 

logica achter Euroscepsis. Mensen zijn zelf aan het woord gelaten; de ideeën en verhalen van 

burgers van zijn van ‘onderop’ verzameld. Hierdoor zijn er inzichten verworven die menselijk 

en persoonlijk zijn, en veel meer zeggen dan getallen over hoe het verder moet met de EU.  
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BIJLAGE 1 

 

Vragen interviews 

In de gehouden interviews werden de onderstaande vragen gesteld. De knip in het interview 

waarover in hoofdstuk 4 wordt gesproken, werd gemaakt tussen vraag vier en vijf. 

  1. What do you think is the problem? 

  2. What or who do you think is to blame for this problems? 

  3. What do you think are the solutions? 

  4. Who are protesting? What kind of group is15M/ Podemos? What do the people   

      from 15M/ Podemos have in common? 

  

  5. You just told me about what you think is the problem, who has guild and what you  

      think are the solutions. Which role do you think the EU has in this?   

  6. What is your opinion on the EU? 

  7. What does your ideal EU look like? 

 


