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Opgave 3  Nexitverlangens 

Bij deze opgave hoort tekst 4. 

Inleiding 
In de zomer van 2016 werd er in Groot-Brittannië een referendum 
gehouden over het al dan niet voortzetten van het lidmaatschap van de 
Europese Unie (EU). Een meerderheid van de Britten stemde voor een 
Brexit, het vertrek van Groot-Brittanië uit de EU. De Brexit versterkte ook 
de roep in Nederland om een referendum uit te schrijven over een 
eventueel vertrek uit de EU, een Nexit. Volgens de auteur van tekst 4 
wordt de Brexit een belangrijk thema in de aanloop naar de Nederlandse 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Lees de regels 1 tot en met 15 van tekst 4. 
Het bepleiten van een neuro vloeit voort uit kritiek op de euro. 

2p 10  Welke instelling neemt besluiten over onder andere de waarde van de 
 euro? 
 Leg uit of die instelling supranationaal of intergouvernementeel is.  

Lees de regels 16 tot en met 64 van tekst 4. 
De auteur gebruikt in tekst 4 niet het woord ‘populisme’. In zijn 
beschrijving van de politieke actie en reactie, zijn wel enkele kenmerken 
van populisme te herkennen. 

4p 11 Geef twee citaten uit tekst 4 en leg bij elk citaat uit dat daarin een 
kenmerk van populisme te herkennen is. Ga uit van twee verschillende 
citaten en twee verschillende kenmerken van populisme. 

Zie de regels 56 tot en met 58 van tekst 4. 
Framing gebeurt met retorische middelen zoals het gebruiken van 
woorden die tot de verbeelding spreken. Daarachter gaat een 
redeneerwijze schuil die geanalyseerd kan worden. 

3p 12  Leg uit wat framing is.  
 Geef minstens twee elementen waarmee de achterliggende 

redeneerwijze geanalyseerd kan worden. 

De Europese Unie kent verschillende instituties waaronder het Europees 
Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De 
Nederlandse regering kan met name in één van die drie instituties zelf 
(zonder tussenkomst van anderen) inbreng hebben. 

3p 13 Leg uit in welke institutie de Nederlandse regering zelf inbreng kan 
hebben en waarom dat niet kan in die andere twee. 
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tekst 4 

Binnen de VVD weten ze nog dat 
Stef Blok, destijds voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie, tijdens Rutte I 
in kleine kring een neuro bepleitte. 
Een neuro: een euro voor alleen 5 

Noord-Europese landen, gewend aan 
solide begrotingen en saaie 
uitgavenschema’s. 
Ik kreeg het deze week toegelicht 
door een liberaal die ermee wilde 10 

zeggen: ook wij hebben voldoende 
scepsis over de EU en de euro in 
huis om vanaf het najaar eventueel 
te anticiperen op pleidooien tegen de 
EU en vóór een Nexit. 15 

Want het heeft er veel van weg dat 
Brexit hét thema wordt dat ook de 
Haagse politiek zal definiëren. En 
aangezien het land in maart 2017 
gaat stemmen, staan er een paar 20 

dingen op het spel – het 
premierschap, bijvoorbeeld. 
Dus ik vroeg me af: wat is voor Rutte 
en de VVD de intelligentste manier 
om die ontluikende Nexitverlangens 25 

te pareren? 
Je kunt het dilemma nu al zien 
aankomen. Twee partijen, de PVV 
van Wilders en VNL van vooral oud-
PVV’ers, die het onbehagen over de 30 

EU exploiteren met vurige pleidooien 
voor een Nexit, zodat alle andere 
partijen, de VVD voorop, het gevaar 

lopen te worden weggezet als 
vijanden van de massa. 35 

Zeker nu er een heel infrastructuurtje 
op rechts is ontstaan – GeenStijl, het 
Burgercomité EU, Jan Roos, Thierry 
Baudet, Rutte’s vriend Jort Kelder, 
etc. – dat met veel gevoel voor 40 

medialogica het anti-EU-sentiment 
weet te voeden. 
(…) 
Dus voor Rutte ligt er een 
inhoudelijke en tactische vraag: hoe 
bestrijdt hij die mensen? 45 

(…) 
Hier is niet iedereen in de VVD zo 
ontspannen over. Je hebt strategen 
die zeggen: negeer die nieuwe 
rechterflank, dan blijven ze buiten de 
orde. (…) 50 

Kay van de Linde, de oud-campagne-
leider van Fortuyn en Verdonk, 
vertelde me dat het een strategische 
blunder zou zijn als de VVD 
lankmoedig reageert. 55 

“Ik zou Kelder, Baudet, GeenStijl en 
de hunnen framen als landverraders”, 
zei hij. “Mensen die, zoals Boris 
Johnson, zo ambitieus zijn dat ze 
desnoods het land kapot maken.” 60 

Pardon? “Jazeker”, zei Van de Linde. 
“Je moet emotie met emotie 
bestrijden; al die rationale NRC-
nuances hebben geen enkele zin.” 
(…) 

bron: NRC Handelsblad, 2 juli 2016 
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