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Abstract: 

This study researches the effects of age and cohort on political activism. Inspired by the apparent decline 

in youth participation, it aims to analyze whether activism is truly decrepit or if it are mere changes that 

can be ascribed to differences in cohorts and age. Derived from analysis of the current literature on 

political participation can be concluded that activism does not decline but that members of different 

generations and age periods participate in different ways. This result is also  

shown by the empirical data on political participation analyzed in this research, where it is measured by 

less conventional ways of participating. Using this new form of activism it seems to be correlated with 

cohort and age in a different way than conventional research shows: although the styles in which people 

participate change, it does not mean that the intensity of activism declines. This study distinguishes itself by 

its focus on alternative forms of activism, its longitudinal outset over a period of twenty years, the specific 

way it analyzes how both cohort- and age effects influence political activism and in its concentration on the 

Netherlands as area of study. 
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1. Introductie 

Flevopolder, een zomermiddag in augustus: om 12 uur ’s middags staan in de 

MTV/coolpolitics-tent op het Lowlandsfestival ruim tweeduizend in plaats van de verwachte 

200 geïnteresseerden zich te verdringen om een glimp op te vangen van bekende en minder 

bekende debaters. Een massale opkomst, zoals op het Lowlandsfestival, is geen uitzondering. 

Sinds de oprichting van de coolpolitics, een “club jonge enthousiaste mensen die onder andere 

debatten organiseert op festivals en televisie” (www.coolpolitics.nl), is het programma 

bijzonder populair onder jongeren van scholieren tot studenten.   

 

Recentelijk lijkt er niettemin toch het idee te heersen dat er onder de huidige generatie 

jongeren slechts weinig politieke betrokkenheid is (O’Toole; 2004, Norris, 2003; Quintelier, 

2007). De zogenaamde ‘achterbankgeneratie’ of ‘beeldbuisgeneratie’ zou in tegenstelling tot 

eerdere generaties nauwelijks idealistisch ingesteld en niet politiek actief zijn. Deze houding 

roept veel kritiek op door leden van generaties boven hen. De adolescentie wordt evenwel al 

langer gezien als een periode van verzet en recalcitrantie die weerstand oproept wanneer 

jongeren zich met hun leeftijds-genoten afzetten tegen de cultuur van hun ouders (Nagel, 

2002). Ook al moet het ‘parent-peer’ conflict genuanceerd worden, opgroeiende kinderen 

kiezen vanaf dit moment vaak de kant van hun generatiegenoten (Van Wel, 1993). Dit geldt 

zeker voor de afgelopen eeuw, waarin door de leerplicht en een verlengde jeugdfase met veel 

en lang contact met leeftijdsgenoten de unieke ontwikkeling van een specifieke jongeren-

cultuur is ontstaan (Van Wel, 1993). Juist de kritische generatie ouders van de huidige 

generatie jongeren die zich niet lijkt te interesseren voor politiek zijn hier wellicht het meest 

bekende voorbeeld van. Dit waren de twintigers die in de jaren ’60 en ’70 openlijk hun 

ontevredenheid over de samenleving uitspraken en zo wereldwijd geschiedenis schreven.                                        

De antithese tussen ‘betrokken’ zoals bij het eerder genoemde  coolpolitics en ’beeldbuis’ 

vormt het uitgangspunt van dit onderzoek naar de mate van politiek activisme van 

verschillende cohorten en leeftijdsfases.  

In de relevante wetenschappelijke deelgebieden wordt vaker onderzoek gedaan naar de mate 

van activisme van verschillende cohorten en leeftijdsfasen. Veel onderzoek  richt zich op de 

veronderstelde afname in participatie van jongeren (o.a. Quintelier, 2007; Quintelier, 2008; 

O’Toole, 2004; Henn, 2005; Norris, 2003). Hierin wordt activisme dikwijls gemeten op één 

meetmoment naar een traditionele vorm van participatie, zoals stemgedrag. Wat dit onderzoek 

wetenschappelijk relevant maakt en bovendien onderscheidt van eerdere studies is dat het zich 
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ten eerste niet beperkt tot één meetmoment, maar een longitudinale opzet heeft (zie ook 

Inglehart, 2008; Hellevik, 2002; Van Ingen, 2008; Jennings, 1987). Deze analyse bestudeert 

de mate van activisme van verschillende cohorten en leeftijdsfases over de loop van 

verschillende surveyjaren. Zo is het mogelijk te onderzoeken hoe de invloed van leeftijd en 

cohort op de mate van politieke participatie zich ontwikkelt tussen 1981 en 2004. De periode 

waar dit onderzoek betrekking heeft is zodoende ruim 20 jaar, hetgeen dit onderzoek 

aanvullend onderscheid van eerder onderzoek naar activisme.  

Ten tweede gebruikt dit onderzoek in de operationalisering van activisme een brede maat van 

politiek participatie en betrekt het, in tegenstelling tot veel conventioneel onderzoek,  niet-

conventionele participatievormen die afwijken van politiek activisme door middel van het 

electorale proces (Verba & Nie, 1972). Hoewel het vaak toegepast wordt in 

surveyonderzoeken, sluit de methode die stemgedrag gebruikt als maat veelal niet-

conventionele manieren van participatie uit, die echter tegenwoordig steeds belangrijker lijken 

te worden (Norris, 2003). De variabele voor activisme in dit onderzoek richt zich juist op de 

nieuwere vormen van activisme, zoals boycots en het deelnemen aan massademonstraties.  

In de derde plaats onderscheidt deze studie zich van eerder onderzoek doordat het verschillen 

in politieke participatie onderzoekt vanuit zowel leeftijd- als cohorteffecten.  De 

veronderstelling dat jongeren en leden van recentere cohorten minder politiek actief zijn dan 

het cohort van hun voorgangers, kan mogelijk verklaard worden als blijkt dat cohort en 

leeftijd samengaan met een traditionele operationalisering van activisme. Om deze reden 

wordt het activisme van verschillende cohorten en leeftijden opnieuw onderzocht, maar nu 

met een andere, alternatieve maat voor activisme. Dit onderzoek richt zich ten slotte op 

politiek activisme in Nederland, in tegenstelling tot een meerderheid van onderzoeken dat 

gericht is op Angelsaksische landen (Norris, 2003) en Groot-Brittannië (Henn, 2005) of 

landenvergelijkend onderzoek (Abramson & Inglehart, 1987; Norris 2003).  

Doordat burgers door middel van politieke participatie kenbaar kunnen maken wat er in de 

samenleving speelt en hun actieve betrokkenheid het democratisch gehalte van een staat 

beïnvloedt, is onderzoek naar activisme van diverse groepen in de maatschappij van belang. 

Bevindingen uit landen waar meer politiek geparticipeerd wordt zijn onder andere dat de 

inwoners meer vertrouwen hebben in overheid en samenleving, het gevoel ervaren dat er goed 

bestuurd wordt en dat burgers vaak vermogend en succesvol zijn (Putnam, 1995). Participatie 

is ook belangrijk gezien het de cohesie in de samenleving bevordert. Volgens Putnam (1995) 

geeft ‘meedoen’ aan het politiek proces meer vertrouwen in anderen. 

 



  Universiteit Utrecht 

G. de Wit & M. van Pelt / 2009 5 

Probleemstelling   

Zowel cohort als leeftijdsfase worden verondersteld van invloed te zijn op de mate van 

politiek activisme. De centrale vraagstelling van de studie is daarom: ‘In welke mate 

verschillen cohorten en leeftijdsgroepen van elkaar in mate van politiek activisme?’ 

Het effect van cohorten en leeftijdsfase wordt afzonderlijk bekeken. De eerste deelvraag gaat 

na in hoeverre cohorten van elkaar verschillen in mate van activisme, en luidt als volgt: hoe 

verschillen cohorten van elkaar in mate van politiek activisme? In de analyse van 

cohorteffecten wordt de nadruk gelegd op één bepaalde generatie en hoe deze in activisme 

verschilt van andere cohorten, bijvoorbeeld één van de diverse cohorten die in de voorbije 

decennia een naam gekregen, zoals de ‘babyboomgeneratie’, ‘generatie X’, ‘generatie Y’, en 

de ‘achterbankgeneratie’.  In ‘Bowling Alone’ stelt Putnam (1995) dat de huidige cohorten  

minder politiek actief zouden zijn en veronderstelt hij dat er sprake is van een cohorteffect. 

Verder kan het doorlopen van verschillende leeftijdsfasen ook van invloed zijn op de mate 

van politiek activisme; zo ziet het leven van een twintigjarige student er anders uit dan dat van 

een 35-jarige met een gezin en een baan. De tweede deelvraag richt zich dan ook op de 

invloed van leeftijd op activisme en stelt: in hoeverre verschilt de mate van activisme over 

verschillende leeftijden? 

 

Prospectus   

In de volgende paragraaf zullen bestaande theorieën met betrekking tot de hoofdvraag 

uiteengezet worden. Het concept van politiek activisme en de verschillende wijzen van 

participatie, de methoden van onderzoek naar leeftijds- en cohorteffecten en eerdere 

bevindingen met betrekking tot participatie van diverse cohorten en leeftijden worden 

achtereenvolgens behandeld. Op basis hiervan worden de vraagstelling en hypothesen van dit 

onderzoek opgesteld. In paragraaf 3 wordt de opzet van onderzoek geïntroduceerd, vervolgens 

worden de analyses gepresenteerd en worden de belangrijkste bevindingen samengevat.  

Concluderend zal worden getracht te beantwoorden hoe cohort- en leeftijdseffecten van 

invloed zijn op mate en vormen van politiek activisme. De discussie overweegt verder nog 

enkele onvolkomenheden in deze studie en mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 
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2. Theorie en hypothesen  

2.1 Politieke participatie 

In zijn studie “Bowling Alone: America's Declining Social Capital” (1995) stelt Putnam dat er 

een afname zichtbaar is in de mate van sociaal kapitaal. Putnam vond dat in de Verenigde 

Staten in de afgelopen 25 jaar er sprake is van een afname in politieke, maar ook in 

maatschappelijke en religieuze participatie. Zo zouden het aantal banden op de werkplek, 

informele sociale banden, altruïsme, vrijwilligerswerk en filantropie en daaraan verbonden 

onderlinge wederkerigheid, eerlijkheid en vertrouwen een dalende lijn laten zien. Voor een 

verklaring wijst Putnam op de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, demografische 

veranderingen zoals een toegenomen scheidingspercentage, een grotere mobiliteit waardoor 

mensen minder gebonden zijn aan een gemeenschap en technologische verandering zoals de 

komst van de televisie en het internet die individualisme in vrijetijdsbesteding vergroten. 

Inglehart (1997) echter spreekt tegen dat mensen minder politiek participeren, maar stelt dat 

de wijze waarop ze participeren verandert. Ook Norris (2002) en Dalton (2008) menen dat er 

in onderzoek naar de veronderstelde afname van de traditionele maatschappelijke participatie 

voor een totaalbeeld niet alleen moet worden gekeken naar traditionele vormen van activisme, 

zoals stemgedrag en lidmaatschap van vakbonden. Er zou meer aandacht moeten worden 

geschonken aan alternatieve en nieuwe vormen van activisme waarmee men tegenwoordig 

probeert zich politiek te uiten, waarbij individuele acties als boycots of grootschalige 

collectieve demonstraties steeds meer gebruikelijk worden.  

 

Politieke participatie kan omgeschreven worden als activiteiten die ondernomen worden door 

burgers die tot doel hebben om politici of de acties die zij ondernemen te beïnvloeden (Van 

der Meer & Van Ingen, 2002). Pattie, Seyd en Whiteley (2003) onderscheiden drie 

verschillende dimensies van politieke participatie, die variëren in kosten, inspanning en 

hulpbronnen. Individualistisch activisme omvat acties die een enkel individu kan uitvoeren, 

zoals het tekenen van een petitie of het kopen van een ecologisch verantwoord product. De 

actie krijgt betekenis doordat het individu er voor kiest om het te ondernemen en over het 

algemeen past het gemakkelijk binnen het dagelijks leven. Wanneer meerdere mensen 

gezamenlijk politiek betrokken acties uitvoeren, zoals in een massademonstratie valt dit onder 

het type collectief activisme. Hierbij is de gezamenlijkheid de kracht, maar is het ook 

moeilijker te combineren met andere dagelijkse activiteiten - het kost meer tijd en er zijn meer 

hulpbronnen voor nodig. Tot slot kunnen burgers ook direct invloed uitoefenen door het 
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rechtstreeks aanschrijven van een politicus, het inzenden van een brief in de media of het 

geven van een bepaalde politieke mening op een internetforum. Hiervoor zijn initiatief en 

specifieke vaardigheden nodig en moet de actie serieus genomen worden om effectief te zijn.  

Naast deze drie dimensies van politiek activisme kan er ook een tweede, complementair 

onderscheid worden gemaakt tussen conventionele en niet-conventionele politieke participatie 

(Van der Meer & Van Ingen, 2002). Met conventionele politieke participatie wordt het 

beïnvloeden van het politieke proces door middel van participatie in het electorale proces 

bedoeld (Verba & Nie, 1972), waarbij stemgedrag de meest voorkomende maat is in 

onderzoek naar politieke participatie. Het steunen van een politieke partij of doneren van geld 

behoort ook tot de mogelijkheden. Bij niet-conventionele politieke participatie wordt 

geprobeerd om het politieke proces van buitenaf te beïnvloeden, door het houden van een 

demonstratie, het boycotten van producten, het tekenen van een petitie, het kopen van 

producten om politieke redenen of  illegaal protest. Deze vormen van activisme zijn pas 

recent in opkomst en daarom ook nog minder wetenschappelijk onderzocht; niettemin wordt 

duidelijk dat meer de nadruk zou moeten liggen op deze nieuwe, vaak persoonlijkere vormen 

van activisme (Norris, 2002; Dalton, 2008; Quintelier, 2007).  

 

De mate en verschillende vormen van politiek activisme van diverse cohorten en leeftijdsfases 

wordt onderzocht over de loop van verschillende meetmomenten. Hierbij zijn zowel 

leeftijdseffecten als cohorteffecten belangrijke elementen. Bij het leeftijdseffect zijn vooral 

verschillen in leeftijd belangrijk. De levensfase waarin iemand op een zeker moment verkeert, 

levert specifieke behoeften, bezigheden waardeoriëntaties op (Hellevik, 2002) die van invloed 

kunnen zijn op activisme. De mate van activisme kan ook per cohort verschillen. De leden 

van een cohort groeien op in een bepaalde periode met een specifieke set aan opvattingen en 

gedragingen die relatief stabiel blijven tijdens het leven (Inglehart, 2008). De omstandigheden 

in de opvoeding (Beck & Jennings, 1982) tijdens de socialisatieperiode verschillen per 

tijdperk, waardoor mensen uit andere geboortecohorten dus mogelijk in variëren mate en 

vorm van activisme. Naast deze twee effecten kunnen er zich ook omstandigheden voordoen 

die in een bepaalde periode van dusdanige invloed zijn dat iedereen ongeacht leeftijdsfase of 

cohort er door beïnvloed wordt. In een dergelijk geval, zoals een periode van oorlog of crisis, 

is er  sprake van een periode-effect (Hellevik, 2002). Veranderingen door een periode-effect 

kunnen slecht voorspeld worden, omdat het afhangt van de invloed van historische 

gebeurtenissen. Deze drie effecten zijn bovendien onderling afhankelijk in een longitudinaal 

onderzoek, wat het probleem van ‘full linear dependence’ geeft (Van Ingen, 2008). Leeftijd 
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komt daarbij voort uit periode minus cohort; een analyse die zowel leeftijd, cohort als periode 

opneemt zou zodoende in feite effecten dubbel meten, waardoor het onmogelijk is de effecten 

onafhankelijk te bestuderen. Sommige auteurs beweren evenwel dat in het geval van 

participatie veranderingen in de levensfase belangrijker zijn dan specifieke leeftijd, en deze 

laatstgenoemde dus kan vervangen  (Van Ingen, 2008). Door het probleem van ‘full lineair 

dependence’ is gekozen om periode niet mee te nemen in de analyses van dit onderzoek.  

 

2.2 Generaties 

Veel geboortecohorten hebben in de loop der tijd een naam gekregen en zijn zo als een 

specifieke generatie gecategoriseerd. Tussen het einde van de 19e eeuw en het begin van de 

tweede wereldoorlog zijn er ongeveer drie omschreven, daarna neemt de naamgeving snel toe, 

samen met het tempo van de opvolging van verschillende generaties (Strauss & Howe, 1992). 

Traditioneel werden generaties gezien als een periode van 20 jaar; en ondanks voortdurende 

discussie over de exacte grenzen, wordt tegenwoordig de opvolging van generaties geschat 

tussen de 5 en 15 jaar. Hierbij wordt frequent Mannheims klassieke essay over politieke 

generaties aangehaald (Jennings, 1987). Mannheim stelt dat er binnen formele generaties –het 

cohort geboren in een periode van een aantal jaren -, ook subgeneraties bestaan. De 

kenmerken van een generatie worden voor een groot deel bepaald door gebeurtenissen die 

uniek zijn voor de periode waarin ze opgroeien (Williamson, 1998).  Socialisatie in een 

bepaalde tijd zorgt dat patronen van politiek gedrag die ontwikkeld zijn tijdens de vormende 

jaren rigider worden met de tijd, waardoor er persistente verschillen ontstaan tussen generaties 

(Norris, 2003). Groepen binnen een generatie die opgroeien met verschillende ervaringen, 

vormen aparte generatie-units in hetzelfde cohort.  

Het cohort geboren tussen WO II en circa 1955, is als de ‘babyboom generatie’ vooral bekend 

door de tegencultuur die zij in de jaren ’60 als jongeren ontwikkelden, wat ook de naam van 

‘protestgeneratie’ opleverde. Het bestaande beeld over dit cohort is dat het samen met de 

andere civil rights movements in de sixties heeft grote invloed gehad op de wereldwijde 

politiek (Gitlin, 1993). Recentelijk gaat veel aandacht uit naar de ‘coming of age’ van deze 

protestgeneratie. Onderzoek richt zich op de vraag of de leden van de babyboomgeneratie, 

inmiddels vijftigers en zestigers, nog steeds dezelfde mate van activisme hebben als in hun 

jeugd of mogelijk zelfs meer activistisch worden na hun terugtrekking uit het arbeidsproces. 

Enerzijds werd in de periode van de jaren ‘60 verwacht dat het activisme uit hun jeugd de 

babyboomers zou volgen tot het einde van hun leven, anderzijds werd kritisch gesteld dat 

door ouder worden en historische gebeurtenissen de opvattingen van babyboomers meer 
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mainstream zouden worden (Jennings, 1987). Het is echter moeilijk om generaliserende 

conclusies te trekken over het cohort. Williamson (1998) onderscheidt twee subgeneraties 

binnen het babyboomcohort die met verschillende ervaringen zijn opgegroeid: een jongere 

groep uit 1955 tot 1964, die door socialisatie in een periode van grotere ongelijkheid een 

cumulatieve achterstand heeft op een oudere groep geboren tussen 1946 en 1954.  Ook zijn er 

sinds de jeugd in de jaren ’60 en het heden veel politieke en culturele veranderingen geweest 

die eveneens invloed kunnen hebben gehad. Volgens Mannheims generatietheorie kan er door 

de  verschillende ervaringen geen sprake zijn van één overheersend wereldbeeld dat gedragen 

wordt door alle babyboomers. Williamson (1998) en Jennings (1987) benadrukken daarnaast 

dat ondanks de grote omvang van het babyboomcohort, slechts een klein deel van het totale 

cohort politiek actief was. Met deze beperkingen wordt de veronderstelde sterkte van het 

activisme van de protestgeneratie begrensd.  Zowel Williamson (1998) als Jennings (1987) 

stellen derhalve beide dat een progressief, actief en massaal activisme zoals in de jaren ’60 

niet waarschijnlijk is nu de babyboomers ouder zijn. De wijze van politieke participatie is 

eveneens veranderd; babyboomers gebruiken nu over het algemeen passieve manieren van 

activisme, waaronder het ‘checkbook activism’ (Williamson, 1998) waarbij de vermogende 

babyboomers uit de eerste subgeneratie hun financiële bijdragen inzetten om druk uit te 

oefenen op politiek. Veranderingen in technologie en nieuwe media zouden mobilisatie 

tegenwoordig vergemakkelijken, maar het cohort is te divers om zich te verenigen voor het 

ondernemen van collectieve actie. Ten slotte worden de belangen van ouderen  behartigd in 

verschillende institutionele organen, waardoor een conventionele manier om invloed uit te 

oefenen meer voor de hand ligt. Zodoende bestaat er een schril contrast tussen de 

herinneringen aan de protestgeneratie en hun huidige rustige conservatisme (Jennings, 1987).  

 

Niettemin worden generaties geboren ná de babyboomers, vaak vergeleken met hun 

voorgangers en daardoor al snel als minder actief bestempeld. In 2000 schreef Putnam: 

 

“X-ers have an extremely personal and individualistic view of politics. They came of age in an era that 

celebrated personal goods and private initiative over shared public concerns. Unlike boomers, who were once 

engaged, X-ers have never made the connection to politics, so they emphasize the personal and private over the 

public and collective.” (Putnam 2000, in Vromen 2003). 

Leden van ‘generatie X’, geboren begin jaren ‘60 tot begin jaren ’80 zijn grotendeels de 

kinderen van de babyboomgeneratie en kenmerken zich door relatieve bedaardheid ten 

opzichte van hun ouders. ‘Generatie Y’, de ‘Trophy kids’ of de ‘Millennials’, zijn namen 
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gegeven aan het cohort geboren tussen eind jaren ’70 en de jaren ’90 (Vromen, 2003). Deze 

generatie kenmerkt zich doordat zij, in tegenstelling tot voorgaande cohorten, opgroeiden in 

een relatief rustige periode met toenemende welvaart en zonder grote politieke spanningen. 

Naamgevingen als ‘screenagers’, ‘achterbank-generatie’, ‘iGeneration’ of ‘MySpace 

generation’ (Hempel & Lehman, 2005)  worden toegepast op de volgende generaties en 

wijzen duidelijk op een groep jongeren die opgroeien in een periode met voortsnellende 

maatschappelijke technologisering. 

Ondanks de negatieve toon van Putnam, klopt zijn stelling dat ‘they came of age in an era that 

celebrated personal goods and private initiative’ .  De cohorten geboren na de babyboom 

hebben in hun socialisatieperiode andere vormende ervaringen waardoor ze volgens 

Mannheim inderdaad als andere generatie aangemerkt kunnen worden. Ook Inglehart en 

Abramson (1987) wijzen op een verandering in waardeopvattingen en zien generationele 

opeenvolging van ‘biologische’ generaties als één van de belangrijkste drijvers van sociale en 

politieke verandering. Tussen 1971 en 1985 meten zij een verschuiving van materialistische 

naar postmaterialistische waarden in Europa en wijten zij dit aan generationele opeenvolging. 

De theorie van intergenerationele waardeverandering is gebaseerd op de  hypothese dat 

iemands basiswaarden de omstandigheden reflecteren waarin deze als adolescent opgroeide 

en de schaarsheidhypothese die stelt dat in een periode van schaarste materiële waarden 

hogere prioriteit krijgen dan in tijden van voorspoed waarin er meer ruimte is voor ‘hogere’ 

behoeften (Inglehart, 1977). Indien er lange perioden van voorspoed zijn, worden 

postmaterialistische waarden langzaamaan overheersender en zullen op termijn de cohorten 

met materialistische waarden worden vervangen (Inglehart, 1977). Sociale veranderingen zijn 

daarom vaak het eerst zichtbaar onder jongere cohorten (Van Ingen, 2008). 

Hoewel het verschil in activisme samenhangt met socialisatie in verschillende periodes, 

worden jongere generaties vaak negatief beoordeeld (Vromen, 2003). ‘Jongeren’ –ongeacht 

het tijdperk waarin ze leven- worden gezien als individualistisch, apathisch, en 

ongeïnteresseerd, waarbij dit te toegeschreven wordt aan een slechte vorming. Vromen wijt 

dit echter aan een te nauwe conceptualisering van politieke betrokkenheid en activisme en 

verwerpt dus de veronderstelling dat er in de huidige generatie jongeren een ‘crisis in 

jeugdparticipatie is’ (Vromen, 2003). Jongere cohorten zijn wel degelijk actief, maar op een 

wijze die de geïnstitutionaliseerde methoden van participatieonderzoek niet opmerken 

(Vromen, 2003). Zo zouden jongere cohorten individuele patronen van activisme kiezen die 

vaak buiten surveys vallen, zoals boycots, collectieve acties en vrijwilligerswerk. Onderzoek 
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naar hedendaags burgerschap zou zich meer moeten richten op wat mensen werkelijk doen 

om politiek betrokken te zijn (Vromen, 2003).  

 

2.3 Leeftijd 

Naast generationele effecten is de positie waar iemand zich bevindt in zijn eigen levenscyclus 

ook van invloed op activisme.  Leeftijdseffecten komen voort uit de beperkingen en 

mogelijkheden die mensen op een zeker moment in hun leven ervaren. Die beperkingen en 

mogelijkheden verschillen van andere levensfases en zullen veranderen zodra ze in een 

nieuwe fase komen (O’Toole, 2004). Elke opeenvolgende fase in het leven stelt individuen 

bloot aan andere politieke netwerken en contexten, zoals het bereiken van de kiesgerechtigde 

leeftijd. Individueel gedrag verandert zo met het ouder worden, waarbij vooral onderwijs-  en 

arbeidservaringen en de overgang naar onafhankelijkheid sterk vormend zijn (Norris, 2003; 

O’Toole, 2004).  De invloed van leeftijdsfasen kan vanuit verschillende oogpunten worden 

bekeken. Enerzijds wordt er verwacht dat hoe ouder iemand wordt hoe meer 

verantwoordelijkheden men krijgt zoals een baan en gezin, waardoor de tijd voor actieve, 

conventionele,  politieke participatie afneemt (Klatch, 2000). Klatch sluit niet uit dat 

activisme in alternatieve typen van participatie, bijvoorbeeld door direct contact of 

individuele acties, eveneens verdwijnt. Het meest aannemelijk is dat door een eigen arbeids- 

en gezinsleven activisme minder toegankelijk is dan wanneer men jonger is (Klatch, 2000). 

 

Anderzijds is er veel geschreven over de zogenaamde ‘youth apathy myth’ (O’Toole, 2004), 

het gebrek aan betrokkenheid van jongeren. Het idee dat de jeugd niet is, is niet nieuw: 

 

“The children now love luxury; they have bad manners, contempt for authority; they show disrespect for elders 

and love chatter in place of exercise. Children are now tyrants, not the servants of their households. They no 

longer rise when elders enter the room. They contradict their parents, chatter before company, gobble up 

dainties at the table, cross their legs, and tyrannize their teachers.”  (Plato, in Quintelier, 2007) 

Ook in de media komt dit beeld dominant naar voren, waarbij critici vaststellen dat er ”meer 

jonge mensen stemden in de laatste ronde van realityshow Big Brother dan in de laatste 

verkiezingen” (O’Toole, 2004).   

Verscheidene auteurs spreken dit echter tegen en wijten het aan incorrect onderzoek dat geen 

rekening houdt met specifieke leeftijdseffecten. Volgens O’Toole (2004) zijn er in onderzoek 

naar afnemend activisme onder jonge leeftijdsgroepen te weinig jeugdgeoriënteerde 

verklaringsmodellen, die aansluiten op de levensfase van jongeren, die vaak nog niet 
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stemgerechtigd zijn of geen groot politiek netwerk hebben. ‘Jeugd’ is zelf een obstakel in 

politieke participatie (O’Toole, 2004). Ook Quintelier (2007) noemt deze te nauwe 

conceptualisatie. Wanneer te weinig wordt gekeken hoe mensen politiek activisme zelf 

definiëren wordt snel geconcludeerd dat niet-deelname duidt op apathie; met een minder 

traditionele definitie zou de mate van activisme veel hoger liggen. O’Toole (2004) stelt dat 

het gebrek aan engagement van jongeren niet per se hoeft te duiden op ongeïnteresseerdheid. 

Jongeren zijn wel degelijk bewust van de politiek. Bovendien blijkt uit diverse studies 

(O’Toole, 2004; Quintelier, 2007; Norris, 2003) dat jongeren nauwelijks minder vertrouwen 

hebben in de  politiek dan andere leeftijdsgroepen. Het probleem is de politiek zelf.  

Ten eerste hebben jongeren door hun levensfase minder redenen en mogelijkheden voor 

participatie –ze zijn niet zelfstandig en bezitten geen huis of inkomen – en ze missen de 

ervaring en netwerken voor activisme (Quintelier, 2007).  

Ten tweede is de wijze waarop jongeren participeren veranderd. Jongeren die meer 

postmaterialistisch en individueel ingesteld zijn (Norris, 2003) voelen zich niet aangetrokken 

tot de collectieve of traditionele opvattingen van vorige generaties. In plaats daarvan kiezen 

ze voor persoonlijkere, meer oplossingsgerichte vormen van activisme - door Norris (2003) 

‘life style politics’ genoemd- zowel in de onderwerpen die hen nabijer liggen als door middel 

van directere individuele acties (Quintelier, 2007).  

Voorts speelt mee dat veel jongeren zelf politiek beschouwen als  iets dat buiten hen om 

gebeurd en wat niet relevant is voor hun eigen leven; dus zelfs als ze al politiek actief zijn 

bestaat de kans dat ze dit niet als zodanig herkennen en aangeven in een survey (O’Toole, 

2004). Doordat er nieuwe vormen van politieke participatie ontstaan wordt juist de grens 

tussen de staat en samenleving opgerekt. Politiek wordt daardoor persoonlijker (O’Toole, 

2004), meer horizontaal (Norris, 2003) en toegankelijker. Activisme van huidige jongeren 

kenmerkt zich door vagere grenzen, losse netwerken en gedecentraliseerde structuren. 

Jongeren zijn vaak en graag betrokken bij een specifiek probleem of een concreet project, 

zodat ze het gevoel hebben zelf invloed uit te oefenen en ze na een beperkte periode van 

gedreven inzet kunnen stoppen (O’Toole, 2004). Dit wil echter niet zeggen dat collectieve 

actie verdwijnt. Norris (2003) toont aan dat demonstraties niet weg zijn nu directe en 

individuele vormen van participatie prevaleren, maar dat het een mogelijke optie is geworden 

in een breed scala van activismemogelijkheden.  
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2.4 hypothesen  

Dit onderzoek wordt geleid door de vraag hoe cohorten en leeftijdsgroepen van elkaar 

verschillen in mate van politiek activisme. 

 Politiek activisme kan uit de bovenstaande literatuur samengevat worden als activiteiten die 

ondernomen worden door burgers en tot doel hebben om politici of hun acties te beïnvloeden 

(Van der Meer & Van Ingen, 2002). In de theorie over politieke participatie worden de 

dimensies individualistisch en collectief activisme en direct contact onderscheiden (Pattie, 

Seyd & Whiteley, 2003), daarnaast wordt geregeld een verschil gemaakt tussen conventionele 

en niet-conventionele participatie (Van der Meer & Van Ingen, 2002). Deze studie richt zich 

in de operationalisering van activisme op de minder onderzochte non-conventionele vormen 

om een alternatieve verklaring te kunnen bieden voor het verschil activisme van diverse 

cohorten en leeftijdsfasen. Inglehart (1997) stelt in dit licht ook dat mensen niet minder 

politiek participeren, maar dat de manier waarop ze participeren verandert. Ook Norris (2002) 

en Dalton (2008) vinden dat er gekeken moet worden naar alternatieve vormen van politieke 

uitingen nu het scala aan beschikbare participatievormen sterk  is uitgebreid. 

 

Verwacht wordt met betrekking tot de hoofdvraag dat door activisme te meten met minder 

conventionele vormen de veronderstelde afname in participatie van jongeren en leden van 

jongere cohorten zal worden tegengesproken. Veel mensen leven tegenwoordig een druk 

bezet en individueler georiënteerd leven en het actieklimaat van de jaren ’60 beïnvloedt niet 

langer de heersende ideeën over activisme. Bovendien wijzen diverse studies (Inglehart, 1997; 

O’Toole, 2004; Norris, 2002) op het feit dat het concept waarmee activisme gemeten wordt 

uitgebreid moet worden, nu jongeren steeds meer alternatieve manieren gebruiken om zich 

politiek uit te drukken. Dit is een extra reden om dit onderzoek te richten op niet-

conventionele participatie in het verklaren van politiek activisme.  

 

Om de hoofdvraag gedetailleerd te beantwoorden is deze opgesplitst in twee deelvragen.  

De eerste deelvraag richt zich op de participatieverschillen tussen cohorten. Door een 

generationeel verloop in de waarden van verschillende cohorten, veranderen verwachtingen 

en vormen van politieke participatie (O’Toole, 2004). Postmateriële waarden voeren de 

boventoon in een nieuwe generatie die opgroeit in een tijd van consumerisme en 

individualisme, voor wie welvaart alleen niet mee het enige streven is (Abramson & 

Inglehart,1987). Als gevolg vindt er een verschuiving plaats naar een grotere participatie in 
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oorzaakgerichte, functionele participatie in plaats van participatie op ideologische basis 

(O’Toole, 2004).  Op basis hiervan wordt verwacht dat jongere cohorten niet minder zullen 

participeren dan oudere cohorten, waaronder de veel genoemde babyboomers.  

Zoals is gebleken uit recente studies valt de mate van activisme van de ouder geworden 

babyboomers zeer mee en ook is de participatie van opvolgende cohorten ondanks negatieve 

vergelijkingen niet zo miniem als verondersteld. Door een andere manier van meten van 

activisme worden nieuwe participatievormen meer ondervangen waardoor ook latere cohorten 

actief blijken te zijn en niet zullen onderdoen voor beroemde cohorten als de protestgeneratie.  

 

Naar aanleiding van de tweede deelvraag, in hoeverre leden van verschillende leeftijdsfases 

van elkaar verschillen, heeft dit onderzoek de verwachting dat activistisch gedrag verandert 

met het ouder worden en passeren van verschillende momenten in het leven. Enerzijds zijn 

vooral onderwijs-  en arbeidservaringen en de overgang van afhankelijkheid tot 

onafhankelijkheid bijzonder vormend (Norris, 2003; O’Toole, 2004). Jongeren die nog 

minder zelfstandig zijn hebben meer tijd en mogelijkheden om actief betrokken te zijn dan 

ouderen die een eigen baan en gezin te onderhouden hebben.  

Anderzijds is ‘jeugd’ zelf een obstakel in politieke participatie (O’Toole, 2004), omdat 

jongeren minder mogelijkheden hebben mee te doen aan traditionele participatievormen die 

normaalgesproken gemeten worden in participatie-onderzoek. Maar ondanks de zogenaamde 

‘youth apathy myth’ (O’Toole, 2004) is er geen aantoonbare afname in participatie van de 

huidige groep jongeren. Dus zullen jongeren niet alleen minder participeren dan leden uit 

andere leeftijdsfases, maar door te meten naar vooral nieuwe participatiemanieren en gezien 

de levensfase waarin zij verken zullen zij mogelijk zelfs meer participeren.  

Een overzicht: 

V1: Hoe verschillen cohorten en leeftijdsgroepen in mate van politiek activisme? 

De veronderstelde afname in mate van activisme van jongeren en het huidige cohort wordt 

niet bevestigd:  

V1.1 : Hoe verschillen cohorten van elkaar in mate van politiek activisme?  

H1.1: Jongere cohorten zijn niet minder actief dan oudere cohorten. 

 

V1.2: in hoeverre verschilt de mate van activisme over verschillende leeftijden? 

H1.2 Jongeren zullen meer participeren dan ouderen. 
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    3. Data en Methoden   

3.1 Data 

De data die zijn gebruikt om de hypothesen te toetsen zijn afkomstig van drie opeenvolgende 

onderzoeksgolven van de European Values Study (EVS) en één onderzoek van het 

International Social Survey Program (ISSP).  

De data van de EVS bevatten onderzoeksgegevens van verschillende Europese landen over de 

loop van meerdere meetmomenten. De data die betrekking hebben op Nederland komen uit de 

onderzoeksjaren 1981, 1990 en 1999. In het jaar 1981 zijn in Nederland 1221 respondenten 

door middel van een vragenlijst geïnterviewd, in 1990 waren dit 1017 respondenten en in 

1999 bedroeg de Nederlandse survey 1003 respondenten; alle respondenten in de EVS zijn 

boven de 18 jaar.  

Het onderzoek van het ISSP komt jaarlijks terug en vindt plaats door het afnemen van 

interviews door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten in verschillende landen over de 

gehele wereld, waarvan Nederland er één is. Vanaf 1985 is er elk jaar een thema van 

onderzoek, dat in de loop der jaren herhaaldelijk terug komt. De survey die gebruikt is voor 

het onderzoek naar politiek activisme stamt uit 2004 en heeft het thema “citizenship”. Dit is 

het eerste jaar dat dit thema aan bod komt. Voor Nederland bedraagt de onderzoekspopulatie 

hier 1823 respondenten.  

De drie golven van de EVS zijn na controle geïntegreerd in één dataset, zodat er een analyse 

kan worden gedaan over verschillende jaren. Om de data van de ISSP van 2004 uit het GESIS 

Data Archive te kunnen gebruiken samen met de data van de EVS, zijn de gebruikte vragen 

uit de ISSP aangepast naar de vraagstelling en antwoordcategorieën van de EVS. Daarbij zijn 

vragen uit de ISSP data uit 2004 gelijk gemaakt aan die van de EVS en zijn eventueel de 

antwoordcategorieën van de EVS aangepast. Hierna zijn de twee datasets samengevoegd tot 

één nieuwe dataset met daarin alleen de voor dit onderzoek bruikbare variabelen. 

3.2 Operationalisering 

In zowel de onderzoeken van de EVS als in de survey van het ISSP worden vragen gesteld die 

aansluiten op onderzoek naar  politiek activisme per leeftijd en cohort. Uit de vragenlijsten 

zijn variabelen geselecteerd die toepasbaar zijn op de hypothesen met betrekking tot  politiek 

activisme en daarnaast enkele variabelen die mogelijk als controlevariabelen kunnen dienen.  

 

In de operationalisering van de afhankelijke variabele wordt de nadruk gelegd op variabelen 

van non-conventioneel activisme, waarbinnen vormen van individueel en collectief activisme 
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worden onderscheiden. Individueel activisme wordt samengesteld uit de variabelen “een 

petitie ondertekenen” en  “deelnemen aan boycots”. Collectief activisme bestaat uit één 

variabele, namelijk “een demonstratie bijwonen”.  Omdat dit echter categoriale variabelen van 

laag meetniveau zijn en uit hoofdcomponentenanalyse blijkt dat de variabelen sterk 

samenhangen (tabel 3.1), wordt de nieuwe factorvariabele ‘activisme’ hieruit samengesteld. 

Uit de analyse blijkt dat er tussen de drie variabelen een sterke onderlinge samenhang is 

tussen de variabelen van individueel en collectief activisme, waardoor deze samengenomen 

kunnen worden. De componenten waaruit ‘activisme’ zijn samengesteld vormen vervolgens 

één dimensie, en wel een intervalvariabele waarbij een lage score weinig activisme en hoge 

score veel activisme betekent, zodat analyses met een hoger meetniveau nu wel uitvoerbaar 

zijn. Dit is goed voor de onderzoeksvaliditeit, maar impliceert evenwel dat het onderscheid 

tussen de twee soorten activisme enkel berust op de theorie en niet statistisch aantoonbaar is 

voor de data gebruikt in deze studie.  Activisme is gewoon activisme wanneer men het 

empirisch onderzoekt; een onderscheid in diverse soorten activisme is voornamelijk een 

theoretisch idee.  

 

Tabel 3.1 Hoofdcomponentenanalyse 

 componentenlading 

Deelnemen aan demonstraties .796 

Deelname boycot .789 

Petitie tekenen  .806 
 

Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 

 

De nieuwe variabele ‘activisme’ is vervolgens een factor met -1,60 als minimum en 1.60 als 

maximum en 0 als gemiddelde. 

Om de betrouwbaarheid van de nieuwe schaal te controleren is nog een betrouwbaarheids-

analyse gedaan met de drie items waaruit de nieuwe maat voor activisme bestaat; daar de 

Cronbach’s alfa een waarde van .874 bleek te hebben wordt de nieuwe variabele goedgekeurd 

als een maat om de minder conventionele vorm activisme te meten zoals met dit onderzoek 

beoogd wordt. 

 

De gebruikte databestanden bevatten geen paneldata, maar door de periode lopend van 1981 

tot 2004, is het mogelijk om longitudinale veranderingen te bestuderen. De drie golven van de 

EVS en het onderzoek van de ISSP geven wel een indicatie van verschillende periodes, maar 

deze zijn niet onderling verbonden. In plaats daarvan worden voor de eerste onafhankelijke 
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variabele de gegevens van verschillende respondenten in bepaalde leeftijden over meerdere 

onderzoeken bekeken. De onafhankelijke variabele ‘leeftijd’ is, waar in een survey dit niet 

werd vermeld maar wel een geboortejaar, opgesteld door geboortejaar af te trekken van jaar 

van survey. Leeftijd wordt vervolgens als een continue variabele geanalyseerd,  waarbij de 

gemiddelde leeftijd van het databestand 45 jaar is; de jongste respondent is 16, de oudste 93 

jaar (tabel 3.2).   

 

Om tot de tweede onafhankelijke variabele voor ‘cohort’ te komen is gekeken naar de 

geboortejaren van de respondenten, waaruit de verschillende geboortecohorten kunnen 

worden gevormd. Hoewel cohorten in werkelijkheid deels overlopen in elkaar, is hier gekozen 

voor een vaste indeling. Een deel van de samengestelde cohortgroepen is terug te vinden in de 

bestaande literatuur, waarin ze benoemd zijn als een specifieke generatie. Het oudste cohort 

gaat terug tot vóór 1925, pas in de tweede helft van de 20e eeuw krijgen deze ook een naam. 

Respondenten uit het geboortejaar 1946 tot 1955 vormen het eerste deel van de 

babyboomgeneratie. De tweede babyboomgeneratie wordt gevormd door respondenten van 

het geboortejaar 1956 tot het jaar 1965. Generatie X komt ten slotte voort uit 1966 tot 1975. 

Leden uit de cohorten geboren na 1976 worden in de literatuur vaak gecategoriseerd onder de 

‘generatie Y’ (tot 1985) en de ‘achterbankgeneratie’ (1986-1995), en krijgen hierbij vaak ook 

onderscheidende kenmerken toegedicht, maar bij gebrek aan voldoende respondenten worden 

deze twee in de analyse samen genomen. In het onderzoek hebben de twee divisies van de 

babyboomgeneratie relatief het grootste aandeel respondenten. Voor de analyses zijn er van 

de verschillende categorieën van cohort dummy’s gemaakt, waarbij het jongste cohort telkens 

als referentiecategorie gebruikt is; over dit cohort wordt vaak gesteld dat het niet actief is 

(O’Toole, 2004), maar dit onderzoek wil deze stelling ontkrachten door te meten naar minder 

conventionele participatievormen en staat daarom centraal. 

  

De variabelen waarmee gecontroleerd wordt staan samen met de afhankelijke en 

onafhankelijke variabelen weergegeven in tabel 3.2 In de analyse wordt er specifiek gekeken 

naar de data voor Nederland, te meer omdat dit één van de kenmerken is onderzoek dat de 

studie relevant maakt. De variabelen hiervoor zijn voor aanvang van de analyses geselecteerd. 

Verder wordt er gecontroleerd naar persoonskenmerkende variabelen als  ‘sekse’ 

(dummyvariabele waarbij ‘vrouw’ = 1)  en ‘opleidingsniveau’, eveneens een dummy voor de 

categorieën  ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. Sekse en opleidingsniveau blijken uit eerder 

onderzoek relevant te zijn als controle variabelen, vrouwen en lager opgeleiden zijn minder 
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politiek actief (Quintelier, 2008). Ook wordt er gecontroleerd voor overige categoriale 

variabelen, die eveneens als dummyvariabelen worden gebruikt in de analyses. 

‘Huwelijksstatus’ (1=‘getrouwd’ en ‘0=niet getrouwd’) en ‘arbeidsstatus’ (dummy’s voor 

‘fulltime’, ‘parttime’, ‘student’, ‘gepensioneerd’ en ‘werkloos’ ) zijn extra van belang omdat 

dit bepalende kenmerken zijn van respondenten van verschillende leeftijden. Huwelijksstatus 

is als modererende variabele van belang omdat de tijd voor actieve politieke participatie 

afneemt als iemand een partner heeft of deze partner de eigen opvatting beïnvloedt (Klatch, 

2000). ‘Arbeidsstatus’ is ten slotte ook opgenomen in eerder onderzoek (Van Ingen, 2008 en 

Vromen, 2003). Arbeidsstatus wordt meegenomen als modererende variabele omdat het 

hebben van een baan en de hoeveelheid tijd die iemand werkt, bepalend kan zijn voor de tijd 

die iemand overheeft om actief te zijn. Uit betrouwbaarheidsanalyse blijkt ook dat met name 

opleidingsniveau en arbeid de belangrijkste controlevariabelen zijn. Periode is tot slot 

geoperationaliseerd als “surveyjaar” (1981, 1990, 1999 en 2004). Deze variabele wordt  niet 

meegenomen als controlevariabele in de regressieanalyses, dit door het analytische dilemma 

in longitudinaal onderzoek waarbij leeftijd en periode verbonden zijn aan elkaar (Rotolo & 

Wilson, 2004). De variabele wordt enkel gebruikt in de descriptieve analyses, om een 

overzicht te geven van de evolutie van de hoofdvariabelen over de tijd.  De descriptieve tabel 

3.2 toont een overzicht van alle variabelen in dit onderzoek.  

 

Beginnend worden eerst enkele descriptieve overzichten gegeven van de verdeling over de 

periode en naar de afhankelijke en onafhankelijke variabelen van activisme, leeftijd en cohort. 

Dit om inzicht te krijgen in de evolutie van de variabelen over de diverse gebruikte 

surveyjaren. De analyses starten vervolgens met eenvoudige modellen om een eerste indruk te 

krijgen van de richting die de hypothesen uitgaan. In de eerste plaats wordt het verband tussen 

cohorten en activisme onderzocht door gemiddelden van de cohorten te vergelijken in een T-

toets. Vervolgens wordt voor de variabele leeftijd kort gekeken hoe verschillende leeftijden 

zich verhouden tot activisme. 

Om de onderzoeksvragen van dit onderzoek te testen, naar de verschillen tussen leeftijd en 

cohort in mate van activisme, wordt de stap gezet naar bredere multipele regressiemodellen. 

Zowel voor deelvraag 1.1 naar de samenhang tussen activisme en cohort, als voor deelvraag 

1.2 naar de relatie tussen activisme en leeftijd, worden de modellen gecontroleerd voor de 

diverse controlevariabelen. Tot slot wordt getracht tot een algemeen model met daarin de 

invloed van cohort, leeftijd en de controlevariabelen op activisme te komen. 
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Tabel 3.2: variabelen  

 N     % Minimum Maximum Gemiddelde St.Deviatie 

Onafhankelijke en 

afhankelijke var.        

Activisme    4650   100.0 -1.59845 1.58434 .0000000 1.00000000 

Cohort    5029   100.0 1.00 7.00 3.9682 1.64567 

    cohort<1925      529                       10.4 .00 1.00 .1052 .30683 

    cohort 1926-1935      516     10.2 .00 1.00 .1026 .30347 

    cohort 1936-1945      778     15.4 .00 1.00 .1547 .36166 

    cohort 1946-1955    1120     22.1 .00 1.00 .2227 .41611 

    cohort 1956-1965    1175     23.2 .00 1.00 .2336 .42319 

    cohort 1966-1975      671     13.3 .00 1.00 .1334 .34007 

    cohort>1976      240       4.7 .00 1.00 .0477 .21320 

Leeftijd 5005 100.0 16 93 44.82 16.795 

 

Modererende var. 
      

Periode (surveyjaar) 5064 100.0 1981 2004 1994.65 9.193 

    1981 1221 24.1 1981 1981 1981 .000 

    1990 1017 20.1 1990 1990 1990 .000 

    1999 1003 19.8 1999 1999 1999 .000 

    2004 1823 36.0 2004 2004 2004 .000 

Sekse (vrouw =1) 5062 100.0 0 1 .52 .500 

Geboortejaar 5005 100.0 1892 1988 1949.83 17.281 

Opleidingsniveau 2795 100.0 1 3 2.01 .851 

    Opleidingsniveau laag 993 35.5 .00 1.00 .3553 .47868 

    Opleidingsniveau midden 770 27.5 .00 1.00 .2755 .44684 

    Opleidingsniveau hoog 1032 37.0 .00 1.00 .3692 .48268 

Arbeidsstatus 4822 100.0 1 5 2.67 1.669 

    Fulltime 1970 40.9 .00 1.00 .4085 .49162 

    Parttime 699 14.5 .00 1.00 .1450 .35210 

    Student 301 6.2 .00 1.00 .0624 .24195 

    Gepensioneerd 674 14.0 .00 1.00 .1398 .34679 

    Werkloos 1178 24.4 .00 1.00 .2443 .42971 

Huwelijksstatus 5064 100.0 .00 1.00 .6132 .48708 

Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 



Politiek activisme voor iedereen? 20 

 

4. Resultaten 

 

De analyses worden uitgevoerd op basis van gegevens over een periode van ruim twintig jaar. 

Om een eerste indruk te krijgen van de belangrijkste variabele van het onderzoek – activisme 

– is de evolutie hiervan over de vier surveyjaren weergegeven in figuur 4.1.  

 

Figuur 4.1: gemiddeld activisme naar periode  

 
Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 

 

De mate waarin respondenten in de verschillende surveys hebben aangegeven politiek actief 

te zijn op een minder conventionele manier neemt licht toe over de loop van de eerste drie 

surveyjaren; daarna blijft het stijgen maar vlakt het in de laatste periode af tot 2004.   

 

Vervolgens is deze evolutie uitgesplitst naar de twee onafhankelijke variabelen van cohort en 

leeftijd. Uit figuur 4.2 blijkt dat de mate van activisme afneemt naarmate respondenten ouder 

worden; waarbij respondenten uit recentere surveyjaren gemiddeld meer participeren, hetgeen 

overeen komt met de bevinding zoals hierboven aangetoond. Hetzelfde is terug te zien in 

figuur 4.3. Opnieuw is met name het activisme van de recentste surveyjaren 1999 en 2004 

hoger vergeleken met 1981 en 1990. Oudere cohorten zijn minder actief dan cohorten uit een 

recentere periode, waarbij activisme vrij sterk toeneemt tot cohorten geboren rond de Tweede 

Wereldoorlog. Daarna blijven cohorten actief, maar is de stijging minder steil dan daarvoor.  
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Figuur 4.2 en 4.3: gemiddeld activisme naar periode, leeftijd en cohort 

 

 
 

Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 
 

Om deze eerste bevindingen van cohort en activisme te ondersteunen is een T-test uitgevoerd 

om de gemiddelde mate van activisme waarin het jongste cohort (>1976) verschilt van de 

andere cohorten te testen. Er blijkt hieruit een significant verschil (sig=.004 bij 239 

vrijheidsgraden) te zijn tussen het cohort geboren na 1976 en de cohorten daarvoor.  

In de verdere hierop volgende regressieanalyses zal op basis hiervan dit cohort gebruikt 

worden als referentiecategorie, ook aangezien dit passend is met de hypothese van dat jongere 

cohorten niet minder participeren dan oudere.  

 

Ook voor de onafhankelijke variabele leeftijd is een korte eerste analyse gedaan. De correlatie 

tussen leeftijd en de afhankelijke variabele activisme is negatief, met een Pearsons’C-waarde 

van -.173. Dit duidt geen sterk verband aan, maar het is wel significant. Dit wil zeggen dat 

activisme afneemt naarmate respondenten ouder worden, echter niet heel sterk. Ook uit een 

eerste bivariate regressieanalyse naar activisme en leeftijd blijkt dit verband significant 

negatief, maar matig (R2=.030). 

 

Deze eerste bevindingen wijzen alle in de richting van de hypotheses van dit onderzoek; 

namelijk dat jongere cohorten niet minder actief zullen zijn dan oudere, en dat activisme 

toeneemt naarmate men jonger is.  
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Om het effect van zowel leeftijd als cohort op activisme te meten, is een multipel 

regressiemodel opgesteld, waarin eveneens gecontroleerd wordt voor de invloed van 

modererende variabelen. Zoals in de literatuur gesuggereerd kunnen opleidingsniveau, 

arbeidsstatus en de huwelijksstatus mede van invloed zijn op activisme; sekse en geboortejaar 

worden opgenomen als verdere persoonskenmerken.  

 

V1.1 : Hoe verschillen cohorten van elkaar in mate van politiek activisme? 

De variabele cohort bestaat uit 7 dummy’s, in de multipele regressie analyse is gekozen om 

het jongste cohort (>1976) als referentiecategorie te nemen omdat er in dit onderzoek met 

name gekeken wordt naar het activisme van jongere cohorten ten opzichte van oudere 

cohorten op niet-conventionele vormen van politieke participatie.  

In een eerste model is enkel de invloed van cohort op activisme geanalyseerd. Dit levert een 

zeer matig verband op (R2=0.75). Vergeleken met het cohort geboren na 1976 is er een 

significant negatief verschil in activisme met de cohorten <1925 en 1926-1935; deze 

participeren sterk minder dan het cohort >1976. Tussen de recentere cohorten en het 

referentiecohort is dit verschil echter kleiner; uit de analyses blijkt dat de cohorten van 1946 

tot 1975 iets meer participeren ten opzichte van het referentiecohort, dit is echter niet 

significant. Dit verwerpt de hypothese dat jongere cohorten niet minder zullen participeren 

niet, mits men bij jongere cohorten niet alleen kijkt naar cohort>1976, maar ook cohorten in 

de tweede helft van de 20e eeuw als ‘jong’ beschouwd. Het nuanceert de aanname uit dit 

onderzoek waarbij alleen het cohort geboren na 1976 als ‘jong’ wordt gecategoriseerd.  

 

Figuur 4.4 geeft een overzicht van de wijze waarop cohorten verschillen in mate van 

activisme en hoe dit verloopt over de jaren van onderzoek. Ook dit verduidelijkt dat met name 

cohorten geboren tussen 1946 en 1976 meer participeren dan cohorten uit de periode 

daarvoor; het referentiecohort ligt zelfs enige mate lager in activisme. Opvallend is dat in dit 

geval het cohort geboren tussen 1956 en 1965 de hoogste mate van activisme blijkt te hebben, 

hoewel gegevens uit de literatuur dit tegenspraken door te stellen dat de mate van activisme 

van dit zogenaamde babyboomcohort mee zou vallen.  
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Figuur 4.4: gemiddeld activisme naar periode en cohort 

 
Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 

 

Wanneer wordt gecontroleerd voor de modererende variabelen in een tweede model, neemt de 

sterkte van het verband toe; de determinatiecoëfficiënt verandert naar .173. Dit is nog steeds 

niet bijzonder sterk maar wel een verbetering ten opzichte van het eerste model. Enkel de 

variabelen voor huwelijksstatus en opleidingsniveau zijn van significante invloed in deze 

uitgebreidere analyse, met name respondenten met een hogere opleiding en die ongehuwd 

zijn, zijn significant meer actief. Dit hangt mogelijk samen met de jongere cohorten, welke 

hoger opgeleid zijn en minder snel geneigd zijn te zullen trouwen. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat hoger opgeleide mensen meer participeren (Quintelier, 2008), ook is gebleken 

dat gehuwde mensen minder tijd besteden aan actieve politieke participatie (Klatch, 2000).   

 Tabel 4.1 toont de gestandaardiseerde beta-coëfficiënten voor de regressieanalyse van cohort 

op activisme.  
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Tabel 4.1 Regressieanalyse voor cohort op activisme 
 Activisme 

Onafhankelijke var.  

    Cohort <1925 -.163 

    Cohort 1926-1935 -.114 

    Cohort 1936-1945 -.011 

    Cohort 1946-1955 .099 

    Cohort 1956-1965 .106 

    Cohort 1966-1975 .031 

Modererende var.  

    Sekse .005 

    Geboortejaar -.052 

    Opleidingsniveau  

      Midden 

.149* 

    Opleidingsniveau 

      Hoog 

.349* 

    Parttime .054 

    Student .036 

    Gepensioneerd .003 

    Werkloos -.022 

    Huwelijksstatus -.057* 

Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004). Gestandaardiseerde Beta-coëfficiënten. Referentiecategorieën 

cohort=>1976, Opleiding=laag, Arbeid=fulltime. Significantie: *P<0.05 

 

 

V1.2: in hoeverre verschilt de mate van activisme over verschillende leeftijden? 

Een zelfde model is opgesteld voor de regressie van leeftijd op activisme. De invloed van 

leeftijd op activisme, ongecontroleerd voor modererende variabelen, heeft een 

determinatiecoëfficiënt van R2=.032. Dit is, hoewel significant, een zwak verband, waarbij 

activisme afneemt met leeftijd. Dit bevestigt de hypothese dat jongeren meer participeren dan 

ouderen wanneer gemeten wordt met een minder traditionele maat van activisme.  

Wanneer wordt gecontroleerd voor sekse, geboortejaar, opleidingsniveau, arbeidsstatus, 

huwelijksstatus, neemt dit toe tot een verband met R2=.142. Hoewel dit net als bij de analyse 

van cohort op activisme nog niet zeer sterk is, neemt de mate waarin het model  de invloed op 

activisme verklaart toe (zie hiervoor tabel 4.2). In het model met de gecontroleerde variabelen 

is wederom opleidingsniveau significant; opleidingsniveau modereert de invloed van leeftijd 

op activisme op een manier waarbij meer activisme samenhangt met een hogere opleiding. 

Verder is de categorie ‘gepensioneerd’ uit de variabele arbeidsstatus van significante invloed. 
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Een verklaring is mogelijk dat gepensioneerde respondenten zijn van hogere leeftijd, en deze 

oudere mensen zijn minder actief (Klatch, 2000). Met betrekking tot de hypothese dat jongere 

mensen actiever zijn, kan gesteld worden dat dit wordt bevestigd, zij het niet met een sterk 

verband en met de invloed van een aantal belangrijke modererende variabelen. Vooral op hele 

hoge leeftijd neemt de mate van activisme af, maar dit hangt ook voornamelijk samen met 

arbeidsstatus en opleidingsniveau.  

 

Tabel 4.2 Regressieanalyse voor leeftijd op activisme 
 Activisme 

Onafhankelijke var.  

    Leeftijd .279 

Modererende var.  

    Sekse .005 

    Geboortejaar .312 

    Opleidingsniveau  

      Midden 

.147* 

    Opleidingsniveau 

      Hoog 

.352* 

    Parttime .049 

    Student -.008 

    Gepensioneerd -.132* 

    Werkloos -.045 

    Huwelijksstatus -.017 

Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004). Gestandaardiseerde Beta-coëfficiënten. Referentiecategorieën 

Opleiding=laag, Arbeid=fulltime. Significantie: *P<0.05 

 

Tot slot is getracht tot een algemeen model te komen waarin behalve activisme beide 

onafhankelijke variabelen zijn opgenomen. De verklaringskracht van dit model neemt echter 

niet toe. De determinatiecoëfficiënt wordt zelfs na toevoeging van de controlevariabelen niet 

hoger dan .174, wat geen bijzonder sterk verband is. Bovendien neemt de significantie van de 

belangrijkste afhankelijke en onafhankelijke variabelen sterk af. Mogelijk wordt dit verklaard 

door het probleem waarbij cohort en leeftijd op een zelfde wijze geconstrueerd zijn en 

samenhangen in tijd en periode (Van Ingen, 2008). Figuur 4.5 geeft een figuratieve schets 

weer van het gemiddelde activisme over zowel leeftijd als cohort; dit toont niet alleen dat de 

jongere cohorten gemiddeld meer participeren, maar ook hoe dit verloopt over de 

verschillende leeftijden van de respondenten binnen een specifiek cohort. 

 

Tot slot bleek de enige variabele die over alle uitgevoerde regressiemodellen een significante 
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invloed blijft hebben opleidingsniveau te zijn. Dit is een sterke aanwijzing naar de invloed 

van opleiding, die het effect over cohorten en leeftijdsgroepen op de mate van niet-

traditioneel activisme modereert. Eerder onderzoek heeft bevestigd dat met name het opdoen 

van opleidingservaringen bijzonder vormend is in de overgang naar een andere leeftijdsfase 

(Norris, 2003); ook is de socialisatieperiode waarin jongere cohorten opgroeien en 

onderwezen worden verschillend van die van voorgaande generaties, waardoor elk 

opeenvolgend cohort leden blootstelt aan andere meegegeven waarden en politieke contexten 

( O’Toole, 2004).   

 

Figuur 4.5: gemiddeld activisme naar leeftijd en cohort 

 
Bron:  ISSP (1981, 1990, 1999) & EVS (2004) 
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5. Conclusie 

Recentelijk lijkt er het idee te heersen dat er onder huidige generaties jongeren weinig 

politieke betrokkenheid  is. De zogenaamde ‘achterbankgeneratie’ zou in tegenstelling tot 

eerdere generaties nauwelijks idealistisch ingesteld en niet politiek actief zijn.  

Bevindingen uit eerder onderzoek hebben meer dan eens aangetoond hoe belangrijk deelname 

aan sociale en politieke activiteiten is. ‘Meedoen’ geeft individuele burgers een veilig gevoel 

en meer vertrouwen in anderen en de algemene overheid, zorgt voor meer onderlinge 

bindingen tussen mensen en is dus zeer belangrijk voor de cohesie van een samenleving.  

Gezien dit grote indirecte belang van politieke betrokkenheid is de sterke groei van 

onderzoeken naar een mogelijke afname van participatie onder jongeren en leden van jongere 

cohorten goed te verklaren. 

Ook deze studie richtte zich op de vraag naar een mogelijke minder betrokken generatie van 

jonge mensen, maar op een wijze die het onderscheidt van eerder onderzoek. In tegenstelling 

tot veel traditioneel onderzoek wordt in de operationalisering van activisme een brede maat 

van politiek participatie betrokken, met niet-conventionele participatievormen die afwijken 

van politiek activisme door middel van het electorale proces. Hoewel dit laatste vaak 

toegepast wordt in surveyonderzoeken, sluit een methode die stemgedrag gebruikt als maat 

veelal niet-conventionele manieren van participatie uit. Tegenwoordig lijken juist deze minder 

gebruikelijke manieren van activisme belangrijker te worden en vormt conventionele 

participatie voor jongeren vaak juist een belemmering om deel te nemen aan het politieke 

proces. Wanneer er meer gekeken wordt naar hoe mensen op alternatieve wijze participeren, 

bijvoorbeeld door deelname aan boycots, een demonstratie of het tekenen van een petitie, kan 

mogelijk de stelling dat jongeren minder actief zijn dan ouderen en leden van oudere cohorten 

genuanceerd worden. Verder beperkt dit onderzoek zich niet tot één meetmoment maar heeft 

het een longitudinale opzet, waarin over een periode van circa twintig jaar binnen Nederland 

wordt gekeken hoe cohorten en leeftijdsgroepen verschillen in politieke participatie.   

 

Politieke participatie kan omgeschreven worden als activiteiten die ondernomen worden door 

burgers die tot doel hebben om politici of de acties die zij ondernemen te beïnvloeden. 

Hierbinnen worden in de literatuur diverse dimensies onderscheiden, zoals individueel, 

collectief en direct contact, waarbij de participatievormen variëren in intensiteit en inhoud. 

Uit de analyse van de data gebruikt in dit onderzoek blijkt echter dat deze categorieën meer 

samenhangen dan verschillen en dat het onderscheid vooral theoretisch is en niet empirisch 
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wordt ondersteund: in de praktijk is activisme toch vooral activisme. Een ander verschil dat 

gemaakt wordt is tussen conventioneel en onconventioneel activisme. De belangrijkste vorm 

van conventioneel activisme is via het electorale proces; veel onderzoek heeft zich gericht op 

participatie door stemgedrag. Vormen van onconventioneel activisme zijn echter pas recent in 

opkomst en daarom ook nog minder wetenschappelijk onderzocht; niettemin zou 

tegenwoordig meer de nadruk moeten liggen op dit nieuwe, vaak persoonlijkere activisme.  

Als eerste onafhankelijke variabele gebruikt dit onderzoek cohort. Veel geboortecohorten 

hebben in de loop der tijd een naam gekregen en zijn zo als een specifieke generatie 

gecategoriseerd, waarbij vaak Mannheims klassieke generatiethese wordt gebruikt. Deze stelt 

dat de kenmerken van een generatie voor een groot deel worden bepaald door gebeurtenissen 

die uniek zijn voor de tijd waarin de leden er van opgroeien. Socialisatie zorgt dan voor de 

specifieke levensvisie die de leden van een cohort ontwikkelen, waardoor er persistente 

kunnen verschillen ontstaan tussen generaties. Een generatie waarmee veel volgende cohorten 

vergeleken zijn, is het babyboomcohort geboren tussen WO II en circa 1955. Er werd vaak 

gesteld dat de volgende generaties nooit dezelfde mate van activisme zouden bereiken als dit 

cohort, dit kan echter te wijten zijn aan socialisatie in een bepaald tijdsgewricht dat de 

waarden en keuzes van een cohort bepaalt. Zo zouden jongere cohorten nu eerder individuele 

patronen van activisme kiezen die vaak buiten surveys vallen, zoals boycots, collectieve acties 

en vrijwilligerswerk. Hoewel dit inderdaad verschilt van de manier van voorgaande cohorten, 

zegt dit niets over de mate van betrokkenheid. Op basis hiervan is, met betrekking tot de 

deelvraag naar de verschillen in activisme tussen cohorten, de hypothese dat jongere cohorten 

niet minder actief zijn dan oudere cohorten.  

Leeftijd is de tweede onafhankelijke variabele van onderzoek. Net als jongere cohorten 

worden jongeren in het algemeen dikwijls gezien als minder betrokken bij de samenleving, de 

zogenaamde youth apathy myth. Dit is echter voor een groot deel te wijten aan de 

conceptualisering van activisme. In onderzoek naar activisme wordt te weinig rekening 

gehouden met het feit dat ‘jeugd’ zelf een obstakel is in participatie. Door hun levensfase 

hebben jongeren minder reden en mogelijkheden om actief te zijn, daarnaast houdt onderzoek 

er geen rekening mee dat de manier waarop jongeren participeren is veranderd. Jongeren die 

meer postmaterialistisch en individueel ingesteld zijn voelen zich niet aangetrokken tot de 

collectieve of traditionele opvattingen van ouderen. In plaats daarvan kiezen ze voor 

persoonlijkere, meer oplossingsgerichte vormen van activisme. In antwoord op een tweede 

deelvraag naar de mate van activisme over verschillende leeftijden kan worden verwacht dat 

gemeten naar minder conventionele participatiemethoden jongeren meer zullen participeren. 
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Dit wordt onderzocht door middel van databestanden afkomstig van de European Values 

Study (EVS) en het International Social Survey Programme (ISSP), met daarin 

surveygegevens over een periode van 1981 tot en met 2004. Met behulp van deze data zijn de 

hypothesen getest door enkele verkennende en meerdere multipele regressiemodellen. 

Gekeken is naar de invloed van de onafhankelijke variabelen op de factorvariabele activisme. 

Uit de analyses blijkt dat de hypothese uit de eerst gestelde deelvraag, namelijk hoe cohorten 

van elkaar verschillen in mate van politiek activisme, waarbij gesteld werd dat jongere 

cohorten niet minder actief zijn, wordt bevestigd, hoewel het verband slechts matig is en de 

cohorten geboren vanaf de Tweede Wereldoorlog niet veel van elkaar verschillen. De stelling 

van dit onderzoek, waarin alleen cohorten geboren na 1976 als ‘jong’ worden gecategoriseerd 

moet dus genuanceerd worden. Er is verschil in participatie tussen oudere en jongere 

cohorten, maar de grens ligt hier eerder tussen cohorten vóór en na 1945 -en niet tussen 

cohorten geboren na 1976 en die daarvoor. Dit betekent mogelijk dat de mate waarin 

participatie verandert over cohorten minder snel gaat dan aangenomen in dit onderzoek. 

Activisme verandert niet over de loop van tien of twintig jaar en binnen één generatie; hoewel 

de tijd waarin een generatie opgroeit verschilt van voorgaande en dit van invloed is op de 

activistische waarde van een cohort, is het algemeen tijdsgewricht waarschijnlijk niet 

verschillend genoeg om grote variatie in activisme teweeg te brengen.   

De tweede hypothese, gebaseerd op de deelvraag in hoeverre de mate van activisme over 

verschillende leeftijden verschilt, kan ook worden bevestigd. Jongeren participeren meer dan 

ouderen wanneer gekeken wordt naar minder traditionele participatiemethoden. Hoe ouder 

iemand wordt, des te minder degene politiek zal participeren. Dit verband is net als cohort 

echter niet zeer sterk, en wordt op beïnvloed door modererende variabelen.  

Een controlevariabele die zich in beide analyses significant aanwezig toonde, is 

opleidingsniveau. Wanneer hiervoor gecontroleerd werd, was de participatie van hoger 

opgeleiden in beide regressiemodellen van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabele positief en significant. Dit kan verklaard worden door de aanname dat leden van 

jongere cohorten én jongeren in het algemeen hoger opgeleid zijn. Uit diverse onderzoeken, 

waaronder van Quintelier (2008), is gebleken dat hoger opgeleiden meer politiek actief zijn 

dan lager opgeleiden. Ook is aangetoond dat opleiding op een belangrijke manier de mate van 

activisme van verschillende leeftijden beïnvloed (Norris, 2003). In dit onderzoek is hier 

verder niet op in gegaan, maar dit wordt evenwel als aanbeveling gegeven in de 

discussiesectie. 
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Na de beantwoording van de twee deelvragen kan op de hoofdvraag van dit onderzoek, hoe 

cohorten en leeftijdsgroepen in mate van politiek activisme van elkaar verschillen, worden 

ingegaan. De leidende stelling van dit onderzoek, dat de veronderstelde afname in mate van 

activisme van jongeren en het huidige cohort niet wordt bevestigd wanneer ‘activisme’ op een 

minder conventionele manier wordt onderzocht, is inderdaad kloppend. Het is van belang om 

niet alleen te kijken naar conventionele vormen van politieke participatie, maar ook naar niet-

conventionele vormen, zoals het tekenen van een petitie, het bijwonen van demonstraties en 

het deelnemen aan boycots.  Het zijn juist deze methoden die jongeren en recente cohorten 

aanspreken. Politieke participatie neemt niet af, maar verandert; het is iets van alle tijden en 

voor iedereen, enkel verschillend in vorm en inhoud, maar niet per sé in intensiteit.  

 

 

 

     6. Discussie 

Tot dus ver heeft eerder onderzoek naar politieke participatie zich vooral gevestigd op 

conventionele vormen van politieke participatie. Het doel van dit onderzoek was echter zich 
te richten op minder traditionele vormen van politiek activisme van jongeren en recentere 

cohorten.  Helaas  heeft dit onderzoek geen empirische vergelijking kunnen trekken tussen het 

bestuderen van activisme op conventionele en niet-conventionele vormen van politieke 

participatie. Dit had beter kunnen verduidelijken hoe conventioneel participeren samenhangt 

met oudere cohorten en leeftijdsfasen; nu is enkel het tegenovergestelde gedaan.  

De reden hiervoor is dat er gebruik gemaakt is van twee verschillende databestanden, waarbij 

een variabele als stemgedrag om conventioneel activisme te meten niet overeenstemde tussen 

de datasets. Vormen van conventionele politieke participatie konden niet in de analyses 

worden meegenomen. 

 

Bij het gebruik maken van meerdere databestanden deden zich nog enkele problemen voor, 

waaronder het feit dat er te weinig leden uit de meest recente cohorten in de databestanden 

zijn. Dit komt doordat in de oudere surveys deze respondenten vaak nog niet oud genoeg 

waren om als respondent namens een cohort op te treden. Hierdoor kan minder gezegd kan 

worden over de zogenaamde ‘achterbankgeneratie’, waar het onderzoek zich aanvankelijk op 

richtte. Om dit te ondervangen zijn enkele van de jongere cohorten samengevoegd, tot één 

cohort dat is geboren na 1976. Dit maakte het onderzoek haalbaar, bovendien bleek in de 
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resultaten dat de mate waarin cohorten verschillen in activisme veel breder is dan een cohort 

van slechts 10 jaar, maar leidde wel tot een verlies van een onderscheidend kenmerk.  

 

Het probleem van te weinig recente respondenten spitst zich ook toe op de meting met de 

variabele leeftijd. In dit onderzoek was, in tegenstelling tot wat in veel onderzoeken naar 

activisme gebeurt, te kijken naar de leeftijdsfase van een respondent. Hiervoor is behalve een 

variabele voor huwelijks- en arbeidsstatus ook informatie over de gezinssamenstelling van 

een respondent nodig.  Deze ontbraken bij de koppeling van de twee datasets, waardoor het 

gebruikmaken van deze methoden niet mogelijk was. Was dit wel zo geweest, dan had 

mogelijk ook periode als effectvariabele opgenomen kunnen worden.  

 

In  de analyses is nu het periode-effect niet opgenomen in verband met het ‘full lineair 

dependence’ probleem (Van Ingen, 2008). In longitudinaal onderzoek zijn leeftijd en periode 

met elkaar verbonden (Rotolo & Wilson, 2004) en indien deze samen worden opgenomen in 

een analyse is het onmogelijk om de effecten afzonderlijk te bestuderen. 

 

Een laatste kanttekening bij de uitgevoerde analyses is dat de resultaten, hoewel significant, 

geen sterke verbanden aantonen tussen leeftijd, cohort en activisme. Wederom moet de 

intensiteit van verschil, zoals verwacht bij aanvang van dit onderzoek, genuanceerd worden.  

   

Tot slot is er een aanbeveling voor verder onderzoek naar minder conventionele politieke 

participatievormen. Uit dit onderzoek is gebleken dat in alle modellen opleidingsniveau van 

significante invloed was naast cohort en leeftijd. Bij gebrek aan voldoende respondenten om 

opleidingsniveau voldoende te meten is hier er voor gekozen hier niet verder op in te gaan, 

maar duidelijk is wel dat opleidingsniveau de effecten van leeftijd en cohort op activisme op 

een belangrijke manier modereert. Bovendien zou het een interactiemodel tussen cohort en 

leeftijd mogelijk kunnen verhelderen.  
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