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Nederlandse Samenvatting 
	

In 2011 verkoos TIME magazine “de activist” tot persoon van het jaar. Dit als 
reactie op de golf van protest in het Midden Oosten, bekend als de Arabische 
Lente, het jaar ervoor. Wat TIME magazine echter niet kon voorzien is dat “de 
activist” toen op het punt stond om ook in het Westen een ongekende comeback te 
maken. Activisme komt en gaat in golven. Onderstaande grafiek illustreert hoe in 
2010, geheel tegen de tijdgeest in, anti-regeringsprotesten en andere massale 
uitingen van publieke onrust explodeerde tot een onwaarschijnlijk hoog niveau, 
vergelijkbaar of zelfs hoger dan dat in de roerige jaren 60. Deze grafiek laat zien dat 
de activist in de tussenliggende periode, vooral in de decennia tussen 1990 en 2010, 
zeer weinig zichtbaar was. TIME magazine richtte haar lens dus met recht op de 
anonieme activisten stelde exact de juiste vraag: wie is dit? En waar komt zijn of 
haar plotselinge draai naar activisme vandaan? 
	

	

Figuur 1. Collectieve actie en politiek geweld in OECD landen 1919-2013	
 

Dit proefschrift onderzoekt dit proces. Hoe wordt een gewone burger 
‘activist’? Dit werk omvat, in meer wetenschappelijke termen, een analyse van het 
psychologisch proces dat politisering genoemd wordt: de stappen en veranderingen 
die mensen ondergaan die zichzelf als activist gaan zien. Wij beargumenteren - en 
onderbouwen met gedetailleerde data - dat politisering mensen fundamenteel 
verandert. Politisering is een kwalitatieve verandering van het zelfbeeld. In dit 
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proces verandert de structuur ensemantische inhoud van identiteiten: de identiteit 
die met politiek activisme gepaard gaat krijgt een centrale (en vaak invloedrijke) 
plek in het zelfbeeld van de persoon die zich tot activist transformeert. De 
integratie van deze nieuwe activistische persoonskenmerken in het zelfbeeld heeft 
tot gevolg dat ideeën die politiek activisme definiëren (bijvoorbeeld de strijd tegen 
onrechtvaardigheid), deel uit gaan maken van het zelfbeeld (ik ben een strijder voor 
rechtvaardigheid; Turner 1985). Hoe iemand zichzelf definieert verandert wanneer 
de betekenis van een nieuwe politieke identiteit deel uit gaat maken van het ‘ik’. Dit 
proces is al eerder het onderwerp van theoretische en kwalitatieve reflectie geweest. 
Dit proefschrift gaat echter een stap verder en conceptualiseert politisering als een 
verregaande verandering in de inhoud van identiteiten (de semantische ruimte 
geassocieerd met een identiteit). De “activist” op de voorpagina van TIME 
magazine is niet zomaar een persoon, hij of zij is iemand wiens identiteit in de 
afgelopen jaren een structureel andere inhoud en structuur heeft gekregen: een 
getransformeerd zelfbeeld tot Activist.	

Dit proefschrift heeft drie doelen. Ons eerste doel is om inzicht te geven in de 
fasering van het politisering-proces: de stadia waar mensen doorheen gaan wanneer 
zij politiseren. Ten tweede ontwikkelt, valideert en past dit proefschrift een nieuwe 
benadering toe. Dit nieuwe perspectief en haar bijbehorende meetinstrumenten 
staan ons toe om de kwalitatieve veranderingen waar een individu doorheen gaat, 
wanneer hij of zij politiseert, kwantitatief te begrijpen. Ons derde doel is om door 
het onderzoeken van verschillende kwesties, groepen, populaties en sociale 
bewegingen, bij te dragen aan het onderzoek naar politisering in brede zin. Het 
behalen van deze drie doelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
politiseringsliteratuur. Het biedt nieuw inzicht in de ‘black-box’ waarin zich 
momenteel, buiten het zicht van onderzoekers, identiteiten transformeren en 
waardoor burgers activist worden. Wij laten zien hoe een politieke identiteit eruit 
ziet en waar deze vandaan komt.	
	
Hoofdstuk 2	

Hoofdstuk 2 betreft een uitgebreid literatuuronderzoek naar de inhoud van 
identiteiten. Deze inhoud is het centrale analytisch concept in het gehele 
proefschrift. Dit hoofdstuk presenteert een nieuwe geïntegreerde visie op, en 
methodologie om, de inhoud van identiteiten te bestuderen. Deze benadering 
wordt vervolgens in de rest van het proefschrift gebruikt. Dit hoofdstuk verkent de 
waarde van deze voorgestelde benadering voor het onderzoek naar politisering. Het 
bevat ook een overzicht van de meeste belangrijke bevindingen in de rest van het 
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proefschrift. Hoewel dit hoofdstuk over literatuuronderzoek als laatste is 
geschreven, staat het vrijwel vooraan. Dit omdat het inzicht geeft in hoe 
verschillende stromingen in de literatuur de inhoud van identiteiten tot nu toe 
hebben begrepen, wat deze stromingen van elkaar kunnen leren en wat dit bijdraagt 
aan het onderzoek naar politisering. Hoofdstuk twee verheldert de gedachte achter 
veel dat volgt en biedt de lezer - als het goed is - een handvat om de noodzaak van 
de voorgestelde benadering te begrijpen en te waarderen. We integreren hierbij vijf 
stromingen in de literatuur die allemaal verschillende aspecten van de inhoud van 
identiteiten benadrukken. Uit deze vijf stromingen destilleren we zeven centrale 
ideeën over de onderliggende werking van identiteiten en de cruciale rol die hierin 
is weggelegd voor de inhoud van identiteiten (‘identity content’). We integreren 
deze ideeën en presenteren een overkoepelende benadering om de inhoud van 
identiteiten te kunnen bestuderen. We laten zien dat de betekenis van identiteiten 
gezien kan worden als het gevolg van associatieve netwerken die de semantische 
inhoud in identiteiten omvatten. Onze benadering benadrukt dat behalve de 
onderliggende structuur van identiteiten (de relaties tussen concepten) ook de 
semantische inhoud van identiteitsinhoud bestudeerd dient te worden. We 
presenteren de meetinstrumenten en statistische methodes waarmee dit mogelijk is 
en geven tevens rekenschap van de methodiek waarlangs deze benadering 
toegepast kan worden in het onderzoek naar politisering en welke mogelijke 
gevolgen dit heeft voor ons begrip van dit proces. We beargumenteren dat de 
inhoud van identiteiten - het kwalitatieve deel - niet hetzelfde is als de kwantitatieve 
sterkte van een identiteit (de toewijding van een individu aan deze identiteit). 
Hoofdstuk 2 laat daarmee zien hoe de inhoud van identiteiten er uitziet, hoe deze 
zich ontwikkelt en deuren opent naar nieuw inzicht en begrip van cruciale 
psychologische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld hoe de betekenis van identiteiten zich 
ontwikkelt, waarom een individu affectie met een bepaalde groep en haar 
identiteiten ontwikkelt en welk gedrag dit oproept en hoe dit alles verandert in de 
loop der tijd. 
 
Hoofdstuk 3	

 De nadruk in hoofdstuk 3 ligt op het allereerste moment van politisering. 
Oftewel, het moment dat mensen zich bewust worden dat de groep waar zij deel 
van uitmaken onrecht aangedaan wordt. Meer specifiek onderzoeken we hier of 
mensen met een actie georiënteerde mindset (inductief en gericht op handelen) dan 
wel mensen met een reflectieve mindset (deductief en gericht op nadenken) meer 
kans lopen om een kritische houding jegens onrechtvaardigheid te ontwikkelen. We 
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vergelijken deze mindsets als zijnde twee cognitieve condities die beide een 
verschillende rol spelen in het vormen van percepties en gedrag. We verwachten 
dat mensen in een actie georiënteerde mindset doelgericht gedrag zullen vertonen, 
slechts selectief gebruik zullen maken van informatie en zich sterker zullen binden 
aan hun groep vanwege een effect dat bekend staat als ‘expectancy’ (in deze situatie 
doen mensen meestal X, dus iedereen zal nu ook wel X doen). Van mensen met 
een reflectieve mindset daarentegen wordt over verwacht dat zij zich meer intensief 
informeren en dat zij gericht zijn op integratie van ideeën en leergedrag. Dit draagt 
bij aan het begrip van de situatie en dus aan de zichtbaarheid van 
onrechtvaardigheid. Om een beeld te kunnen vormen van de validiteit van deze 
ideeën testen we de gevolgen van cognitieve framing op individueel niveau. 
Voornamelijk willen we weten welke gevolgen deze mindsets hebben voor de mate 
waarin individuen de indruk hebben dat hen als proefpersoon onrecht wordt 
aangedaan. We manipuleren de reflectieve, dan wel actie gerichte, mindset van 
individuen en vergelijken hun effecten in de context van het psychologische lab. 
Deelnemers bevinden zich in het lab in een benadeelde positie: zij hebben een 
ondergeschikte rol en zijn overgeleverd aan de grillen van een meer machtige 
onderzoeker. Hoofdstuk 3 laat met twee experimentele studies zien dat, benadeelde 
proefpersonen (de onderzoeker vraagt hen een onethische handeling te verrichten) 
met een reflectieve dan wel actiefgerichte mindset niet meer/minder begrip van de 
onrechtvaardige situatie hebben. Evenmin is het zo dat de er een verschil is in 
proefpersonen met deze twee mindsets in de mate waarin zij tegen hun benadeelde 
positie in verzet komen. Wie zien echter wel een sterk en consistent effect van de 
actiegerichte mindset op het groepsgevoel van proefpersonen. Dit suggereerst een 
eerste belangrijk stap richting actie: namelijk het oproepen van een 
samenhorigheidsgevoel, wat blijkt voort te komen uit actie-gerichte mindsets. In 
brede zin laat dit onderzoek zien hoe moeilijk het is om mensen bewust te maken 
van hun benadeelde positie. De belangrijke aanwijzing die dit hoofdstuk geeft, dat 
betekenisvolle collectieve actie waarschijnlijk betekenisvolle identiteiten omvat (een 
conditie waar in dit experiment niet aan voldaan werd), vormt een belangrijke 
motivatie voor de verkenningen en analyses in de vervolghoofdstukken. 
 
Hoofdstuk 4	

In hoofdstuk 4 staat de vraag centraal hoe een activistische identiteit een 
centrale plek kan krijgen in het zelfbeeld en wel zodanig dat dit duurzaam politiek 
geëngageerd gedrag bevordert over een breed scala van omgevingen. Het antwoord 
op deze vraag vraagt om inzicht in de inhoud en onderliggende werking en 
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samenhang tussen identiteiten. We illustreren dat het hierbij niet alleen de vraag is 
hoe een politieke identiteit deel uit gaat maken van het zelfbeeld, maar ook hoe een 
politieke identiteit zich zo grondig in het zelfbeeld kan nestelen dat het niet alleen 
belangrijk is in een specifieke context (bijvoorbeeld tijdens een demonstratie tegen 
het dumpen van afval of tijdens het shoppen in de biologische winkel), maar een 
leidraad kan worden in het leven van alle dag (op het werk, in de supermarkt). We 
laten zien dat als de activistische identiteit een integraal deel wordt van een andere 
identiteit (bijvoorbeeld iemand zijn identiteit als werknemer) en wel zodanig dat 
deze identiteiten positief met elkaar samenhangen, dat dan activistische ideeën 
uiting gaan vinden zelfs wanneer andere identiteiten waarschijnlijk primair actief 
zijn. Op deze manier beïnvloedt de activistische identiteit dan het gedrag in een 
wijd scala van omgevingen. We definiëren een relatie tussen identiteit als positief 
wanneer de inhoud van deze identiteit overlap vertoont (bijvoorbeeld zowel de 
activistische- als de werknemer-identiteit schrijven ‘toewijding’ voor als een 
belangrijk aspect van het lidmaatschap van deze groepen).  

Als een eerste stap in de verkenning van dit idee focussen we in hoofdstuk 4 
op religieuze identiteiten. Meer specifiek meten we onder welke condities religieuze 
identiteiten positieve relaties ontwikkelen tussen andere identiteiten die deel uit 
maken van het zelfbeeld, zoals iemands geslacht (man/vrouw). We testen de 
verwachting dat de mate waarin individuen zeggen hun religieuze identiteit te 
gebruiken als leidraad voor gedrag in hun leven (de zogenaamde defineringskracht 
of ‘self-definingness’ van de religieuze identiteit), in het algemeen positieve 
samenhang vertoont met positieve relaties tussen identiteiten in het zelfbeeld. In 
drie studies, die een diversiteit aan methodes en metingen omvatten, laten we zien 
dat hoe sterker de ‘self-definingness’ van religie, hoe sterker de religieuze identiteit 
de positieve relaties tussen andere identiteiten voorspelt. Dit hoofdstuk laat 
daarmee zien dat zeer diverse (en soms conflicterende) identiteiten in iemand zijn 
zelfbeeld, meer harmonieus kunnen worden wanneer een individu de filosofieën 
van een sterk definierende (self-defining) identiteit toegewijd toepast. Om dit 
proces te kunnen begrijpen, blijkt begrip van de inhoud van identiteiten cruciaal. 
De eindconclusie van dit hoofdstuk is dat bepaalde identiteiten een sterk 
definiërende rol kunnen spelen in het zelfbeeld en zelfs in dusdanige mate dat 
zowel de inhoud van dit zelfbeeld als wel het gedrag van het individu in een wijd 
scala aan omgevingen meer consistent wordt. 
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Hoofdstuk 5	
Hoofdstuk 5 bouwt verder op de ideeën ontwikkeld in hoofdstuk 4, maar 

focust op een meer politieke identiteit: milieubewustzijn. We verkennen de mate 
waarin duurzaam (identiteiten die tot consistent milieubewust gedrag leiden over 
een breed scala aan omgevingen) milieubewuste identiteiten de defineringskracht 
van religieuze identiteiten kunnen evenaren in een dusdanige mate dat het 
milieubewuste gedrag duurzaam kan worden. In twee studies (één in Nederland en 
één in Amerika) onderzoeken we in welke mate de self-definingness (de mate 
waarin een individu deze milieubewuste identiteit zegt toe te passen als leidraad 
voor gedrag) samenhangt met positieve relaties tussen identiteiten danwel de 
overlap tussen andere identiteiten. We kijken hierbij specififiek naar het geslacht 
(man/vrouw) en de nationaliteit (Nederlander of Amerikaan). Cruciaal hierin is dat 
wij niet alleen de gevolgen verkennen van het hebben van een sterke definiërende 
milieubewuste identiteit op hoe individuen zichzelf zien, maar ook op hun 
(milieubewuste) gedrag. We meten hoe individuen de relaties tussen deze 
identiteiten zien. Hiervoor gebruiken we zowel de mate van overlap tussen 
identiteiten die mensen zelf rapporteren als ook de werkelijk associatieve inhoud 
van identiteiten. De resultaten bevestigen onze verwachting dat de self-definingness 
(defineringskracht) van milieubewuste identiteiten samengaat met een positieve 
relatie tussen andere identiteiten. We bevestigen bovendien dat milieubewuste actie 
en ander milieubewust gedrag samenhangt met self-definingess alswel de positieve 
relatie tussen andere identiteiten die daaruit voortkomt. We concluderen dat de 
milieubewuste identiteit de kracht heeft om self-defining te zijn en dat het zelfbeeld 
dat hiermee door sommige bereikt wordt, bijdraagt aan duurzaam milieubewust 
gedrag.	
 
Hoofdstuk 6	

In hoofdstuk 6 verleggen we de focus naar longitudinale modellen. Object van 
onderzoek is partij-activisme tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 
2012. Als een belangrijke vervolgstap op de vorige hoofdstukken, onderzoeken we 
hier politisering als een dynamische en tijdsgebonden proces. We wilden de 
kwalitatieve veranderingen die individuen doormaken wanneer ze politiseren, 
grondig kwantitatief onderzoeken. Verder bouwend op de reeds in voorgaande 
hoofdstukken ontwikkelde ideeën over de inhoudelijke samenhang van identiteiten, 
bezien we in dit onderzoek de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen 
hoe mensen zichzelf zien (hun persoonlijke identiteit) en hoe ze een politieke 
activist zien (de activistische identiteit). We onderzoeken in hoeverre en hoe 



 

271	

activistische identiteiten deel gaan uitmaken van het zelfbeeld van Amerikaanse 
burgers in een periode van vier maanden rondom de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een relatie tussen de 
politieke identiteit en de persoonlijke identiteit. We meten de inhoud van dan deze 
twee identiteiten bij een subgroep die zichzelf in de observatieperiode ontwikkelt 
tot partij-activist. Dit zijn mensen die zichzelf bij de eerste meting niet als activist 
zien (‘ik ben niet actief als partij-activist), maar later wel (“ik ben actief als partij-
activist”). We vergelijken deze individuen met een controlegroep. Iedereen in de 
controlegroep is politiek bewust (iedereen stemt en heeft een voorkeur voor een 
partij) maar niet gepolitiseerd. Oftewel, ze zijn niet als activist actief geworden voor 
de partij. Deze data biedt niet alleen een ongekend empirisch inzicht in de 
kwalitatieve tramformatie die individuen doorlopen wanneer ze politiseren, maar 
ook hoe dit verschilt met de processen die diegenen die niet politiseren ondergaan. 
De resultaten laten zien dat overlap tussen persoonlijke identiteit (hoe mensen 
zichzelf zien) en politieke identiteit (hoe ze een activist zien) niet alleen samenhangt 
met politisering maar ook voorspellende waarde heeft voor deelname in partij 
gerelateerd activisme. We laten – zover wij weten voor de eerste keer in de 
literatuur - met kwantitatieve data zien, dat politisering inderdaad een kwalitatieve 
verandering in het zelfbeeld omvat, en tevens dat dit ook gevolgen heeft voor hoe 
een individu handelt.  
 
Hoofdstuk 7	

Tenslotte, in hoofdstuk 7, ronden we het proefschrift af, met de 
beantwoording van de vraag wat een gepolitiseerde identiteit is en wat deze 
identiteit uniek maakt. We beargumenteren dat politieke identiteiten niet alleen 
actie-georiënteerd zijn, maar ook dat de inhoud van deze identieteiten door de 
activist zelf als sterk moreel benoemd wordt (semantische concepten zoals 
‘betrouwbaar’, ‘rechtvaardig’, ‘oprecht’ maken er deel vanuit). Dit hoofdstuk 
benadrukt de semantische betekenis van gepolitiseerde identiteiten. We verkennen 
bovendien niet alleen of de inhoud van de identiteiten inderdaad - zoals de 
literatuur vaak claimt - moreel is, maar ook of morele concepten, waar het de 
interne structuur van identiteiten betreft, de neiging hebben om bruggen te slaan 
tussen persoonlijke identiteiten (hoe ik mezelf zie) en politieke identiteiten (hoe ik 
een activist zie). We bestuderen dus niet alleen de semantische inhoud van politieke 
identiteiten, maar ook de onderlinge samenhang (interne structuur) van deze 
inhoud. We nemen opnieuw de context van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen in 2012 als studiemateriaal. Ditmaal vergelijken we 
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gepolitiseerde Amerikanen (zij die actief zijn voor de partij tijdens de gehele 
verkiezingen) met hen die niet gepolitiseerd zijn (zij die niet actief zijn voor de 
partij tijdens de gehele verkiezingen). Onze interesse gaat uit naar de empirische 
meetbare verschillen tussen deze twee groepen in termen van de moraliteit van hoe 
zij zichzelf en partij-activisten zien. We onderzoeken allereerst of zij politieke 
identiteit als meer moreel zien (versus de in dit type onderzoek typische vergelijking 
met ‘competence’ en ‘warmth’ traits). Vervolgens onderzoeken we de mate waarin 
de door de literatuur moreel aangemerkte semantische concepten 
(identiteitsinhoud) fungeren als een brug tussen de politieke en persoonlijke 
identiteit. Dit in die zin dat vooral morele concepten verantwoordelijk zijn voor de 
overlap tussen deze identiteiten bij gepolitiseerde individuen. Tot slot inspecteren 
we de voorspellende waarde van morele concepties (morele inhoud) om te 
voorspellen hoe mensen zichzelf zien en het politieke gedrag wat zij vertonen. De 
resultaten laten zien dat moraliteit niet alleen samenhangt met politieke identiteit, 
maar deel uit gaan maken van deze identiteit. Het gevolg is dat activisten een ander 
(meer moreel) zelfbeeld hebben en meer politiek geëngageerd gedrag vertonen, 
specifiek naar mate het zelfbeeld meer moreel is. Deze resultaten dagen ons uit niet 
alleen te beschouwen wat politieke identiteiten doen maar ook wat ze zijn.	

Het gepresenteerde onderzoek geeft vernieuwd inzicht in wie de activist is. 
Het laat zien dat de activist iemand is die niet alleen belangrijke veranderingen heeft 
doorgemaakt in hoe hij of zij zichzelf ziet in het politieke domein, maar ook in het 
leven in brede zin. Wanneer we de resultaten van dit onderzoek samenvatten blijft 
een duidelijk beeld hangen: politisering is niet één keer komen opdagen tijdens een 
demonstratie, maar een langdurig proces dat de identiteit van mensen fundamenteel 
verandert. Niet alleen de politieke identiteit transformeert, maar ook de samenhang 
tussen alle andere identiteiten in het zelfbeeld verandert. Wat eerst een kakofonie 
van identiteiten is, wordt geleidelijk aan een coherent politiek georiënteerd geheel. 
Dit schept nieuw inzicht. We wisten wat politieke identiteiten deden, maar niet 
waarom. De theoretische conceptualisering en het meten van de inhoud van 
identiteiten staat ons toe om te leren hoe politieke identiteiten intern werken. De 
activist op TIME-magazine is nu minder anoniem: we weten meer, maar nog lang 
niet alles. Maar het masker is af en we kunnen gaan kijken wat het gezicht ons zegt. 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


