
Ofra Cannot copy 
 

Info  

Ofra Cannot copy 
 

Kritiek  

Levi Op pagina 991 staat de volgende zin: "If this hypothesis is correct, it 
suggests that intergenerational political conflict is likely." Omdat values en 
de doelen die we nastreven veranderen, waarom brengt dat 
intergenerational political conflict met zich mee? 
 

Kritiek cohort 

Raoul Cohort is een belangrijke term dat in het artikel ter sprake komt. Kunt u 
het verschil tussen leeftijdcohort en geboortecohort toelichten? 
 

Info Cohort 

Ozlem According to Ingleheart, age cohorts with a stable youth have more post-
bourgeois values than age cohorts that for example have been through 
war. These age cohorts have more acquisitive values. Since Britain was 
the home of the first Industrial Revolution and the far wealthiest country in 
Europe, I am guessing that Britain must had a lot of age cohorts with post-
bourgeois values as citizens. But when Britain was overtaken by neighbor 
countries, her citizens were not safe anymore so I am guessing again that 
the values of these age cohorts had to change to acquisitive values. So 
does this mean that values can change in later life no matter how stable 
your youth was? Is the current situation of a person not the result whether 
that person has acquisitive or post-bourgeois values? 
 

Kritiek cohort 

Jeroen Ik vraag me af in hoeverre je met cross-sectioneel onderzoek verandering 
over tijd kunt voorspellen, zoals gesteld wordt op blz. 993. Kun je, door 
een vragenlijst die op een bepaald moment wordt afgenomen, 
daadwerkelijk voorspellen of er een verschuiving naar politieke voorkeur 
plaatsvindt?  
 

Kritiek cohort 

Maurice Welke drie items vallen onder Europese integratie? Op dit moment gaat 
het bij Europese integratie over de Europese Unie en dan met name de 
Europese begrotingsregels, bankenunie en de hulp aan landen die in 
financiële problemen verkeren. Zijn de drie items een goede afspiegeling 
van Europese integratie in 1971? 

Info EU 

Suzanne Op bladzijde 993 is te lezen dat er in dit onderzoek indirect bewijs wordt 
gebruikt, en dus niet direct bewijs. In hoeverre is dit onderzoek dan 
betrouwbaar? Er wordt uitgelegd dat indirect bewijs zeker wat zegt, maar 
niet echt duidelijk wat het indirecte bewijs van dit onderzoek daadwerkelijk 
betekent. 

Kritiek indirect 

Bart Inglehart heeft het over het testen van hypothesen aan de hand van 
'indirect tests'. Deze indirecte testen kunnen de hypothesen echter niet 
bevestigen. Is het dan wel handig om deze indirecte testen te gebruiken? 
(P. 993) 
 

Kritiek indirect 

Eline De auteur stelt op bladzijde 993 dat de hypothese, die gaat over 
veranderingen in value priorities gedurende de tijd, niet direct gemeten 
kan worden. Om die reden wil de auteur middels een aantal indirecte 
metingen de hypothese toetsen. Het is mij onduidelijk welke metingen hier 
nou allemaal toe behoren. 
Vraag: Middels welke indirecte metingen toetst de auteur zijn hypothese? 
 

Info indirect 

Diego In my opinion, there is no clear statement on why Inglehart has chosen for 
these countries that he studied. 

Kritiek Landen 

Baukje Onder welke voorwaarden zijn de zes deelnemende landen geselecteerd kritiek Landen 



en hoe zijn vervolgens de deelnemers aan de surveys geselecteerd? 

Ania Op basis van welke redenen is er gekozen voor deze zes verschillende 
landen? 
 

Kritiek landen 

Eline Naar mijn mening is het artikel van Inglehart erg onoverzichtelijk en zijn 
de opsommingen vaag. Zo werd het mij pas op bladzijde 1001 duidelijk 
welke twee effecten de auteur gebruikt om de transformatie te 
onderzoeken. Ook heeft de auteur volgens mij een getal verkeerd 
overgenomen uit tabel 14: in de tabel staat dat 78% van de mensen wiens 
ouders op confessionele partijen stemmen, ook op een confessionele 
partij stemmen. Volgens de tabel is dit echter 79%. 
Mijn kritische vraag gaat over bladzijde 1012 t/m 1015. De auteur 
bespreekt per land heel andere resultaten en vergelijkt de landen dan ook 
op een in mijn ogen onvergelijkbare manier met elkaar.  
Kritische vraag: Per land worden heel andere resultaten besproken, maar 
kun je dan wel iets zeggen over de overeenkomsten/verschillen tussen 
landen? 
 

Kritiek landen 

Maurice Als de verschillen tussen leeftijdsgroepen in 'value preferences' ook 
kunnen komen door verschillende levensfasen, in hoeverre zijn de 
conclusies over de intergenerationele verschuivingen dan betrouwbaar? 
 

Kritiek Leeftijd 

Fatima In zijn stuk kan Inglehart niet duidelijk zeggen welke rol opleidingsniveau 
speelt en of het echt bepalend is voor de postbourgeois ideeën. Ook laat 
hij naar mijn idee in het midden of de verschillen in uitkomst komt door 
een life-cycle effect of intergenerational change.’’ (Inglehart, 1971, p. 
1005).  Komt dit doordat hij te weinig achtergrondkenmerken heeft 
meegenomen in zijn onderzoek? 
 

kritiek Leeftijd 

Robbert Op pagina 1017 sluit de tekst af dat de intergenerationele veranderingen 
die geconstateerd zijn een lange termijn impact zullen hebben. Ik zie 
echter nog niet helemaal in waarom deze effecten nu lange termijn zijn. 
Kan de volgende generatie niet net zo makkelijk weer een andere richting 
op schuiven en daarmee de veranderingen teniet doen? 
 

Info predict 

Marina Inglehart heeft het in zijn conclusie over een verwachting in de komende 
twee decenia, hij noemt :“ In Western Europe as a whole, the pro-spective 
social base for movements of radical so-cial change appears likely to 
increase sharply during the next two decades. But in order to be effective, 
movements seeking radical change must shape their tactics with an 
awareness of current realities.” Ik vraag me af in welke mate deze 
verwachtingen zijn uitgekomen? 
 

Info predict 

Roos Waren er ook plannen om wel nog onderzoek te doen naar time-series 
data die over een langere tijd (decades) gingen? Of was een “judgment” 
van de resultaten genoeg? 
 

Kritiek predict 

Roos Is de sample “modern middle class” of mensen over 15 jaar en ouder? Of 
beide? 
 

INfo samples 

Sanne Mijn kritiekpunt is dat de dhr. Inglehart niet ingaat op zijn sample, behalve 
de zin “Representative national ... the question.” (onderaan pagina 994) 
en voetnoot 12.   
 

Kritiek samples 

Raoul De meeste vrouwen in de steekproef hebben geen zelfstandige beroep. kritiiek samples 



Wellicht hadden ze ook een aantal vrouwen in de steekproef op moeten 
nemen. 

Myrte Het is mij niet duidelijk in het artikel van Inglehart (1971) wat ‘post-
bourgeois’ en ‘acquisitive’ is en wat precies de ‘values’ van ‘post-
bourgeois’- en ‘acquisitive’- respondenten zijn. 
 

Info scale 

Said I think Inglehart might fail to compare the generations correctly. Yes, the 
younger generation might have a more secure existence, and I also 
believe this shapes them. However, the poor might still have a completely 
different life than for example those in the upper middle class or the 
extremely wealthy. This means there are also large differences within 
groups (of the younger generations) and not only between groups 
(intergenerational political conflict). The actual reality that workers face on 
a day-to-day basis would still make them (all the poor, regardless of age), 
open to voting for left-wing parties. So he doesn’t make things relative to 
each other in the new situation that has emerged. I’m also not sure 
whether the grouping questions he chose are the correct ones.  
For instance, I don’t think he used enough questions to be able to place 
people in one of these self-constructed group with a high amount of 
certainty. And whether these simple constructed groups can explain as 
much as he tries to. 
Finally, as Inglehart mentioned on page 993. To actually explain these 
conflicts one would need a longitudinal study. Comparing cohorts might 
be a second best method. 
 

Kritiek Scale 
Cohort 

Ozlem What is the meaning of bourgeois and post-bourgeois according to 
Inglehart? 
 

Info scale 

Marina Inglehart maakt in zijn onderzoek onderscheid tussen mensen die 
‘acuisitive’ georiënteerd zijn en de mensen die ‘expressive’ georiënteerd 
zijn. Vaak blijkt dat men van beide waarden een deel bezit, want we leven 
nou eenmaal in een wereld waar de economie en geld toch ontzettend 
belangrijk zijn. In welke mate is dit verschil, dat misschien een 
afspiegeling is van een levensfase waar men in zit, dan relevant voor het 
stemgedrag?  
 

Kritiek scale 

Ania Het verschil tussen “post-bourgeois” values/groups en “acquisitive” 
values/groups is mij niet helemaal duidelijk.  
 

Info scale 

Fatima Is er een verschil tussen postbourgeois ideologie en postmodernisme? 
 

Info scale 

Said What does Inglehart exactly mean with ‘value priorities’. I know he 
explains this in the beginning of his article. However, later on in his article 
he mentions that these value priorities are now more important than for 
instance the economic priorities. But aren’t the economic priorities still the 
most important value priorities for (for instance) the poorer people of a 
society. So I believe I might not have understood his exact explanation of 
value priorities. 
 

Info scale 

Baukje Wat houdt de 'L-shaped curve' in en waarom is deze van belang? 
 

Info theory 

Diego In the intro Inglehart states that “younger cohorts of the middle class…for 
them economic security may be taken for granted”(p1, r46). In my opinion 
this statement is to generalizing, since expecially nowadays even in the 
middle class economic security can be considered as far from granted. 

Kritiek theory 



Also this statement, even though it is just stated in the intro should at least 
have some reference to some literature. 

Robbert Op pagina 1013 staat dat 92% van de kiezers die opgevoed zijn door 
socialisten nog steeds op de socialistische partij stemmen. Dit is een vrij 
grote groep en dit spreekt de algehele these rondom intergenerationele 
veranderingen van de auteurs (enigszins) tegen. Ik had graag gezien dat 
er wat meer aandacht aan zulke outliers was besteed. Als de auteurs 
deze outlier hadden kunnen verklaren op zo een wijze dat de hypothese 
overeind blijft, zou hun stuk nog veel steviger staan. 
 

Kritiek theory 

Levi De titel heeft het over een stille revolutie (Silent Revolution) maar is het 
wel zo'n stille revolutie? 
 

Info titel 

Suzanne Hoe kan de titel verklaard worden? Er wordt gesproken over een stille 
revolutie, maar de veranderingen zijn duidelijk. 

Info Titel 

Sanne Op pagina 999 onderaan staat de 4e hypothese: ‘In prevalence of post-
bourgeois values among the younger cohorts, we might expect Britain to 
be outstripped by all of the European Community countries except Italy.’ 
Waarom ‘behalve Italië’? Dit snap ik niet. 
 

Info UK 

Myrte Mijn punt van kritiek is dat Inglehart (1971) tijdens het toetsen van zijn 
hypotheses erg op de data van Groot-Brittannië ingaat en de andere 
landen enigszins onderbelicht laat. 
 

Kritiek UK 

Bart Aan de hand van historische data doet Inglehart vijf voorspellingen. In zijn 
vierde voorspelling geeft hij aan dat er verwacht wordt dat Engeland na 
Italie het laagst staat met post-bourgois respondenten. Zijn data bevestigt 
dit, alleen geeft hij hier geen verklaring voor. In welke hoek kan de 
verklaring gevonden worden? 
 

info UK 

Jeroen Op blz. 1000 staat: ‘’Our fourth prediction was that among the youngest 
cohorts, Britain should rank behind every country except Italy in her 
proportion of post-bourgeois respondents. This expectation is amply 
borne out: the British sample ranks far behind all the other samples-
including the Italian, which seems to be a good deal more post-bourgeois 
than it should be on the basis of economic expectations. We will not 
attempt to provide an ad hoc explanation for his anomaly: It is puzzling, 
but on the whole the empirical findings seem to correspond to 
expectations drawn from economic history remarkably well’’. Waarom 
draagt de auteur geen verklaring aan, en belangrijker: wat zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn?  
 

Info UK 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


