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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Consumo quod sum? 

Een vrij recente publicatie over een subgroep van de Vlaamse jongeren (de 
‘gelovige jongeren’), leidde een weergave in van enkele belangrijke 
eigenschappen van jongeren vandaag de dag: ze zijn over het algemeen 
gelukkig, ze hebben de stabiele, levenslange partnerrelatie als grote ideaal, 
ze zijn gevoelig voor al wat authentiek is of lijkt, ze stellen fundamentele 
levenskeuzes wat uit, hun wereld is mondiaal, de impact van sociale media 
op hun leven is immens en vooral, ze zijn producten van een 
consumptiemaatschappij (Engels & Nolf, 2012). Dit laatste element is het 
vertrekpunt van dit onderzoek: jongeren in de consumptiemaatschappij. 
Wat in dit onderzoek als een consumptiemaatschappij wordt beschouwd, 
komt later aan bod, maar de vaststelling dat van alle westerse jongeren 
wordt verwacht dat ze consumptie hoog in het vaandel voeren en meedoen 
aan het consumptiespel (Leiss, Kline, Jhally, & Botterill, 2005), is van 
cruciaal belang. Jongeren zien de consumptiecultuur, waarin ze zijn 
opgegroeid, vooral als opwindend, nieuw, gemakkelijk en plezierig en al 
lang niet meer als triestig, ontspoord of elitair, waarin consumenten 
passieve slachtoffers zijn van een allesoverheersend kapitalisme (Robins, 
1994).  
 

1.1. Centrale onderzoekvraag en hypothesen 

Dit onderzoek focust op een belangrijke manier waarop het hedendaagse 
consumptiespel wordt gespeeld, namelijk als communicator van identiteit. 
Deze benadering is uiteraard niet nieuw in consumptiesociologie1, waarin 
naast een benadering van consumptie vanuit de productiesfeer al vele jaren 
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop consumptie een rol speelt in 
processen van distinctie en identificatie in sociale relaties en als bouwsteen 
en communicator van identiteit, al dan niet vanuit (post-) moderne 
invalshoek (Martens et al., 2004). Een blik op de laatste jaargangen van de 
Journal of Consumer Culture of meer nog de Journal of Consumer Behaviour 
maakt dit meer dan duidelijk2. Uit die studies – en ook uit wat eenieder kan 
                                                 
1 Uiteraard besteden ook andere academische disciplines aandacht aan consumptie: ook in 
de antropologie, de onderwijswetenschappen, vrouwenstudies, geografie, geschiedenis, 
marketing, communicatiewetenschap, cultuurtheorieën en psychologie wordt consumptie 
bestudeerd vanuit vaak gelijklopende invalshoeken (Martens, Southerton, & Scott, 2004). 
2 Soms wordt binnen de consumptiesociologie een aparte discipline onderscheiden, de 
consumptiecultuurtheorie, waarbinnen net “de familie van theoretische perspectieven 
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vaststellen in de maatschappij vandaag de dag – mag dus duidelijk worden 
dat consumptie verre van alleen een biologische noodzaak is geworden3. 
Naast materiële welstand hebben geestelijke welstand en uiterlijk vertoon 
hun vaste plaats verworven in de consumptiewereld (Douglas & Isherwood, 
1980). Consumptie is een essentieel ‘ritueel’ geworden in het dagdagelijkse 
leven (Rook, 1985) en men kan dus zelfs zeggen dat consumptie in veel 
gevallen eerder psychologische of sociale doelen dient dan economische of 
biologische. De dingen die mensen gebruiken dienen dan ook om aan 
anderen het eigen antwoord te tonen op de vraag: “Wie ben ik?” 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981) En hoewel individuele keuzes 
voorop staan en men zelfs een antwoord op de bovenstaande vraag zou 
kunnen communiceren dat strikt genomen erg onwaarschijnlijk is 
(McCracken, 1986), is de vrijheid in het consumptiespel ook aan grenzen 
onderworpen. Individuen hebben geen andere keuze meer dan het 
opbouwen en communiceren van hun eigen identiteit via consumptie 
(Giddens, 1991), maar ook hebben de toegenomen zichtbaarheid binnen de 
maatschappij, de sociale relaties die individuen hebben met elkaar en de 
sociale groepen waartoe individuen behoren, ervoor gezorgd dat ook dat 
niet meer gebeurt zoals men dat in volle vrijheid misschien zou willen. Zo 
blijkt peer group pressure vooral bij jongeren een drijfveer om consumptie 
te hanteren om (h)erkenning te verkrijgen in hun eigen sociale netwerken 
en zich te onderscheiden van andere sociale groepen (Martens et al., 2004; 
Wallace & Kovatcheva, 1998). Dit proces zou zich zelfs dermate hebben 
doorgezet dat consumenten zich daar zelfs niet altijd meer 100% bewust 
van zijn (Bargh, 2002). In elk geval zijn de nauwe banden tussen 
consumptie aan de ene kant en zelfexpressie, identiteit en plezier aan de 
andere kant (Robins, 1994) niet meer weg te denken in de hedendaagse 
maatschappij.  
 

Een definiëring van consumptie mag daar niet aan voorbijgaan. In dit 
onderzoek wordt consumptie dan ook ruimer opgevat dan “het gebruik en 
verbruik van dingen” en gedefinieerd als de activiteiten die individuen 
stellen wanneer ze producten zoeken, selecteren, kopen, gebruiken en 
evalueren om hun noden en verlangens in te willigen (Belch & Belch, 2004) 
en de attitudes die daarmee gepaard gaan. Kortweg zou het dus kunnen 
worden opgevat als het ‘bezig zijn’ met de eventuele aankoop van 

                                                 
horen die de dynamische interacties tussen consumptiepraktijken, de markt en culturele 
betekenissen als onderwerp hebben.” (Nairn, Griffin, & Wicks, 2008). 
3 Wie niet eet of drinkt, sterft, dat is duidelijk. Meer nog, acties waarbij men tijdelijk afstand 
doet van deze fundamentele basisbehoeften om daarmee een belangrijk statement te 
doen, missen hun media-effect doorgaans niet. Maar consumptie houdt in de maatschappij 
van de laatste decennia met veel meer aspecten verband dan deze biologische. 
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producten en merken. Daar horen dus het gebruik en het verbruik zeker 
bij, maar ook het overwegen van (de aankoop van) een bepaald product of 
merk hoort erbij. Zo is eten consumptie, zo is zich kleden consumptie, maar 
zo is ook shoppen, het bladeren door catalogi en het surfen op internet om 
informatie op te zoeken over bepaalde producten en merken een deel van 
consumptie. En daarbij is het eigen ik dus nooit ver weg. 
 

De steeds aan belang winnende sociale en psychologische doelen van 
consumptie vormen dus het onderwerp van dit onderzoek. Het verband 
tussen consumptie en identiteit staat daarin centraal en de algemene 
onderzoekvraag luidt dan ook: “Hangen consumptiepraktijken en –
houdingen sterk genoeg samen met identiteit, zowel feitelijk als sociaal, om 
echt als bouwsteen ervan te kunnen worden aanzien?” Algemeen kan die 
band eenvoudigweg worden omschreven met een van Descartes ontleende 
en aangepaste formulering: “Ik consumeer dus ik ben” (Geldof, 2007) of 
zoals in de titel van dit hoofdstuk: “Ik consumeer wat/wie ik ben.” Maar de 
vraag blijft in hoeverre dit opgaat. Uiteraard wordt helemaal niet verwacht 
dat deze band niet telt, maar wel dat dit voor jongeren, die niet de volledige 
vrijheid hebben in hun doen en handelen, ook niet als consument, misschien 
niet altijd zo sterk kan worden doorgedrukt. Aan de andere kant worden 
jongeren wel eens de voelsprieten van de actuele maatschappij genoemd 
(Engels & Nolf, 2012). Wat algemeen in de maatschappij geldt, geldt dan 
voor jongeren minstens ‘in het kwadraat’. Ook daarom zijn net zij de 
onderzoeksobjecten4.  
 
De situatie waarin consumptie en identiteit hand in hand gaan is natuurlijk 
niet zomaar van de ene op de andere dag ontstaan. Zoals in hoofdstuk 2 
naar voor zal komen, is deze betekenisrol van consumptie langzaam 
gegroeid. Ze bleek eerst uit de manier waarop hoge sociale posities aan de 
hand van consumptie werd geëtaleerd in luxe. Deze was aanvankelijk 
slechts voor een minderheid van de bevolking een mogelijk te bewandelen 

                                                 
4 Een Telefacts- of Koppen-versie van een onderzoek als dit zou dan ook kunnen worden 
gestart met een reportage van hedendaagse jongeren in de moderne winkelcentra of in 
winkelstraten, vooral dan in de Verenigde Staten, waar zulke winkelcentra vaak de 
proporties aannemen van ministeden. De manier waarop jongeren met consumptie in het 
algemeen en met producten en merken in het bijzonder omgaan, lijkt boekdelen te 
spreken. Naast een ‘consumo ergo sum’ zou dan zeker ook een ‘habeo ergo sum’ als 
hypothese naar voor kunnen worden geschoven. Voorbeelden zijn legio en vooral 
specifieke subculturen van jongeren lijken zich langs deze weg te profileren. Bepaalde 
producten en merken zijn done anderen zijn absoluut not done, wil men tot een bepaalde 
subcultuur behoren. Echter, niet alleen bij subculturen in de specifieke betekenis van het 
woord, maar ook bij algemene groepen worden deze ‘verschijnselen’ teruggevonden die 
onder de algemene noemer van profilering zouden kunnen worden geplaatst. 
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piste, maar langzaam aan breidde deze toepassing zich uit over alle lagen 
van de bevolking en ging het niet meer alleen luxe betreffen. Zoals in 
hoofdstuk 4 aan bod zal komen, is consumptie een manier geworden om 
lifestyle te profileren. Uiteraard betreft het dan publieke consumptie, 
consumptie die voor anderen zichtbaar is en op deze wijze haar 
communicatieve rol kan vervullen. Zo werd consumptie stilaan meer en 
meer een communicatiemiddel. Deze profilering van consumptie als 
communicatie speelt dus zowel op het individuele als op het groepsniveau. 
Producten en merken betekenen iets en het al dan niet hebben van die 
producten en merken brengt deze betekenis over op het individu die 
daarmee deel kan uitmaken van een of andere groep of net niet5. Maar ook 
kan het dat het niet hebben van bepaalde producten en merken afbreuk 
doet aan het beeld dat men over zichzelf heeft tout court. 
 
Uiteraard wordt hiermee vooruit gelopen op de theorie die in de volgende 
hoofdstukken nog aan bod zal komen, maar de volgende hypothesen 
worden geformuleerd. Consumptie wordt gezien als een bouwsteen van 
identiteit voor elk individu, maar verwacht wordt dat die individuen die meer 
nood voelen aan de bouwstenen tot identiteit zich kenmerken door een 
identiteit die ‘lacunes’ toont die opgevuld, bedekt moeten worden met 
consumptie. Verwacht wordt dat het ook net die jongeren zullen zijn die 
meer aandacht zullen hebben voor hun plaats in de (peer)groep waar ze 
toe behoren. Dit leidt tot de volgende formuleringen. 
 
H1: Jongeren die zich minder sterk voelen staan in hun (feitelijke) identiteit, 
hechten meer belang aan hun plaats in de peergroup die bepalend is voor 
hun sociale identiteit. 
 
H2a: Jongeren die een lagere eigenwaarde hebben, hechten meer belang 
aan consumptie, zowel in houding als in gedrag. 
 
H2b: Jongeren die zich zichzelf als uniek individu zien, hechten meer belang 
aan consumptie, zowel in houding als in gedrag. 
 
Consumptie is voor een groot stuk een sociaal gebeuren, zoals al werd 
aangeraakt en zoals verder nog wordt uitgewerkt: “consumption is an 
important element in cementing social relationships” (Elliot, 1997). Als 

                                                 
5 De communicatie aan de hand van consumptie speelt ook bij meer alledaagse taferelen 
een rol, zelfs in een omgekeerde richting. In een school met uniforme kledij kan deze 
beleidsoptie worden bekeken vanuit een nood aan communicatie van een bepaald imago 
van de school, maar anderzijds kan ze een belangrijke motivator zijn van het uitschakelen 
van de concurrentiestrijd. 
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consumptie een bouwsteen is van identiteit, dan mag er niet worden 
verondersteld dat deze bouwwerken onafhankelijk gebeuren van de sociale 
omgeving. Daarom wordt ook de volgende hypothese geformuleerd als 
naadloos aansluitend bij de vorige. 
 
H3: Jongeren die hun positie in hun peergroup minder gunstig inschatten, 
hechten meer belang aan consumptie, zowel in houding als in gedrag. 
 
In dit onderzoek zal dus worden nagegaan in welke mate de in een 
consumptiemaatschappij als cruciaal geziene band tussen identiteit en 
consumptie zich manifesteert bij jongeren. Hoe dit onderzoek werd 
geoperationaliseerd om vanuit de centrale onderzoeksvraag een antwoord 
te bieden op de drie geformuleerde hypothesen, zal aan bod komen in 
hoofdstuk 6: de (feitelijke) identiteit zal in kaart worden gebracht aan de 
hand van zelfwaarde, need for uniqueness en lichaamsbeeld; de sociale 
identiteit zal ‘gemeten’ worden aan de hand van populariteit, aantal goede 
vrienden, vergelijking met anderen en zich aanvaard voelen in de 
vriendengroep; consumptie zal zowel in (shop)houdingen als in aspecten 
van (shop)praktijk in kaart worden gebracht. 
 

1.2 Opbouw van het onderzoek 
Hoe een consumptiemaatschappij wordt gedefinieerd en hoe deze ‘ontstaan’ 
is, vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. Daarin zal blijken dat niet zozeer 
een massaal kunnen consumeren dan wel een massaal willen consumeren 
een consumptiecultuur tot stand heeft gebracht waarin identiteit en 
consumptie worden gekoppeld en waarin een tijdsgeest van gebruiken van 
consumptie om redenen van genieten (van wat een product of een merk 
met of voor het individu kan doen) en communiceren niet meer weg te 
denken is.  
 
Die veranderde aard van de betekenis van consumptie staat centraal in 
hoofdstuk 3. Consumptie is uitgegroeid tot een nieuwe taal, de taal van 
imago’s en beelden, de taal die leeft tussen de regels van kopen en 
gebruiken. Zo is een gsm of een smartphone veel meer dan een handig 
toestelletje om bereikbaar te zijn of om mensen te kunnen bereiken. Het is 
vaak een statussymbool geworden. De strike nutsfunctionaliteit van 
producten is lang niet meer de enige waarde die meespeelt bij aankoop en 
gebruik ervan. Symbolische waarden spelen geen bijkomstige rol meer. Ze 
gaan steeds meer de uiteindelijke consumptiebeslissingen bepalen omdat 
ze een belangrijke rol spelen in de processen van distinctie en identificatie. 
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Die processen staan centraal in het vierde hoofdstuk. De processen spelen 
zich natuurlijk niet in het luchtledige af, maar zijn gekaderd binnen een 
maatschappelijke cultuur waarin het eigen ‘ik’ veel meer op de voorgrond 
is getreden. In hoofdstuk 5 wordt daarom stilgestaan bij de (post-)moderne 
cultuur waarin deze symbolische consumptiefunctie gedijt. Dit postmodern 
kader wordt niet als onderzoekshypothese naar voor geschoven, maar 
wordt enkel gesitueerd als een kader waarin een van de centrale kenmerken 
is dat individuen veel meer dan vroeger hun eigen ‘ik’ moeten opbouwen en 
daarbij vooral ook steeds aan veel minder grenzen zijn gebonden. Er wordt 
daarbij niet gesteld dat sociale achtergrond geen rol van betekenis meer 
speelt, maar wel dat deze minder determinerend is dan voorheen het geval 
was. Ook hoe die identiteitsconstructie dan plaatsvindt en welke vormen 
van identiteit daarbij betrokken worden, vormt een onderdeel van dat vijfde 
hoofdstuk. In het laatste deel van het vijfde hoofdstuk wordt ingezoomd op 
de categorie van individuen die volop met de uitbouw van identiteit bezig 
zijn: jongeren. De hoofdstukken drie, vier en vijf vormen het theoretisch 
kader voor dit onderzoek. Zij worden ingeleid door hoofdstuk 2 dat een 
meer historische aanpak kent, maar waaruit elementen in het eigenlijke 
theoretische kader terug naar voor komen6.  
 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de operationalisering van dit onderzoek. 
Omdat dit onderzoek representatief wil zijn en vooral in de breedte en niet 
zozeer in de diepte wil werken, is geopteerd voor een kwantitatieve 
benadering. Dit brengt met zich mee dat de in het theoretisch kader 
geschetste factoren die van belang worden geacht voor dit onderzoek 
‘gemeten’ moeten worden. Hoe dit gebeurt, vormt het onderwerp van dat 
zesde hoofdstuk. In de hoofdstukken zeven tot elf worden dan de 
analyseresultaten van het gevoerde onderzoek weergegeven. Dit gebeurt 
stapsgewijs omdat op deze wijze telkens de ‘toegevoegde 
verklaringswaarde’ van identiteit en peergroup (die in het onderzoek 
worden geoperationaliseerd als ideale en sociale zelf) op 
consumptiehoudingen en –praktijken duidelijk naar voor komt.  
 
Hoofdstukken 7 en 8 zijn nog wat verkennend van aard. In hoofdstuk 7 
wordt ingegaan op de samenhang tussen het feitelijke of ideale zelfbeeld 
van jongeren en hun sociale zelfbeeld. Dit is nodig omwille van de vaak 
gerapporteerde sociale aspecten van identiteit. Identiteitsconstructie vindt 

                                                 
6 Belangrijk om op te merken voor de theoretische hoofdstukken is dat zij vooral de 
zoektocht naar operationaliseerbare conceptualiseringen in het achterhoofd houden. Dit 
onderzoek is empirisch van aard en theorie wordt ingezet om de empirie in goede banen 
te leiden, maar het is niet de bedoeling een strikt ‘theoretische sociologie’ te doen. Theorie 
is één van de middelen, empirisch onderzoek het doel. 
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niet plaats in een sociaal vacuüm en vooraleer verdere onderzoeksstappen 
kunnen worden gezet, moet eerst deze samenhang van naderbij worden 
bekeken. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op een van de voornaamste 
voorwaarden om het koopaspect van consumptie te realiseren: geld. 
Consumptie werd ruimer gedefinieerd dan aankopen, maar de 
onmogelijkheid van de aankoop van bepaalde producten en merken, 
ingegeven door een gebrek aan financiële middelen, heeft haar weerslag op 
de manier waarop met producten en merken wordt omgegaan. De financiële 
middelen waarover jongeren beschikken worden nader besproken en 
daarna wordt ingegaan op de wijze waarop deze middelen hun invloed 
uitoefenen op het ideale en sociale zelfbeeld van jongeren. 
 
De manier waarop identiteit samenhangt met consumptie van jongeren 
staat centraal in hoofdstuk 9 en 10. In hoofdstuk 9 staan daarbij 
consumptiehoudingen centraal – daarbij zullen materialisme, tevredenheid 
over bezittingen en houdingen ten aanzien van geld worden opgenomen – 
en in hoofdstuk 10 wordt de analyse grotendeels overgedaan, maar dan 
voor consumptiepraktijken, namelijk uitgaven en producten waaraan geld 
kan worden uitgegeven. Op deze wijze kan worden nagegaan welke invloed 
identiteit uitoefent op de houding ten aanzien van consumptie en op de 
manier waarop consumptie door de jongeren in dit onderzoek in de praktijk 
wordt gebracht. In hoofdstuk 11 worden de analyses uit de hoofdstukken 9 
en 10 overgedaan, maar dan voor houdingen ten aanzien van shoppen en 
voor shoppraktijken, aangezien shoppen één van de belangrijkste 
vrijetijdsbestedingen is van jongeren en shoppen de meest visuele 
consumptiedaad wordt genoemd. De banden met identiteit zouden daar net 
omwille van het sociaal visuele aspect van shoppen duidelijker naar voor 
moeten komen.  
 
Zoals reeds gesteld situeert het nieuwe van dit onderzoek zich in de brede, 
kwantitatieve aanpak. De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van 
een grootschalige bevraging van bijna 3500 jongeren uit secundaire scholen 
in Vlaanderen. Omdat ook kwantitatief onderzoek haar beperkingen kent, 
zullen vele resultaten niet altijd eenduidig zijn, maar de voornaamste 
resultaten en de conclusies die daaruit voortvloeien zullen worden 
geformuleerd in hoofdstuk 12.  
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Hoofdstuk 2: Setting the Scene 

Een situering van het ontstaan  

van de consumptiemaatschappij 

 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de 
consumptiemaatschappij om de achtergrond te schetsen van de scène 
waarin deze studie plaatsheeft7. Verder in het onderzoek zal niet meer 
zozeer worden stilgestaan bij deze achtergrond, ze zal als een gegeven 
worden beschouwd en net daarom is het belangrijk te schetsen hoe deze 
achtergrond er gekomen is. Daarvoor zal eerst duidelijk gemaakt worden 
wat er precies wordt bedoeld met een consumptiemaatschappij. 
Consumeren is namelijk van alle tijden. Sinds het begin van de tijden zijn 
mensen omgeven geweest door dingen waardoor de weg naar consumptie 
(ruim gedefinieerd als gebruik en verbruik) ervan open lag (Introna, 2009). 
Ook Baudrillard definieerde een consumptiemaatschappij als een 
maatschappij waarin mensen vooral door objecten in plaats van door 
personen worden omgeven (Baudrillard, 1970). Elke maatschappij, uit 
welke tijd of welke cultuur dan ook zou dus een consumptiemaatschappij 
kunnen worden genoemd. Toch gebeurt dat niet. Er zijn dus wel degelijk 
factoren die het verschil maken (McCracken, 1986). De specifieke 
kenmerken van een consumptiemaatschappij vormen de inhoud van een 
eerste paragraaf. De hoofdbrok van dit hoofdstuk wordt echter gevormd 
door een beschrijving van een geschiedenis van de 
consumptiemaatschappij. Er zal worden stilgestaan bij de voornaamste 
maatschappelijke, economische en culturele factoren die gemaakt hebben 
dat de weg naar een consumptiemaatschappij zoals ze zal worden 
gedefinieerd, open lag. Daarin zullen vooral ‘kunnen’ in de eerste plaats en 
daarna ook ‘willen’ basiselementen blijken te zijn. Zo wordt het kader 
geschetst waarin een groot deel van het leven van jongeren (maar 
natuurlijk van iedereen) vandaag de dag in onze streken plaatsvindt, zodat 
ook het onderzoek zelf in dit perspectief kan worden geplaatst. Dat is 
meteen het voornaamste doel van dit hoofdstuk. In de volgende 
hoofdstukken zal meer worden ingezoomd. 
 
                                                 
7 Slater en Miller (2007) stelden bijvoorbeeld dat er altijd een ruimer beeld van historische 
bewegingen nodig is dat omdat deze het consumptieonderzoek dat wordt gevoerd altijd 
beïnvloeden 
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2.1 Wat is een consumptiemaatschappij? 

Een consumptiemaatschappij zou kortweg kunnen worden gedefinieerd als 
een maatschappij waarin consumptie en alle elementen die daarmee 
verband houden een onmiskenbare belangrijke (of zelfs de belangrijkste) 
plaats innemen in het leven van mensen. Williams (1982) bijvoorbeeld, 
kende in dat verband verschillende specifieke eigenschappen toe aan een 
consumptiemaatschappij. Zo wordt een dergelijke maatschappij volgens 
hem gekenmerkt door een radicale scheiding tussen productie- en 
consumptieactiviteiten. Men is óf aan het produceren, óf aan het 
consumeren, maar nooit beide tegelijk. Of deze scheiding wel zo radicaal 
kan worden gesteld in de hedendaagse maatschappij, is duidelijk 
betwistbaar. Productie en consumptie zijn namelijk zo met elkaar verweven, 
dat nauwelijks te stellen is waar consumeren begint en produceren eindigt 
of omgekeerd. Zonder produceren is er geen consumeren en zonder 
consumeren wordt produceren zinloos. Bovendien zijn er ook heel wat 
voorbeelden te vinden van combinaties van productie en consumptie, ook 
op het persoonlijke en intermenselijke niveau. Zo kan men iets eten 
(consumeren) wanneer men aan een computer een arbeidstaak verricht 
(produceren). Niettemin blijven de productie- en de consumptiecycli, 
hoewel nauw met elkaar verbonden, in de praktijk vaak gescheiden. 
Produceren wordt voornamelijk gesitueerd in de arbeidstijd en consumeren 
kent haar plaats dan hoofdzakelijk in de vrije tijd. Omwille van deze twee 
verschillende momenten kan er van een scheiding gewag worden gemaakt. 
 
Andere door Williams (1982) naar voor geschoven typische eigenschappen 
van de consumptiemaatschappij zijn een onovertroffen ruim aanbod aan 
gestandaardiseerde koopwaar dat in grote volumes verkocht wordt (of kan 
worden), de onophoudelijke introductie van nieuwe producten, een 
wijdverspreid vertrouwen in geld en krediet en alomtegenwoordige reclame 
die de illusie creëert dat alle producten voor iedereen beschikbaar en vooral 
nuttig zijn. Uit deze elementen kan de kern van een 
consumptiemaatschappij gedistilleerd worden als een maatschappij waarin 
een productieve economie en bloeiende internationale handel zorgen voor 
veel verschillende en gelijkaardige producten die dienen te worden 
verkocht, wil die economie zichzelf in stand houden. De gehanteerde 
verkoopstechnieken zijn dan volgens bovenstaande situering drieërlei. In 
de eerste plaats zorgt een voortdurende innovatie voor steeds nieuwe 
producten en merken op de markt. Vaak zijn deze producten echt nieuw, 
maar al even vaak zijn het kleine aanpassingen die reeds gekende 
producten ‘vernieuwen’. Op de tweede plaats zorgt reclame ervoor dat 
mensen deze producten en merken willen hebben. Het is reclame die maakt 
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dat consumenten zich bewust worden van bepaalde producten en de vele 
voordelen ervan en er daardoor ook een interesse voor ontwikkelen. Deze 
interesse dient te worden gestimuleerd tot een verlangen zodat de 
consument uiteindelijk tot actie overgaat en het product koopt. Het 
traditionele overtuiging-attititude-intentie-gedragsmodel (Fishbein & Ajzen, 
1975) ligt hieraan ten grondslag. Factoren die de uiteindelijke aankoop dan 
nog in de weg kunnen staan, zijn vaak van financiële aard en net daarop 
richt zich het derde aspect: krediet. Dit maakt dat consumenten steeds de 
dingen kunnen kopen die ze willen hebben, zelfs als ze (nog) niet over het 
nodige budget ervoor beschikken. Net hierop steunt de ‘theorie van het 
geplande gedrag’ waarbij ‘gedragscontrole’ als interveniërende variabele 
wordt opgenomen tussen intentie en uiteindelijk gedrag. Het niet 
beschikken over het nodige budget bijvoorbeeld, verlaagt dan sterk de 
motivatie om tot het gedrag over te gaan, simpelweg omdat men het niet 
kan stellen (Ajzen, 1991; Madden, Ellen, & Ajzen, 1992). Met het 
wegnemen of verlagen van de laatste barrière tot aankoop staat niets een 
voortdurende en aan weinig beperkingen onderworpen consumptie in het 
gedrang.  
 
Een consumptiemaatschappij wordt dus niet alleen gekenmerkt door 
consumptie als één van de meest centrale levenswijzen, de enorme 
productieve economie stelt deze eis ook gewoonweg. Niet consumeren of 
ernstige beperkingen opleggen aan het ganse productie- en 
consumptieproces zou een zware hypotheek leggen onder de hedendaagse 
maatschappij. Er is geen keuze meer, consumptie moet centraal staan in 
het leven van individuen omdat de economie nu eenmaal centraal moet 
staan in een florerende maatschappij. 
 
Het kopen en gebruiken van goederen en diensten is echter ook verworden 
tot een soort ritueel. Spirituele voldoening en zelfverwerkelijking zouden 
enkel nog uit consumptie kunnen komen (Taylor & Tilford, 2000). Los van 
economische drijfveren zoals Williams ze naar voor schoof, spelen dus ook 
sociologische, culturele en psychologische factoren een belangrijke rol. De 
goederen waaraan consumenten tijd, geld en aandacht besteden, hebben 
niet alleen een praktisch nut, ze zitten vaak ook boordevol betekenissen. 
Consumptiegoederen zijn de sleutelinstrumenten geworden waarmee men 
individuele en groepscultuur en -identiteit reproduceert, representeert en 
manipuleert (McCracken, 1988). Individuen hangen meer en meer van deze 
producten af om de personen te zijn die ze willen zijn (Introna, 2009).  
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Het is dus niet voldoende om, met de nooit aflatende sturingspogingen van 
de reclame in het achterhoofd, een consumptiemaatschappij te zien als een 
verregaande gecommercialiseerde maatschappij, waarin de economie moet 
draaien en mensen aldus moeten worden aangespoord om geld uit te 
geven. Dan ontbreekt namelijk een belangrijk element, want consumptie is 
niet alleen de andere zijde van productie, consumptie is ook één van de 
belangrijkste manieren geworden om te participeren aan de hedendaagse 
maatschappij (Featherstone, 1990; Lury, 1996; McCracken, 1988; Slater, 
1997a) en dit op een bijzondere wijze. Consumptie wordt gebruikt om 
status en erkenning af te dwingen, een identiteit te creëren en 
(persoonlijke) problemen op te lossen, reëel of imaginair (Lehdonvirta, 
2010). Er moet dus niet alleen worden gekeken naar de commercialisering 
van de maatschappij, maar ook naar de individuen die lijken te leven bij de 
gratie van wat ze (kunnen) kopen en hoe ze daarop beoordeeld worden. 
Een groot deel van deelname aan het consumptieproces wordt in een 
consumptiemaatschappij dus ingegeven door de nood aan de constructie 
van een eigen persoonlijk identiteit, een nood die eigen is aan elk individu 
(Escalas & Bettman, 2005; Podoshen & Andrezejewski, 2012). Dit gebeurt 
door middel van producten die vaak niet alleen een praktisch nut hebben, 
maar ook een symbolische waarde. Deze symbolische waarde kan 
bovendien zelf de hoofdmoot van de keuze uitmaken, praktisch nut is dan 
niet meer van tel (Woodward, 2011). In een consumptiemaatschappij moet 
dus in elk geval het concept ‘zelf’ centraal staan om consumptiegedrag te 
kunnen begrijpen (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010; Slater, 1997a). 
 
In dit onderzoek wordt een consumptiemaatschappij gedefinieerd als een 
maatschappij waarin ten eerste massaproductie massaconsumptie mogelijk 
heeft gemaakt. Deze voorwaarde is niet schokkend, maar is wel nodig. Er 
is een massamarkt nodig, producten moeten beschikbaar zijn8. Ten tweede 
is een voortdurende innovatiestrijd cruciaal in een 
consumptiemaatschappij, net omdat het een stuwende kracht vormt voor 
consumptie. Wat vandaag hip en nieuw is, is overmorgen alweer verouderd 
en aan vervanging toe. Ten derde speelt geld en dus ook krediet een 
belangrijke rol, net omdat zij de sleutels tot het toneel zijn. Ten vierde mag 
de rol van reclame niet worden onderschat. Verkoop moet worden 
gestimuleerd, maar meer nog, de juiste boodschappen over de juiste 
producten dienen te worden overgebracht. Dit hangt samen met het vijfde 
en misschien wel meest cruciale punt: in een consumptiemaatschappij staat 
het (vermoed of verondersteld) verband tussen identiteit en consumptie 

                                                 
8 Deze beschikbaarheid strekt trouwens nog verder uit sinds de groei van consumptie via 
het internet (Lehdonvirta, 2010). Het aanbod is daardoor enkel gegroeid. 
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centraal en kan consumptie worden aangewend om eender welke gewenste 
identiteit op te bouwen en uit te stralen. 
 
Deze definitie in acht genomen, doet een consumptiemaatschappij wellicht 
niet meteen denken aan de overgang van een feodaal naar een 
marktsysteem, aan de opkomst van de steden in de 13e eeuw, aan het 
ontstaan van het kapitalisme of aan de industriële revolutie. Men denkt 
daarbij niet onmiddellijk aan de Engelse koningshoven van de 18e eeuw, 
aan de Franse warenhuizen van de 19e eeuw of aan de 20e-eeuwse 
Amerikaanse Ford en zijn five-dollar-day. Toch ligt de basis van de 
consumptiemaatschappij onder meer in de opgesomde factoren die niet elk 
op zich maar wel samen uiteindelijk voor die evolutie hebben gezorgd. Het 
ontstaan van de consumptiemaatschappij is in grote mate dan ook een 
verhaal van opeenvolgende en naast elkaar gebeurende ‘toevalligheden’. 
 

2.2 De geschiedenis van de consumptiemaatschappij 

In de rest van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste van de 
zogenaamde ‘toevalligheden’ die de consumptie-evolutie hebben 
uitgemaakt en wordt aldus een beeld geschetst van het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij. Twee grote visies zijn daarbij te onderscheiden: 
een eerder economische visie en een eerder sociologische benadering. De 
hier geponeerde tegenstelling wil geenszins in een dualiteit verzeilen als 
zouden sociologen en economen de enigen zijn die zich met het ontstaan 
van de consumptiemaatschappij hebben beziggehouden. Ook is het niet de 
bedoeling te stellen dat economen en sociologen een totaal van elkaar 
verschillend beeld poneren over deze ontstaansgeschiedenis en er geen 
gemeenschappelijke elementen zijn. De gesitueerde tegenstelling heeft 
enkel tot doel twee benaderingen te omschrijven die elk hun specifieke 
visies hebben. 
 
Economische visies kaderen het ontstaan van de consumptiemaatschappij 
in de transitie van een feodaal naar een kapitalistisch systeem waardoor 
meer productie mogelijk werd en zodoende ook consumptie kon uitbreiden 
en deze visies zetten productie aldus centraal. Sociologische verklaringen 
verwijzen meer naar een tijdsgeest die de nood aan consumptie verhoogde 
en daardoor een productieversnelling in gang zette. Sociologische visies 
zetten zo consumptie voorop. Deze twee stromingen zullen in het hele 
proces duidelijk aanwezig zijn. Er wordt daarbij een louter theoretisch 
onderscheid gemaakt, want uiteraard zijn deze twee benaderingen niet 
steeds strikt van elkaar te scheiden of te onderscheiden. Bovendien is niet 
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uit te maken welke van de twee benaderingen, als ze al te onderscheiden 
zouden zijn, nu het meest ‘gelijk’ heeft. De meest aangewezen aanpak is 
wellicht deze van de gulden middenweg. Er zal in dit hoofdstuk tevens 
worden getracht om chronologisch te werk te gaan. Dat zal echter niet 
steeds lukken omdat soms wel eens een discrepantie durft bestaan tussen 
een logische en een chronologische opeenvolging van interpretaties van 
feiten9.  
 
Er wordt niet vertrokken van een pejoratieve benadering als: “Hoe is het 
zover kunnen komen?” Evenmin wordt de consumptiemaatschappij de 
hoogte in geschreven als zijnde het summum waar alle maatschappijen 
waar ook ter wereld naartoe zouden moeten werken. Er wordt daarentegen 
getracht met een zo objectief mogelijke bril naar deze ontwikkeling te 
krijgen. Voordat echter de geschiedenis van het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij wordt aangevat, passen nog een aantal andere 
bemerkingen. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat deze 
ontstaansgeschiedenis niet op alle delen van de wereld betrekking heeft. 
Het hoeft geen betoog dat niet alle regio’s en landen zich in dezelfde mate 
als consumptiemaatschappij hebben ontwikkeld of zich zullen ontwikkelen. 
Zonder enig waardeoordeel kan iedereen wel belangrijke verschillen 
aanwijzen met betrekking tot de ontwikkeling van consumptie in Europese 
grootsteden als Londen of Parijs en andere delen van de wereld. Literatuur 
over de geboorte van de consumptiemaatschappij heeft dan ook vooral 
betrekking op West-Europa en Noord-Amerika en soms worden ook 
bepaalde delen van Oost-Azië (voornamelijk Japan) en Australië betrokken. 
Niettemin blijkt de bakermat van de consumptiemaatschappij zoals ze nu 
gekend is in Europa te liggen.  
 
In de tweede plaats mag niet worden vergeten dat deze evolutie een 
evolutie van eeuwen is. Net zoals er nooit een groot feest is geweest om 
het begin van de Renaissance te vieren of het einde van de oertijd, is ook 

                                                 
9 Het is geenszins de bedoeling exhaustief te werk te gaan. Er wordt wel eens gesteld dat 
wat wordt weggelaten in een overzicht steeds veel meer weegt dan wat er wel wordt 
vermeld (Hilton, 2004), maar een volledige studie van het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij vormt eigenlijk een domein op zich. Dit domein valt buiten het 
bestek van dit onderzoek. Het is in het kader van dit onderzoek niet doenbaar om alle 
historische ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven tot of die deel uitmaken van het 
ontstaan van de consumptiemaatschappij in dit hoofdstuk te vatten en dat is ook de 
bedoeling niet. Niettemin is een achtergrond van het prille begin van de 
consumptiemaatschappij en van haar eerste evoluties nodig om de huidige 
consumptiemaatschappij beter te vatten. Het is namelijk opvallend te zien hoe in de 
geschiedenis van de consumptiemaatschappij reeds elementen te noteren zijn die – zij het 
dan onder een andere vorm – ook vandaag nog erg belangrijk blijken in het 
consumptieproces. 
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het plakken van een precieze datum op het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij onbegonnen werk. Enkel al de incubatieperiode 
voorafgaand aan de grote groei van het westen wordt gesitueerd tussen de 
val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw en de echte start van de 
expansie aan het einde van de vijftiende eeuw en dat is al een vol 
millennium (Chirot, 1985). Bovendien wordt niet beweerd dat de 
ontwikkeling van de consumptiemaatschappij achter de rug is. Men kan 
bezwaarlijk van een post-consumptiemaatschappij spreken als men de 
maatschappij van vandaag de dag onder de loep neemt en naast de 
specifieke kenmerken van een consumptiemaatschappij legt, zoals ze 
werden vermeld in de vorige paragraaf. Hedendaagse consumptie kent 
andere facetten dan consumptie in de 18e eeuw, maar op zich kunnen ze 
gezien worden als deel uitmakend van een grote evolutie.  
 
In een eerste onderdeel wordt ingegaan op het ontstaan van het kapitalisme 
als voedingsbodem van de consumptiemaatschappij. In het tweede deel 
staat de ontstaansgeschiedenis van de consumptiemaatschappij zelf 
centraal. Daarbij wordt eerst ingegaan op een economische visie die de 
verhoging van productie als causaal element vóór de verhoging van 
consumptie plaatst. Daarna wordt de causaliteit omgedraaid en komen 
meer sociologische verklaringen aan bod die sociale evoluties als 
ontstaansgronden voor een verhoogde productie plaatsen. Deze 
sociologische verklaringen zullen het voedsel zijn van het onderzoek dat in 
de hoofdstukken daarna aan bod komt. 
 

2.3 Kapitalisme als startbasis 

In de Middeleeuwen groeide West-Europa uit tot een relatief rijk gebied in 
vergelijking met andere gebieden op aarde. De West-Europese regio kende 
dan ook een aantal voordelen die de ontwikkeling in bijzondere mate 
gunstig hebben beïnvloed, al moet bij al deze factoren voorzichtig worden 
omgesprongen met de term ‘oorzaken’, want vaak zijn oorzaken en 
gevolgen niet steeds duidelijk van elkaar te onderscheiden (Wallerstein, 
1974). Voor het ontstaan van het aan het rijke Westen gekoppelde 
kapitalisme onderscheidt Chirot (1985) een aantal belangrijke elementen. 
In de eerste plaats stelt hij dat Europa een gunstige geografische ligging 
heeft. Het is er nooit te lang warm, koud, droog of nat. Vooral vanuit 
landbouwoogpunt is dat bijzonder gunstig en aangezien landbouwproductie 
aanvankelijk de enige bestaande productie was, verklaart dit meteen de 
belangrijke invloed van het klimaat. Dit betekende dat oogsten meestal 
lukten en als ze lukten, waren ze dan nog eens bijzonder groot. Vaak waren 
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er overschotten, waarmee uiteraard niet wordt gezegd dat er alleen maar 
voorspoed was. Ook het West-Europa uit die tijd kende oorlogen, ziektes, 
hongersnood en andere rampen, maar niettemin stond deze West-Europese 
regio er relatief beter voor. Zo werd aldus een eerste opening naar 
voortdurende groei gecreëerd.  
 
Een tweede factor die door Chirot (1985) naar voor wordt geschoven, 
betreft de politieke decentralisatie en de rol van de opkomende steden. In 
het middeleeuwse West-Europa bestond er geen echte politieke eenheid, 
zeker niet na de val van het rijk van Karel de Grote in de 9e eeuw. Toen 
West-Europa kristalliseerde in verschillende kleinere gebieden waren deze 
voortdurend in een soort competitie met elkaar. Aan de ene kant leidde dit 
tot vernietigingen en destructie wanneer strijd uitmondde in kleinere 
oorlogen, maar aan de andere kant gaf deze strijd aanleiding tot steeds 
nieuwe experimenten en vernieuwingen in een soort concurrentieslag. 
Tegelijk met deze situatie ontstond het feodale systeem. In die tijd was 
bescherming van de lokale heersers namelijk de enige manier om veiligheid 
te verkrijgen. Zo gingen mensen zich ten dienste stellen van die lokale 
heersers om onder meer ‘betaald’ te worden met bescherming. Vanaf de 
11e eeuw stopten de invasies, begon de handel opnieuw te floreren en 
ontstonden er steden die op termijn uitgroeiden tot ware handelscentra.  
 
De lokale heersers en de steden hadden elkaar nodig om aan de macht te 
blijven. Voor de steden was dit een economische macht die ze niet konden 
ontwikkelen zonder de politieke steun van de heersers. Voor de politieke 
macht, de adel, waren de steden van belang omdat ze voor de economische 
groei zorgden die nodig was om die politieke macht zelf in stand te houden. 
Vooral de concurrentiestrijd tussen de regio’s en stede heeft economische 
groei gestimuleerd. De rol van geld mag hierin niet worden onderschat. 
Aangezien de hoeveelheid geld in de wereld als constant werd beschouwd, 
ging het vooral om de verdeling ervan onder de naties. De nationale politiek 
van iedere staat en iedere stad was om een zo groot mogelijk aandeel te 
verkrijgen uit die geldpot. Zo werd de druk tot ‘commercialisering’ en handel 
alleen maar groter (Dixon, 1981).  
 
Een derde factor die Chirot (1985) naar voor schuift, is een rationalisering 
op verschillende domeinen. Rationalisering moet daarbij worden begrepen 
als een neiging om een systeem als steeds meer gestructureerd en coherent 
te beschouwen over de tijd heen (Campbell, 2003). De rationalisering van 
de wetgeving was vooral belangrijk geweest voor de ontwikkeling van een 
economische rationaliteit omdat dit commerciële betrekkingen tussen erg 
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verschillende segmenten van een maatschappij aanzienlijk 
vergemakkelijkte. Er bestonden voortaan regels waaraan mensen zich 
dienden te houden, ook in het handel drijven. Er werd bovendien gewerkt 
aan een bescherming van de markt door de autoriteiten, zodat waarden 
konden worden vergeleken met behulp van geld. Bovendien kon geld 
opnieuw in goederen worden aangewend op een wijze die maximalisering 
van de investering tot doel had. Bovendien werden procedures opgesteld 
om lagere bevolkingsklassen te beschermen (Coats, 1958).  
 
Deze eerste vormen van rationalisatie op wettelijk, institutioneel en 
cultureel vlak waren cruciaal voor de groei van de West-Europese gebieden, 
maar op zich niet voldoende. Ook religie speelde een belangrijke rol. In een 
opkomende protestantse arbeidsmoraal fungeerde werelds ‘succes’ tegen 
een achtergrond van predestinatie als een teken van uitverkorenheid10 
(Weber, 1976). Onder invloed van die ethiek – die kenmerkend was voor 
het protestantisme, maar uiteraard grotere invloed kende – gingen mensen 
arbeid en kapitaalaccumulatie als een plicht zien. Arbeid werd losgekoppeld 
van de onmiddellijke bevrediging van materiële behoeften. Geld verdienen 
door arbeid werd voortaan beschouwd als de ethische norm. Dit leidde 
onder meer ook tot een rationalisering van de werksfeer. Zo kon er 
efficiënter en effectiever gewerkt worden, waardoor winsten konden worden 
gemaximaliseerd. Daardoor kwam op haar beurt opnieuw privaat kapitaal 
vrij (Weber, 1976). Het creëren van meerwaarde werd de basisvoorwaarde 
voor alle technologie en alle arbeidskracht (Wolf, 2000), maar die maximale 
winst werd niet nagestreefd om ervan te genieten. Winst werd een doel op 
zich (Coats, 1958) en het omzetten van die winst in materiële voordelen 
werd aanzien als een teken van de afwezigheid van Gods genade omdat 
zulke voordelen alleen maar kondenn worden verworven ten koste van 
anderen. Omdat deze materiële voordelen als dusdanig als absoluut 
verwerpelijk werden beschouwd, werd ook consumptie afgeremd 
(Vandekerckhove, 1990). De rationalisering van wetgeving, een nieuw 
opkomende religie en de vestiging van politieke systemen die de steden en 
hun economie beschermden, creëerden evenwel een institutionele setting 
die bijzonder gunstig was voor economische groei (Chirot, 1985). Dit leidde 
uiteindelijk tot de kapitalistische economische regimes, waarin 
‘accumuleren, accumuleren!’ de gouden regel was (Marx in: Braudel, 1982).  
 

                                                 
10 Volgend Bijbelfragment mag hierbij als illustratie dienen: "Houd u aan uw verplichtingen 
en blijf erbij en ga voort met uw werk tot gij oud zijt; vergaap u niet aan wat de zondaar 
doet; vertrouw op de Heer en volhard in uw werk, want voor de Heer is het een kleinigheid 
om de arme eensklaps rijk te maken" (Wijsheid van Jezus Sirach (Sir 11, 20-21), 
geparafraseerd in: Vandekerckhove, 1990: 24). 
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Wallerstein (1974) gebruikte de term wereldeconomie om deze situatie te 
omschrijven. Hij noemde het een wereldsysteem omdat het groter was dan 
enige juridisch bepaalde eenheid en hij noemde het een wereldeconomie 
omdat de fundamentele band tussen de delen van het systeem economisch 
was. Wallerstein beweerde niet dat er geen andere wereldeconomieën 
bestonden, maar wel dat de Europese de enige was die de weg van het 
kapitalisme is ingeslagen. Hij schoof daarbij drie cruciale factoren naar voor. 
Ze betroffen de geografische uitbreiding van de omvang van de wereld van 
die tijd, de ontwikkeling van heel uiteenlopende manieren van 
arbeidsbeheersing voor verschillende producten en verschillende gebieden 
en de vorming van betrekkelijk sterke staatsapparaten in de centrumlanden 
van de wereldeconomie. Met het eerste punt verwees Wallerstein onder 
meer naar de expansiedrang en de daarbij horende ontdekkingsreizen en 
kolonisering. De arbeidsbeheersing kan worden gesitueerd onder de 
noemer van rationalisering en de daarbij horende accumulatiedrang. De 
sterke staatsapparaten zijn dan weer nodig om de economie in stand te 
houden. De band tussen de economische en de staatsapparaten was dan 
ook bijzonder sterk.  
 
De toenmalige wereldeconomie was voornamelijk gecentreerd in het hart 
van Europa.11 Wallerstein baseerde deze theorie op het onderscheid tussen 
centrumlanden, periferie en extern gebied. De centrumlanden van de 
wereldeconomie aan het einde van de Middeleeuwen waren op de eerste 
plaats Portugal, maar ook bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en de 
Nederlanden. In de zogenaamde perifere gebieden werden lager 
gewaardeerde goederen geproduceerd (dat zijn goederen waarvoor de 
arbeid minder hoog werd gewaardeerd) die echter wel essentieel waren 
voor het dagelijkse leven. Externe gebieden die aldus buiten de 
wereldeconomie vielen, waren die landen waarmee wel handel werd 
gedreven, maar waarbij die handel voornamelijk kostbaarheden betrof en 
dus minder essentieel was. 
 
Met betrekking tot godsdiensten stelt Wallerstein dat deze de rollen van de 
verschillende gebieden in de wereldeconomie weergaven en steunden. Zo 
was het protestantisme de godsdienst van de centrumlanden en hing de 
periferie het katholicisme aan. Net als Wallerstein zegde Weber niet dat het 

                                                 
11 Het bepalen van de grenzen van de toenmalige Europese kapitalistische wereldeconomie 
is geen sinecure. Zo stelt Wallerstein (1974) dat het toenmalige Polen en Hongarije er wel 
toe behoorden, maar Rusland niet. Ook verder buiten het huidige Europa waren er 
gebieden die er wel en niet toe behoorden. Het Ottomaanse Rijk en Oost-Indië vielen 
erbuiten, maar het Amerika van toen behoorde er dan weer wel toe. 
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protestantisme de absolute oorzaak is van het kapitalisme, maar hij wees 
wel op enkele opmerkelijke toevalligheden en gemeenschappelijke gronden 
(Braudel, 1982). Niet iedereen is het echter eens met deze Weberiaanse 
visie over het ontstaan van het kapitalisme (Agnew, 1993). Zo wordt er ook 
de rol van klassentegenstellingen gewezen, met een verregaande uitbuiting 
van lijfeigenen in het feodale systeem. Deze uitbuiting zorgde rond de 14e 
eeuw voor een vlucht naar de groeiende steden die alternatieve 
werkgelegenheden boden en zelfs accumulatie van rijkdom mogelijk 
maakten (Williams, 1982). Om te voorkomen dat alle lijfeigenen naar de 
steden zouden vluchten, dienden de lokale heersers toegevingen te doen. 
Eén van deze toegevingen betrof de arbeid die voortaan betaald werd en de 
grond die voortaan verpacht werd. Zo ontstond er langzaam maar zeker 
een vrije markt van gronden en arbeidskrachten, waardoor 
kapitaalaccumulatie mogelijk werd (Dobb, 1980 {1950}). Van enige 
religieuze rationalisering is in deze visie geen sprake. Nog anderen stellen 
dat vooral de overgang van productie voor eigen gebruik naar productie 
voor een markt de aanzet is geweest tot het ontstaan van het kapitalisme. 
De bron van het kapitalisme zou dan ook liggen in de handel (Braudel, 
1982). De snelle uitbreiding van de handel vanaf de 11e eeuw zorgde er 
namelijk voor dat er een grotere kwantiteit en variëteit van producten 
binnen het bereik van de heersende klasse kwam. Die klasse ging zich 
steeds meer excentriek opstellen en wilde voortdurend meer (Sweezy, 1980 
{1950}). Bovendien groeide ook de bevolking en kon de productie van 
graan geen gelijke tred meer houden. Er moest dus meer worden 
ingevoerd. Meer import was echter niet mogelijk zonder meer export 
(Fritschy, 2003). Zo kreeg participatie aan de ontluikende wereldeconomie 
een verplichtend karakter en moest er steeds meer en sneller geproduceerd 
worden. Dat produceren met het oog op handel gebeurde in de opkomende 
steden. De ambachtelijke productie kon de stedelijke productie niet 
bijhouden en bovendien boden de steden een vrije tewerkstelling en een 
verbeterde sociale status. Zo werden ze magneten voor de lijfeigenen die 
leefden en werkten op de gronden van de heersers. Het is dan uiteindelijk 
in de handel dat een kapitaalsaccumulatie is ontstaan, die door het steeds 
meer in zwang komende gebruik van geld ook echt zinvol was (Sweezy, 
1980 {1950}). Een essentieel verschil tussen de kapitalistische en de 
traditionele manier van handelen wordt door Marx (1936 {1867}) op 
volgende wijze geduid. Een traditionele boer verkoopt zijn goederen om met 
de opbrengst daarvan onmiddellijk de waar te kopen die hij nodig heeft 
(Waar – Geld – Waar: WGW). Een kapitalistische handelaar echter begint 
met geld, koopt daarmee waar, maar enkel om deze met winst te verkopen 
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en uiteindelijk terug geld te hebben (GWG). Uiteraard eindigt dit proces niet 
na één aan- of verkoop. 
 
De rationalisatietheorie van Weber (1976) stelt dat geloofsopvattingen aan 
de basis liggen van het proces van rationalisatie en focust op arbeid als 
dusdanig, niet op het ruimere sociale leven. Die sociale banden tussen 
individuen en groepen vormen het vertrekpunt van de civilisatietheorie van 
Elias (1978 {1939}). Daarvoor analyseerde Elias de gedragingen van 
mensen aan de hand van wat naar voor werd geschoven als zijnde het 
passende gedrag in manierenboekjes. Deze boekjes werden voornamelijk 
in de hogere sociale kringen gebruikt. Ze betroffen een neerslag van wat in 
die kringen als de etiquette werd beschouwd. De civilisering die Elias 
opmerkte in zijn analyse betrof aan de ene kant een steeds groeiende 
beheersing van driften en aan de andere kant een groter wordende tendens 
om het uiten van emoties te onderdrukken. Dat gebeurde in de eerste plaats 
in de hogere klassen van de maatschappij, maar Elias hanteerde een theorie 
van distinctie en imitatie om te verklaren hoe die gewoontes van de hogere 
klassen ook de lagere klassen inspireerden. De civilisering of rationalisering 
betrof dan ook het merendeel van de bevolking, niet enkel de hogere 
klassen.  
 
Naast de rationalisering kwamen er nog extra impulsen voor de groei van 
de economie van de toenmalige wereld door de ontdekkingsreizen en de 
ontwikkeling van de landen met kolonies. Import vanuit verre streken was 
wel geen nieuw fenomeen – de Romeinen voerden bijvoorbeeld reeds 
Chinese zijde in (Wills, 1993) – maar zoals reeds uit het voorbeeld bleek, 
betrof het in die vroegere tijden vooral een handel in luxeproducten 
(Wallerstein, 1974). Een echt ‘boost’ in de handel, waarbij ook 
massaproducten werden ingevoerd, kwam er pas op het einde van de 
Middeleeuwen. Niet alleen stimuleerde de ontdekking van de ‘Nieuwe 
Werelden’ het besef dat de economische groei nog kon worden versterkt, 
de expansie van – in de eerste plaats – Spanje en Portugal toen, maakte 
dat andere landen ook dergelijke voordelen wilden verwerven12. Zo werd de 
concurrentiestrijd opnieuw een drijfveer voor ontwikkeling. Bovendien 
zorgden de uit de kolonies ingevoerde edelmetalen ervoor dat Europa in 
staat was op boven haar stand te leven en veel meer te investeren dan te 
sparen (Wallerstein, 1974). De afschaffing van de Middeleeuwse gilden in 
1791 zorgde veel later nog eens voor een nieuwe impuls voor de productie 

                                                 
12 De reden waarom Europa aan deze ontdekkingsreizen begon en niet China, wat toen ook 
een welvarende streek was, zoals eerder reeds beschreven, ligt volgens Wallerstein (1974) 
aan het feit dat Europa gebrek had aan ruimte, waar China vooral gebrek had aan mensen. 
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in de steden. Er werden voortaan niet langer strikte limieten opgelegd aan 
kwantiteit en kwaliteit van geproduceerde goederen (Williams, 1982). Alle 
remmen leken los. 
 
De ontwikkeling van het kapitalisme in West-Europa is in vele aspecten te 
wijten aan toevalligheden (Chirot, 1985). Europa had toevallig het beste 
klimaat en toevallig waren er weinig rondtrekkende nomaden in die periode. 
De concurrentiestrijd tussen de opkomende steden heeft in zekere zin 
toevallig gezorgd voor een steeds groeiende productie. De daarbij horende 
kapitaalaccumulatie heeft door het toen toevallig heersende protestantisme 
echter niet geleid tot een consumptiemaatschappij, want het consumeren 
voorbij de strikte behoeften, zoals we het nu kennen en zoals het 
kenmerkend is voor een consumptiemaatschappij, was toen absoluut 
onaanvaardbaar. Het accumuleren van kapitaal en het uitgeven ervan voor 
consumptiedoeleienden vormden een wereld van verschil. Produceren was 
de norm, consumeren was de zonde, maar er werd wel een steeds groter 
wordende klasse van mensen gecreëerd die geld tot hun beschikking had 
(Wallerstein, 1974). Kapitalisme heeft zodoende de stevige basis gelegd 
waarop de fundamenten van de consumptiemaatschappij konden rusten. 
 

2.4 De groei van productie en consumptie 

2.4.1. Een verhaal van de kip of het ei 
Vanuit welke invalshoek men ook kijkt naar de opkomst van het 
kapitalisme, centraal hierin staat de groeiende economie en de toenemende 
productie (Shammas, 1993). Groeiende productie leidt echter niet zomaar 
tot groeiende consumptie, al lijkt dat op het eerste zicht vanzelfsprekend. 
Meer productie zorgt namelijk voor goedkopere producten die dan ook door 
meer consumenten kunnen worden gekocht, waardoor een massamarkt 
geboren lijkt. De theorie is echter ingewikkelder. Individuen gingen niet 
zomaar meer consumeren omdat het tot hun mogelijkheden behoorde en 
ook de redenen daarvoor waren nog niet typisch voor een 
consumptiemaatschappij. Een echte consumptiemaatschappij wordt dan 
ook historisch veel later gesitueerd dan het begin van het kapitalisme. 
 
Sommige literatuur plaatst de prille oorsprong van de 
consumptiemaatschappij net na de Tweede Wereldoorlog (Agnew, 1993; 
Corrigan, 1997). Na de uitvoering van het Marshall-plan volgde er in West-
Europa een periode van economische hoogconjunctuur. Die periode duurde 
een kwarteeuw (1947-1973) en zorgde ervoor dat sociale klassen die zich 
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vroeger niet veel konden veroorloven nu wel toegang hadden tot producten 
waar hun ouders enkel maar van konden dromen (Corrigan, 1997). Dit 
maakte de hedendaagse West-Europese maatschappij opnieuw tot een 
bijzonder rijke maatschappij, in zowel historisch als comparatief 
perspectief. Maar een rijke maatschappij wordt niet per definitie een 
consumptiemaatschappij. 
 
Hoewel inderdaad een visie kan worden verdedigd dat pas na de Tweede 
Wereldoorlog de echte bladeren aan de consumptieboom begonnen te 
groeien, liggen de wortels ervan veel vroeger in de tijd. De 
consumptiemaatschappij had bij haar geboorte uiteraard nog niet alle 
kenmerken van een consumptiemaatschappij uit de 21e eeuw en werd toen 
anders gedefinieerd, maar dat mag niet als argument naar voor worden 
geschoven om haar in haar geheel als een uiterst recente ontwikkeling te 
beschouwen. Een consumptiemaatschappij kent namelijk twee belangrijke 
basisvoorwaarden die op zich nog niet maken dat er van een 
consumptiemaatschappij sprake is, maar die bij afwezigheid wel maken dat 
er hoegenaamd geen consumptiemaatschappij kan komen. Een eerste 
voorwaarde is de beschikbaarheid van consumptiegoederen. In vroegere 
West-Europese maatschappijen was de kwantiteit van consumptiegoederen 
die beschikbaar waren voor het grote publiek aanvankelijk erg gelimiteerd 
(Williams, 1982). Dit grote ‘schaarsteprobleem’ werd grotendeels als 
verdwenen beschouwd sinds het begin van de 18e eeuw13. Maatschappijen 
werden stilaan rijker en daarvan profiteerden niet enkel de hogere klassen. 
Aan de voorwaarde van de beschikbaarheid van consumptiegoederen was 
met andere woorden voldaan, lang vóór de Tweede Wereldoorlog. Men was 
reeds in de 18e eeuw fysisch in staat om te massaal te consumeren, de 
producten waren er en konden worden gekocht.  
 
Kunnen is echter niet hetzelfde als doen. Massaal producten en diensten 
kunnen consumeren mag dan wel een noodzakelijke eerste voorwaarde zijn 
voor een consumptiemaatschappij, op zich is het geen voldoende 
voorwaarde. "It is highly important to distinguish between the presence in 
a population of a new ability to buy ... and a new willingness to do so" 
(Campbell, 1987). Het ontstaan van de consumptiemaatschappij is met 
andere woorden niet alleen een kwestie van ‘kunnen’ consumeren. Men 
moet ook ‘willen’ consumeren. Met andere woorden, naast de 
beschikbaarheid van consumptiegoederen is ook de wil (of de drang) om 
deze te kopen een belangrijke voorwaarde. Zoals eerder beschreven werkte 

                                                 
13 Appleby (1993) wijst er bijvoorbeeld op dat in Engeland de grote vrees voor 
hongersnoden – ook al kwamen ze nog voor – ongeveer sinds 1650 wegebde. 
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bijvoorbeeld een protestantse ethiek de consumptie aanvankelijk vooral 
tegen. Produceren en sparen waren toen de twee sleutelwoorden. De 
consumptiewil of -drang is pas later ontstaan. Bauman (1983) spreekt in 
dit verband niet over ‘ontstaan’ van een consumptiemaatschappij, maar 
over een ‘falen’ van discipline en tucht die consumptie beteugelden. 
Niettemin is ook de consumptiewil of consumptiedrang er niet van de ene 
op de andere dag gekomen. Heel veel factoren en omstandigheden lagen 
aan de basis van dit historische breekpunt dat veelal wordt gesitueerd in de 
18e eeuw in Engeland. Zoals zal blijken zal net zoals bij de ontwikkeling van 
het kapitalisme het ‘toeval’ een belangrijke rol spelen.  
 

2.4.2. Van Middeleeuwen tot aan de 18e eeuw: een traag 
consumptiebegin 

Dixon (1981) heeft het niet zozeer over het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij, maar wel over de rol van marketing in de eerste 
theorieën over economische ontwikkeling. Echter, omdat deze 
onlosmakelijk verbonden zijn met een consumptiegericht denken, hebben 
ze hier toch hun plaats. Opmerkelijk is dat Dixon deze eerste 
marketingtheorieën reeds situeert rond 1500. Hij citeert daarbij 
bijvoorbeeld uit het werk “The Libelle of Englyshe Polycye” van 1436: 
 
 The trewe processes of Englyshe Polycye is this, as who seith, south, 
 north, east and west cherishe marchandise, kepe thamirale, that we 
 bee maisteres of the narrowe see14 
 
Het betreft hier weliswaar een marktgerichte mentaliteit die uiteraard niet 
samenvalt met consumptie, maar in elk geval is op te merken dat reeds aan 
het prille begin van de Middeleeuwen het soort denken bestond dat later de 
bloei van de consumptiemaatschappij mee vorm heeft gegeven. Ook 
Mukerij (in: Agnew, 1993) wijst op drukwerk en afbeeldingen in de 15e en 
16e eeuw die een verspreiding van een nieuwe en intense gerichtheid op 
materiële objecten nastreefden. Ook in de reeds aangeraakte 
manierenboekjes uit de civilisatietheorie van Elias vinden we dergelijke 
voorbeelden. Echt onderzoek om de kost van het marktgebruik te reduceren 
is echter pas meer dan 100 jaar later doorgebroken.  
 

                                                 
14 De ware handelswijze van Engels beleid is dat, zoals men zou kunnen zeggen, het zuiden, 
het noorden, het oosten en het westen die koopwaar koesteren en de superioriteit op zee 
willen bewaren, baas worden over de nauwe zee (waarmee het ‘English Channel’ wordt 
bedoeld). (Dixon, 1981: 19) 
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De Geus (2003) trof in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
maatschappijmodellen van Hobbes en Locke de logica aan van de 
marktmaatschappij. In hun theorieën was er sprake van een 
allesoverheersende en voortdurende strijd naar macht en bezit, al was dat 
in vroegere maatschappijen iets dat exclusief voorbehouden was voor de 
koninklijke hoven. Het diende ook veelal politieke doeleinden, zoals de 
etalering van koninklijke pracht en praal in en rond het paleis van Versailles, 
gebouwd onder Lodewijk XIV (1638 – 1715). Deze exclusiviteit werd door 
de rest van de bevolking niet in vraag gesteld.  
 

"To question the right of the nobility to live differently from the 
peasantry would have seemed as absurd as asking a peacock why it 
deserved plumage more brilliant than that of a sparrow. God had 
decreed these differences." (Williams, 1982: 22). 

 
De eerste signalen van secularisatie en daarmee gepaard gaand ook de 
eerste breuken in dit gedachtegoed over de ‘door God gecreëerde 
verschillen’ kwamen pas later. De eerste tekenen die kenmerkend waren 
voor een consumptiemaatschappij waren dus exclusief voorbehouden voor 
de betere klasse. Niettemin waren deze ontwikkelingen bij de zogenaamde 
hogere klassen van cruciaal belang voor de hele maatschappij. 
 
McCracken (1988) plaatste het historische startpunt van de 
consumptiemaatschappij in het 16e-eeuwse tijdperk van Elizabeth I in 
Engeland. Door haar beslissing dat notabelen zich niet langer op hun 
landgoeden, maar in haar nabijheid moesten bevinden, heeft ze een proces 
in werking gesteld waarvan de reikwijdte bezwaarlijk kan worden 
onderschat. In de eerste plaats moesten de edelen zich op eigen kracht 
naar behoren voorzien van producten die rijkdom uitstraalden, wilden ze in 
de gratie van de koningin blijven. Dit was ook de bedoeling van Elizabeth I. 
Zo moest zij niet langer alleen betalen voor de rijkdom die haar koninkrijk 
diende uit te stralen. De notabelen moesten echter niet alleen rijkdom 
uitstralen, ze moesten ook opvallen ten opzichte van de andere notabelen. 
Zo werden consumptiegoederen wapens in een distinctiestrijd. Deze 
evolutie had ook invloed buiten het hof van de koningin, zowel op de familie 
van de edelman als op de lokale gemeenschap. Enerzijds was niet langer 
de familie het centrale consumptiesubject, maar nam het individu deze 
plaats in. Dat had voor gevolg dat de ‘transgenerationele eer’ die uit zaken 
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werd gehaald15 op de achtergrond kwam te staan en de nadruk meer en 
meer ging liggen op het nieuwe en het ‘hier-en-nu’. Anderzijds was de 
edelman veel vaker aan het hof van de koningin te vinden dan in zijn lokale 
leefgemeenschap. De goederen die de edelman kocht, vonden dan ook veel 
moeilijker hun weg naar zijn thuis dan voorheen. Hier ontstond een 
scheiding tussen verschillende consumptie-eenheden, die zich later nog 
meer is gaan manifesteren en waarbij hogere sociale groepen invloed 
uitoefenden op lagere sociale groepen.  
 
Wallerstein (1974) wijst erop dat er bij het samenvallen van de opkomst 
van de absolute monarchie en een wereldeconomie in Europa 
onduidelijkheid bestaat over wat precies oorzaak en wat precies gevolg is. 
Als de uitbreiding van de handel en de opkomst van een kapitalistische 
landbouw er niet waren geweest, zou er nauwelijks een economische basis 
hebben bestaan voor de financiering van de uitgebreide bureaucratische 
staatsstructuur die kenmerkend was voor de monarchie. Aan de andere 
kant echter waren die staatsstructuren een ondersteuning van dit 
kapitalistische systeem. Soms werden ze zelfs gezien als de politieke 
garantie ervoor, want de staten waren de grootste ondernemers van de 
eeuw en bovendien waren ze belangrijke klanten van de kooplieden. 
 
Deze weliswaar belangrijke uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, 
situeren heel wat auteurs het prille ontstaan van de 
consumptiemaatschappij in de 18e eeuw. Individualiteit en distinctie 
kwamen namelijk voorop te staan. Op deze manier werd consumptie een 
uiting van identiteit en dat is de absolute voorwaarde om van een 
consumptiemaatschappij te kunnen spreken. Dit neemt echter niet weg dat 
de sprong van de 16e eeuw noodzakelijk was voor de latere ontwikkelingen 
(Wallerstein, 1974).  
 

2.4.3. De 18e eeuw als startpunt 
Grote maatschappelijke omwentelingen zijn zelden historisch correct te 
situeren bij één gebeurtenis of één persoon (Breen, 1993; Orser, 1994). De 
wortels van de consumptiemaatschappij liggen dan ook meer in een ‘happy 
combination of many circumstances’ (McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982), 
eerder omschreven als toevalligheden, die vaak moeilijk te ontrafelen zijn. 

                                                 
15 In het rijk van Elizabeth I werd er een strak onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe 
rijkdom. Meubilair, gebouwen en andere eigendommen moesten minstens vijf generaties 
lang familiebezit zijn vooraleer de familie als adellijk kon beschouwd worden. Patina (een 
kopergroene oxidatielaag) op objecten gold als bewijs dat deze objecten reeds lang tot de 
familieschat behoorden (Corrigan, 1997; McCracken, 1988). 
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Veel van de ‘omstandigheden’ uit de 18e eeuw hebben op deze wijze de 
voedingsbodem van de prille consumptiemaatschappij vorm gegeven. Dit 
mag echter niet geïnterpreteerd worden als een bewering dat toen reeds 
alle typische en belangrijke kenmerken van de hedendaagse 
consumptiemaatschappij aanwezig waren. Evenmin vond de geboorte van 
deze maatschappij plaats zonder een lange ‘zwangerschapsperiode’ 
(McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982).  
 
Er bestaan twee grote visies op deze geboorte. De ene visie concentreert 
zich op de aanbodzijde, waarbij vanuit voornamelijk economische 
invalshoek de doorgedreven mechanisering van de productie als hoeksteen 
wordt beschouwd. Deze visie ligt in de lijn van het geschetste ontstaan van 
het kapitalisme. De gestegen vraag wordt daarbij als reactie op het 
gegroeide aanbod gezien (Campbell, 1987). Door de steeds verdere 
ontwikkeling van productieprocessen konden producten goedkoper worden 
gemaakt, waardoor deze in het bereik kwamen van een steeds groter deel 
van de populatie die maar al te gretig gebruik zou gemaakt hebben van 
deze nieuwe mogelijkheden. Consumptie werd zo een functie van productie. 
Massaproductie, gekenmerkt door het gebruik van machines en 
halfgeschoolde arbeiders om gestandaardiseerde producten af te leveren 
(Williams, Cutler, Williams, & Haslam, 1987), werd de verklaring voor het 
ontstaan van massaconsumptie. De consumptierevolutie werd op deze wijze 
beschouwd als de noodzakelijke reactie op de Industriële Revolutie, als de 
verandering aan de vraagzijde om in evenwicht te blijven met de 
veranderende aanbodzijde (McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982). 
 
De economische ontwikkeling van de Industriële Revolutie betekende 
zonder twijfel een verhoging van de output (Dixon, 1981). Innovaties in het 
productieproces zijn ontegensprekelijk een centraal element in het ontstaan 
van de consumptiemaatschappij (Laermans, 1993; Williams, 1982), maar 
automatisch zorgen voor meer consumptie doen ze niet. De tweede visie 
plaatst dan ook de consumptie centraal en wijst op een veranderende 
tijdsgeest, die gemaakt heeft dat een stijgende vraag naar goederen nood 
had aan een verhoogde productie (Campbell, 1987). Toch kunnen beide 
aspecten niet zonder elkaar. Er is doorgaans geen vraag zonder aanbod en 
geen aanbod zonder vraag. Ze ontstaan beiden uit de handel die ze tot 
stand brengen en waardoor ze zelf ook tot stand worden gebracht. 
Hetzelfde, stelt Braudel (1982), geldt voor consumptie en productie. 
Consumptie vraagt wat productie voortbrengt. Wie van de twee de rol van 
primum mobile speelt, is een vraag waarop geen antwoord kan worden 
geformuleerd. Of zoals Baudrillard (1970: 29) formuleert:  
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"Notre société est d'abord, objectivement et de façon décisive, une 
société de production […], donc le lieu d'une stratégie économique et 
politique. Mais cela veut dire que s'y enchevêtre […] la 
consommation".  

 
Er blijft dus gelden dat massaconsumptie zonder massaproductie niet 
mogelijk is en dat massaproductie zonder massaconsumptie zinloos is. De 
discussie over wat er nu eerst was, een gestegen aanbod of een gestegen 
vraag, kan worden gezien als een kip-of-ei-discussie. Hieronder zal worden 
getracht beide visies aan bod te laten komen.  
 

2.4.4. Massaproductie leidt tot massaconsumptie 
Aan de basis van het ontstaan van massaproductie ligt de Industriële 
Revolutie. Nog meer dan vroeger trad productie op de voorgrond door de 
formulering en verspreiding van de zogenaamde Wet van Say: "Goods 
supplied on the market will regularly stimulate demand for them" (Braudel, 
1982: 181). Een niet te miskennen factor in de ontwikkeling van deze 
massaproductie is de fabriek. Zoveel mogelijk verschillende fasen van een 
productieproces werden onder één dak gebracht, zolang dit rendabel bleef. 
Dit zorgde voor een verlaging van supervisie- en transportkosten en 
vergemakkelijkte eveneens de controle op de arbeid (Wolf, 2000). De 
eerste fabrieken zouden volgens sommige visies zelfs in de eerste plaats 
een variant zijn van gecontroleerde werkplaatsen voor de armen, waarbij 
de winsten in productiviteit van de tweede orde zouden zijn (Bauman, 2003 
{1983}). 
 
Heel wat literatuur stelt echter de technologische ontwikkeling centraal. 
Door de stijging van de arbeidsproductiviteit daalde de eenheidswaarde van 
de producten en werden er eveneens op dezelfde tijd meer producten 
geproduceerd (Coriat, 1981). Ook invoer van grondstoffen en producten uit 
kolonies heeft voor een verlaging van de eenheidsprijs gezorgd16 
(McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982). Producten werden bijgevolg niet 
alleen goedkoper geproduceerd en ingevoerd, er werden er ook steeds meer 
geproduceerd en ingevoerd en dus konden er meer van worden verkocht. 
Eén van de drijfveren was dat door het aantal geproduceerde goederen te 
verhogen, er een automatische egalisering zou ontstaan in de maatschappij 
en dat er uiteindelijk zelfs een maatschappelijk evenwicht zou komen 

                                                 
16 De eerste echte producten die geschikt waren voor massaconsumptie waren bijvoorbeeld 
de uit de kolonies ingevoerde tabak, suiker en thee (Shammas, 1993). 
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wanneer er welzijn was voor iedereen (Baudrillard, 1970). Toch mag ook 
de drang naar kapitaalaccumulatie hierbij niet worden vergeten.  
 
De groei van de productie en de handel heeft een gigantische vergroting 
van de productenmarkt met zich meegebracht (Rosenberg, 1968). Er 
zouden evenwel een aantal kunstgrepen nodig zijn om mensen aan te 
zetten tot de massaconsumptie die nodig was bij deze massaproductie 
(Coriat, 1981), zoals eerder reeds gesteld: éénmaal er massaproductie is, 
wordt massaconsumptie nodig, want anders stort het ganse economische 
systeem en de daarmee onlosmakelijk verbonden staat in elkaar. 
Economische groei is de conditio sine qua non voor het overleven van een 
industriële maatschappij (Bauman, 2003 {1983}). Men kon bijvoorbeeld 
wel hoge lonen uitbetalen om van arbeiders ook klanten te maken (Aldridge, 
2003; Coats, 1958), maar die werknemers konden dat geld ook sparen, iets 
wat bijvoorbeeld de protestantse arbeidsethos binnen het proces van 
rationalisering ze altijd had voorgehouden. Van ‘willen’ consumeren, was 
dan ook niet onmiddellijk sprake. Daarom waren er net verschillende 
‘consumptiedwang’-technieken nodig om een reëel consumptieproces op 
gang te brengen. Onder deze technieken vielen bijvoorbeeld de 
‘economats’. Dat waren winkels waaruit arbeiders gedwongen werden hun 
aankopen te doen (al dan niet door een deel van het loon uit te betalen in 
bonnen die enkel in die winkels konden worden gebruikt). Ook de 
ontwikkeling van het consumptiekrediet viel binnen deze strategieën 
(Baudrillard, 1970; Braudel, 1982; Breen, 1993; Williams, 1982). Ook 
Vamplew (2001 {1977}: 14) stelt: "Where desire exceeded immediate 
income, low interest rates and a relatively rapid increase in the availability 
of credit altered the short-run relationship of spending to earning-power". 
Hoewel Vamplew hier over ‘desire’ spreekt, moet dit toch meer als een echte 
behoefte worden beschouwd, zeker in vergelijking met het ‘verlangen van 
het quasi onbereikbare’, waarmee ‘desire’ in de 21e eeuw vaak wordt 
gelijkgesteld. Eén van de voornaamste kredietverstrekkers waren de 
handelaars die hun geaccumuleerde kapitaal op deze wijze ter beschikking 
stelden. Dat deden ze uiteraard tegen interest. Zo creëerden ze niet alleen 
meer kapitaal, ze zorgden er op deze manier ook voor dat het geld binnen 
de handel bleef. Zo werd de handel extra gestimuleerd en door de 
concurrentie tussen verschillende kredieten bleven interesten laag, wat 
samen met verlaagde prijzen opnieuw zorgde voor meer consumptie, wat 
dan weer de industrie een duw in de rug gaf (Dixon, 1981). 
 
De ontwikkeling van de industrie stond echter niet stil na dit begin. Twee 
theorieën die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan deze verdere ontwikkeling 
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in de 19e en de 20e eeuw zijn het Taylorisme en het Fordisme (Van Poecke, 
2002). Het scientific management van Taylor splitste de taak van de 
vakarbeider op in verschillende deeltaakjes die door ongeschoolde arbeiders 
konden uitgevoerd worden. Het doel van de invoering van dit systeem was 
de ontwikkeling van kapitaal. Wie de productiemethoden beheerste, had 
een grote invloed op de productietijd. Taylor wilde op deze wijze de 
zeggenschap over de productietijd van de vakarbeider wegnemen. De 
ontwikkeling van de lopende band onder Ford zorgde er vele decennia later 
voor dat er nog sneller geproduceerd kon worden17. Door deze innovaties 
kwam massaproductie steeds meer naar voor als de standaard in de 
economische activiteit.  
 
Deze evolutie van groeiende productie heeft zich steeds doorgezet. Sinds 
1950 zijn er in de geïndustrialiseerde wereld meer producten en diensten 
verbruikt dan wat alle mensen die daarvoor op de aardbol leefden samen 
verbruikt hebben (Taylor & Tilford, 2000). De toen tot stand gebrachte 
strakke band tussen economie en maatschappij is één van de kenmerken 
van de economie waarin we nu leven en waarin groei het sleutelwoord is 
(Taylor, 2003 {1996}). Productiviteitsgroei leidt tot hogere inkomens en 
die leiden tot meer consumptie, wat op zich de nood aan productie weer 
verhoogt (Amalric, 1998). “Wanneer vandaag de dag een burger aan de 
hemelpoorten aanklopt, zal Sint-Pieter hem niet vragen of hij deugdzaam 
heeft geleefd, maar of hij voldoende heeft bijgedragen aan de economische 
groei”, aldus Galbraith (in: Deleeck, 1992: 44). 
 

2.4.5. Massaconsumptie maakt massaproductie noodzakelijk 
De economische redenering dat productie leidt tot consumptie gaat voorbij 
aan het eerder aangeraakte belangrijke verschil tussen massaal kunnen en 
willen consumeren. Een zienswijze die vertrekt vanuit productie verwijst wel 
naar bepaalde dwangmiddelen om de groei van consumptie te verklaren, 
maar creëert zo geen ‘willen’, enkel een ‘moeten’ consumeren. Er is dus 
nood aan andere verklaringen, andere belangrijke verschuivingen die de 
consumptiemaatschappij mogelijk hebben gemaakt (McKendrick, Brewer, & 
Plumb, 1982). De productie kon maar vergroot worden als men inspeelde 
op behoeften van de consumenten, die men uiteindelijk ook trachtte te 
manipuleren (Fritschy, 2003). Veranderende consumptiehoudingen en –
gedragingen gingen vooraf aan en veroorzaakten zelfs gedeeltelijk de 
veranderende productie (Schuurman & Pastoor, 1995). De motor van de 

                                                 
17 Fordisme wordt soms zelfs als synoniem voor massaproductie gehanteerd (Williams, 
Cutler, Williams, & Haslam, 1987). 
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vraag is de juiste om eerst te starten, stelde Braudel (1982), want loutere 
productieverhogingen zouden al snel tot onevenwicht leiden. Williams 
(1982: 4) stelt dan ook dat "the great hope of the nineteenth century was 
that production could be expanded indefinitely to meet rising consumption 
everywhere". In de literatuur worden verschillende verklaringsgronden voor 
deze idee geopperd. De belangrijkste hiervan worden hieronder besproken. 
 

2.4.5.1. Institutionalisering van macht 
Bauman (1983) grijpt als verklaring voor de situering van de verhoogde 
vraag naar producten vóór het verhoogde aanbod ervan terug naar de 
maatschappij rond de zeventiende eeuw, waarin er door allerlei 
omstandigheden nood was aan een zekere institutionalisering van macht. 
Vroeger leefde namelijk iedereen onder strikte controle van de 
dorpsgemeenschappen, die niet meteen gekend waren voor hun tolerantie 
ten aanzien van dorpelingen die niet de geijkte paden bewandelden. Op 
verschillende domeinen kon dit worden gecontroleerd. Private huizen 
kenden een grote openheid en de straat was de voornaamste plaats waar 
mensen met elkaar in contact kwamen en waar kinderen werden opgevoed. 
Het leek wel of er nergens een plaats was waar men in afzondering kon zijn. 
Gezien worden of het besef dat men steeds kon gezien worden, hebben een 
grote invloed gehad op de stabiliteit van bepaalde gedragswijzen (Bauman, 
2003 {1983}). In de zeventiende eeuw zijn er echter een aantal 
ontwikkelingen gekomen die deze machtsstructuur op de helling hebben 
gezet. Bauman (2003 {1983}) noemt er drie. In de eerste plaats zorgde 
een bevolkingsgroei voor een populatie die groter was dan het toenmalige 
economische systeem aankon. Een onmiddellijke economische ontwikkeling 
kon er natuurlijk niet plaatshebben en zo ontstond een ‘overtollige, 
redundante populatie’ die ontsnapte aan de controle van de lokale 
overheden. Deze nieuwe groep werden de ‘gevaarlijke klassen’ genoemd. 
Deze ontwikkeling zorgde er in de tweede plaats voor dat grotere structuren 
de macht naar zich dienden toe te trekken om de maatschappij in stand te 
houden. Doordat de macht op deze wijze bij de staat kwam te liggen, 
ontstond bij individuen het besef dat ze zelf meer controle hadden over 
zichzelf.  
  

“The transfer of disciplinary power from its former communal setting 
to deliberately constructed institutions brought to life and supported 
(or at least launched) by the state, meant the separation of bodily 
control from the other aspects of the traditional mode of life with 
which it was previously blended.” (Bauman, 2003 {1983}) 
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In de derde plaats begonnen de dominante klassen in de maatschappij zich 
meer bezig te houden met de ‘opvoeding’ van de lagere klassen. De hogere 
sociale klassen werden nu de ‘leraars’ van de lagere sociale klassen. ‘Mens 
zijn’ werd iets dat aangeleerd moest worden. Er ontstond een modeltype 
van het ene echte menselijke, geciviliseerde of rationele levenspatroon.  
 
Uit de redenering van Bauman kunnen drie centrale elementen worden 
afgeleid. In de eerste plaats groeide bij individuen het besef dat ze meer 
controle hadden over zichzelf. Ze moesten zich niet zomaar laten bepalen 
door anderen, ze konden zelf iets realiseren. Die realisatie kon, en dit is het 
tweede belangrijke element, onder meer aan de hand van consumptie. Ten 
derde werden de lagere klassen ‘opgevoed’ of op zijn minst toch beïnvloed 
door de hogere klassen, zeker ook op het vlak van consumptie. 
Zogenaamde behoeften uit de hogere klassen vonden hun weg naar 
‘beneden’. Een belangrijk proces van distinctie en imitatie werd zo in gang 
gezet. Enkele van deze elementen keren verder nog terug. 
 

2.4.5.2. Bevolkingsgroei 
Zoals reeds aangeraakt door Bauman, kan de groeiende consumptievraag 
ook eenvoudigweg worden verklaard door een groei van de bevolking 
(Appleby, 1993; Braudel, 1982; Laermans, 1993). Shammes (1993) 
spreekt daarbij meer specifiek over de toenemende grootte van 
huishoudens. Meer mensen consumeren nu eenmaal meer, al is dit verband 
niet lineair. Als er meer mensen zijn, komen zij ook meer met elkaar in 
contact waardoor wedijver steeds meer naar boven komt als ‘prime motive’ 
voor consumptie. Bovendien groeide vooral in de steden de bevolking 
spectaculair. Zo nam de bevolking van Londen en haar onmiddellijke 
randgebieden veel sneller toe dan de populatie van het gehele Engeland 
(Fisher & Hirst, 1948).  
 

2.4.5.3. Toename van het inkomen 
Een derde verklaring betreft de toename van het inkomen (Laermans, 
1993; Shammas, 1993). Koopkracht is dan ook het economische 
basisaspect waar al de andere aspecten van afhangen (Williams, 1982). 
Vóór de Middeleeuwen was men het erover eens dat lonen laag moesten 
zijn. Een verhoging van de inkomens zou enkel leiden tot een verhoging 
van de kosten wat dan weer een verminderende positie op de economische 
markt zou betekenen (Coats, 1958). In de tweede helft van de 18e eeuw 
was er echter veel vraag naar arbeidskrachten ten gevolge van de 
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economische groei. Het welzijn van een natie ging meer en meer afhangen 
van een groei in tewerkstelling en investeringen (Dixon, 1981). Heel wat 
boeren lieten de ploeg voor wat ze was om voortaan voor een loon arbeid 
te verrichten in een fabriek (Coats, 1958). In Engeland, de bakermat van 
de Industriële Revolutie, werkte in 1801 30% van de mensen in de industrie 
of de mijnbouw, in 1851 was dit reeds 43% (Fine & Leopold, 2003 {1990}).  
 
De arbeiders werkten ook meer uren en de lonen gingen de hoogte in. Dat 
ging niet zomaar. De fabrieksleiders moesten ervan worden overtuigd dat 
hogere lonen niet alleen kosten met zich meebrachten, maar ook baten, 
vooral omdat ze een verhoogde vraag betekenden. De verhoging van de 
lonen in de tweede helft van de 18e eeuw ging bovendien gepaard met 
enkele extra goede oogsten waardoor de voedselprijzen de omgekeerde 
richting volgden. Bovendien werden toen ook vrouwen en kinderen 
ingeschakeld in de productie, wat het familie-inkomen substantieel 
vergrootte. De inschakeling van vrouwen in de industrie maakte het 
eveneens noodzakelijk dat zaken die voorheen door thuiswerkende vrouwen 
werden gedaan of gemaakt, nu ook als resultaat van een productieproces 
konden bestaan (Fine & Leopold, 2003 {1990}; Williams, 1982). Dit 
verhoogde opnieuw de nood aan productie en arbeiders (McKendrick, 
Brewer, & Plumb, 1982). De verhoging van het geld dat beschikbaar was 
binnen een familie kan dus een verklaring bieden voor de verhoogde 
consumptie. Toch was het meer gaan uitgeven na een verhoging van het 
inkomen niet typisch voor de ‘consument’ uit de achttiende eeuw die 
aanvankelijk vooral spaarde of iemand in dienst nam om op deze manier 
meer vrije tijd voor zichzelf te creëren (Campbell, 1987). 
 

2.4.5.4. Sociale wedijver en de hang naar luxeproducten 
Zoals al even aangeraakt, wordt een andere verklaring gevormd door de 
sociale wedijver waarbij de rijken – die doorgaans de hoogste klassen 
vormden – voorop gingen (Shammas, 1993). De economische orde tussen 
klassen en personen werd stilaan meer gebaseerd op consumptie in plaats 
van op productie (Covert, 2003). De personen met de hoogste inkomens 
gingen met hun aankopen de hoogste distinctie nastreven (Hilton, 2004; 
Rosenberg, 1968) en "in imitation of the rich the middle ranks spent more 
frenziedly than ever before, and in imitation of them the rest of society 
joined in as best they might" (McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982: 11). 
Sociale wedijver en klassencompetitie lagen daarbij aan de basis van de 
eerste vormen van ‘conspicuous consumption’ (Veblen, 1899).  
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Hier ligt de sociologische verklaring voor het feit dat de 
consumptiemaatschappij zoals die werd gedefinieerd in het 18e-eeuwse 
Engeland haar voedingsbodem kende. Daar bestond toen een systeem van 
sociale stratificatie dat relatief open was en ook heel veel verschillende 
niveaus kende, zodat het doenbaar was om, mits de nodige inspanningen, 
van de ene laag naar een aanliggende laag over te gaan.  
 

In England the several ranks of men slide into each other almost 
imperceptibly and a spirit of equality rungs throught every part of 
their constitution. Hence arises a strong emulation in all the several 
stations and conditions to vie with each other; and the perpetual 
restless ambition in each of the inferior ranks to raise themselves to 
the level of those immediately above them. (Forster in: McKendrick, 
2003 {1982}) 

 
In een maatschappij waar de afstand tussen de klassen te groot was om te 
overbruggen (zoals tussen de Romeinse aristocratie en het plebs) of waar 
die afstand per definitie onoverbrugbaar was (zoals in een Hindoeïstisch 
kastensysteem), kende men geen sociale mobiliteit en bestond er niet 
zoiets als sociale competitie. Waar een dergelijke mobiliteit wel bestond, 
werd (opvallende) consumptie als strijdmiddel ingezet. Om zich deze 
nieuwe consumptiepatronen te kunnen veroorloven, gingen mensen harder 
werken, zodat ze nog meer verdienden (Campbell, 1987; McKendrick, 
Brewer, & Plumb, 1982). Ogenschijnlijke sociale gelijkheid heeft de 
ontwikkeling van een consumptiemaatschappij in een stroomversnelling 
gebracht. In maatschappijen waar de aristocratie onaantastbaar aan de 
macht was, aanvaardden de armen hun armoede en de rijken hun rijkdom. 
Echter, wanneer privileges en scheidingen tussen standen verdwenen, of 
dat leken te doen, werd de verbeelding van de armen en de rijken in 
beweging gezet. Armen begonnen ernaar te verlangen bezittingen te 
verwerven en rijken vreesden dat de exclusiviteit van hun bezittingen 
verloren zou gaan. Dit proces leidde tot een categorie van ‘sociale uitgaven’ 
(Fisher & Hirst, 1948). Mede door de ontwikkeling van de idee van sociale 
gelijkheid gingen alle maatschappelijke klassen zich vervolgens overgeven 
aan een strijd voor materiële producten, plezier en levensgenot (De 
Tocqueville in: de Geus, 2003). 
 
Een belangrijk element in deze sociale wedijver was dat men niet langer 
enkel geld ging uitgeven aan noodzakelijke producten. Ook ‘luxeproducten’ 
kwamen nu in het bereik en in de belangstelling van de middenklasse. 
Marshall (in: Hilton, 2004) onderscheidde niet twee maar vier types van 
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goederen. Ten eerste waren er de noodzakelijke producten om puur fysisch 
te kunnen overleven. Eten en drinken zijn daarvan de voorbeelden bij 
uitstek. Ten tweede waren er die producten die noodzakelijk waren om goed 
te kunnen leven, wat als een trapje hoger werd beschouwd dan puur 
overleven. De specifieke producten die men als etenswaren kiest, zijn 
daarvan dan weer een voorbeeld. Als derde werden producten 
onderscheiden die met de term ‘conventionele noodzakelijkheden’ werden 
omschreven. Het betrof daarbij geen fysische, maar sociale 
noodzakelijkheden. Producten die dienden om gasten te ontvangen, zijn 
hiervan een voorbeeld. Op de vierde plaats volgden dan de 
comfortproducten. Zij waren niet noodzakelijk, maar werden vooral als 
aangenaam ervaren.  
 
Meestal worden echter slechts een tweevoudig onderscheid gemaakt tussen 
basis- en luxeproducten die uiteraard niet eeuwig hetzelfde label krijgen. 
Stilaan gold dat "luxuries came to be seen as decensies and decensies came 
to be seen as necessities. […] What were once bought at the dictate of need, 
were now bought at the dictate of fashion"  (McKendrick, Brewer, & Plumb, 
1982: 1). Deze nieuwe consumptiestijl werd vooral mogelijk door de 
diversifiëring van het productaanbod (Williams, 1982).  
 
Fine en Leopold (2003 {1990}) zijn het echter niet eens met McKendricks 
stelling dat de hang naar luxeproducten de motor van de vernieuwde 
consumptie werd18. Ze vertrekken vanuit de vaststelling dat het aanbod van 
producten niet lag te wachten op een verhoogde vraag naar luxeproducten. 
Verder bekritiseren ze de door McKendrick geponeerde Zeitgeist die maakte 
dat luxeproducten standaardproducten werden en dat deze laatste 
uiteindelijk noodzakelijke producten werden. Weatherhill (1993) wijst er 
bijvoorbeeld ook op dat het niet zo eenvoudig is om teruggaand in de tijd 
een luxeproduct van een noodzakelijk product te onderscheiden, omdat het 
vooral gaat om wat de bevolking toen als luxe en als basisproduct 
definieerde. Fine en Leopold menen dat McKendrick een te optimistische 
visie had over de verhoogde levensstandaarden na de Industriële Revolutie. 
Bovendien verklaarde McKendrick nergens waar die plotse drang naar 
sociale emulatie vandaan kwam. Hij ging evenmin in op de vragen over wie 

                                                 
18 Ook Braudel (1982) stelt dat het niet de vraag naar luxeproducten, dan wel de 
dagdagelijkse vraag naar basisconsumptie was die cruciaal was voor de groei van de 
consumptiemaatschappij, omdat deze laatste duurzaam en omvangrijk genoeg was en 
tegelijk in staat was om haar druk over een langere tijdsperiode aan te houden. Daardoor 
was dagelijkse consumptie een meer betrouwbare gids om productie op af te stemmen. 
Deze stelling sluit echter niet aan bij de definiëring van een consumptiemaatschappij die 
hier wordt gehanteerd. 
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wat kocht voor wie en tegen welke prijs. Fine en Leopold stellen 
bijvoorbeeld dat de knechten en de meiden van de hogere klasse wel de 
kledij begonnen dragen van hun ‘meerderen’, maar dat dit kwam omdat ze 
die kregen. De eigen smaak of voorkeur van deze dienaars deed er niet toe, 
al geven Fine en Leopold daarbij wel meteen toe dat in het bestaan van een 
sterke tweedehandsmarkt wel argumenten kunnen worden gevonden voor 
de trickle-down-theorie van McKendrick. Daar kon ‘de gewone mens’ wel 
degelijk de kledij van hogere klassen kopen tegen een prijs die meer binnen 
hun bereik lag. De kledingsstijl van de groeiende middenklasse werd 
bovendien steeds meer geleid door een Protestantse ethiek die 
bescheidenheid en conformiteit propageerde in plaats van uiterlijk show en 
individualiteit. De aristocratie begon deze gewoontes langzaam over te 
nemen. Er zou dus ook sprake zijn van een opwaartse emulatie (Fine & 
Leopold, 2003 {1990}).  
 
Een andere kritiek op de theorie van de sociale emulatie wordt geformuleerd 
door Campbell (in: Agnew, 1993). Ten eerste stelt Campbell dat de 
aanwezigheid van een trickle-down-proces in het 18e eeuwse Engeland niets 
zegt over de aard van dit consumentengedrag. Volgens Campbell wordt er 
verkeerdelijk een gelijkheid verondersteld tussen dit fenomeen en 
imitatiegedrag. Dat iemand een product kon kopen dat voorheen enkel 
beschikbaar was voor de meer gegoede burgers uit een hogere klasse 
betekende niet automatisch dat die persoon ook die meer gegoede burgers 
wilde nadoen. Ten tweede is imitatiegedrag niet noodzakelijk emulatief 
gedrag. Iemand kon de consumptiegewoontes van iemand anders 
overnemen, zonder zich daarvoor te vereenzelvigen met die andere. De 
derde kritiek van Campbell betreft de definiëring van een activiteit als 
wedijver. De centrale vragen die steeds zouden moeten worden gesteld, 
zijn deze naar wat er precies wordt nagestreefd en waarom. Iemand kon de 
kledij van iemand anders imiteren met de bedoeling zich te vereenzelvigen 
met die persoon, maar betrof het dan de modezin van die persoon of zijn 
of haar sociale positie? Campbell waarschuwt met andere woorden om niet 
te snel activiteiten onder de noemer van sociale wedijver te plaatsen en er 
rekening mee te houden dat betekenissen en bedoelingen subjectief zijn, 
waarbij het moeilijk is te achterhalen welke motieven, intenties en 
betekenissen er meespelen. Bovendien mag niet worden vergeten dat heel 
wat menselijke activiteiten routines zijn geworden (Campbell, 1993). 
Weatherhill sluit zich aan bij deze kritieken: 
 

If we say that the main motive for people’s acquisition of new goods 
was to emulate those of higher social ranks, we are already making 
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assumptions about motivation and meaning whilst ignoring particular 
situations and needs. (Weatherill, 1993) 

 
Weatherhill ontkent niet dat de middenklasse producten wilde die vooral 
typisch waren voor hogere klassen, maar ze wijst erop dat er geen bewijs 
is dat deze mensen deze producten steeds kochten om te ‘zijn’ zoals die 
hogere klassen. De vraag naar het waarom blijft dus veelal onbeantwoord 
(Agnew, 1993). Belangrijk om te voor ogen te blijven houden blijft dat 
toegenomen sociale mobiliteit of kennis van andere sociale kringen een 
zicht creëerde op wat in die andere sociale kringen consumptiegewoonten 
waren. Of imitatie al dan niet een motief was, speelt geen rol. De kloof 
tussen de verschillende sociale groepen werd kleiner en 
consumptiegewoonten konden hun weg tussen deze groepen vinden. 
 

2.4.5.5. Grote steden en warenhuizen 
Als mensen willen consumeren, hebben ze doorgaans toegang nodig tot een 
markt, een plaats waar dingen gekocht en verkocht worden. In een stad is 
er uiteraard meer toegang tot zulke markten dan op het platteland 
(Shammas, 1993). Daarom zijn ook steden belangrijke factoren in de 
ontwikkeling van de consumptiemaatschappij, waar ze dat eerder al waren 
bij het ontstaan van het kapitalisme. Eerder werd reeds vermeld dat de 
smalle sociale kloof tussen de sociale klassen een typische Engelse factor 
was in het ontstaan van de consumptiemaatschappij. McKendrick (1982) 
vermeldt echter nog een andere typisch Engelse factor die te vinden is in 
de grootte en in het karakter van Londen. Niet alleen in Londen, maar ook 
meer algemeen in Groot-Brittannië, waren er veel handelaars actief, meer 
dan in andere Europese gebieden (Fine & Leopold, 2003 {1990}; Lemire, 
1988). Aan het einde van de 17e eeuw was Londen de grootste Europese 
stad, zonder echte concurrent. Londen was in die tijd ook het financiële 
centrum van de wereld (Taylor, 2003 {1996}). Hoewel het ontstaan van 
grote steden een belangrijke rol speelde in de steeds groeiende sociale 
wedijver die mensen dreef naar consumptie, leggen Fine en Leopold (2003 
{1990}) ook de nadruk op de regio’s buiten de grote steden die 
industrialisering en de verdere ontwikkeling ervan mee hebben geleid. 
Niettemin zouden de ontwikkelingen in die regio’s wellicht niet hebben 
bestaan zonder de nabijheid van een grote stad. 
 
Leven in het economisch bloeiende Londen toen is zoals vertoeven in een 
koopcentrum nu. Voortdurend werden mensen beïnvloed door nieuwe 
ideeën, nieuwe producten en nieuwe levensstijlen. Ook dit heeft de wens 
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tot sociale mobiliteit in de hand gewerkt. Bovendien is in tegenstelling tot 
dorpsgemeenschappen in grote steden anonimiteit troef. In zulke grote 
steden werden mensen beoordeeld op hun uiterlijk (‘the reign of the eye’). 
Echter, doordat men elkaar niet persoonlijk kende, werd het mogelijk om 
elkaar ‘te bedriegen’ met uiterlijke tekenen, zodat men zich een hogere 
sociale status kon aanmeten dan werkelijk het geval was (Laermans, 1993). 
De sociale emulatie die aan de basis lag van consumptiedrang was dan ook 
een typisch stedelijk fenomeen. Fisher (1948) verwijst naar drie 
voorwaarden die bepaalden of een stad zich tot een consumptiecentrum 
kon ontwikkelen. De eerste van deze drie voorwaarden was dat het hoofd 
van een land zich in deze stad moet bevinden omdat dan de meeste 
belangrijke zaken werden besproken in de parlementen van die stad, 
waardoor ook de belangrijkste (en rijkste) personen naar deze stad 
kwamen. Dit bracht een emulatieproces op gang. De tweede voorwaarde 
was dat er gerechtshoven moesten zijn in de betrokken stad. Het laten 
geschieden van gerechtigheid werd onlosmakelijk aan de beschikbaarheid 
van geld gekoppeld, omwille van de groeiende rijkdom van advocaten en 
door het geld dat in elke rechtszaak betrokken was. Als derde voorwaarde 
wordt verwezen naar de edelen die in de steden moesten wonen. 
  

Experience teacheth that the residence of the noblemen in cities 
makes them to be more glorious and more populous, not onely by 
cause they bring their people and their families unto it, but also more 
by cause a nobleman dispendeth much more largely through the 
accesse of friends unto him and through the emulation of others in a 
Citie where he is abiding and visited continually by honourable 
personages then he spendeth in the country where he liveth amongst 
the brute beasts of the field and converseth with plaine country people 
and goed apparelled among them in plain en simple garments. 
(Botero in: Fisher & Hirst, 1948: 39-40) 

 
Deze formulering is ongeveer gelijk aan de redenering die McCracken 
maakte toen hij het ontstaan van de consumptiemaatschappij situeerde in 
het 16e eeuwse Engeland van Elizabeth I. De nadruk ligt hier weer op een 
proces van sociale wedijver dat middels consumptie tot stand wordt 
gebracht. De eerste voorwaarde verschilt dus, in het licht van deze 
benadering, niet zoveel van de derde, behoudens de verschillende bron van 
de wedijver. 
 
Een belangrijke factor in het ontstaan van de consumptiemaatschappij die 
nauw gekoppeld was aan de groei van de steden, betrof de opkomst van de 
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warenhuizen in de 19e eeuw (Delhaye, 1993). Chaney (1983) wijst daarbij 
op schaalgrootte, prijsverlaging en efficiëntie, onpersoonlijkheid en 
afstandelijkheid als de sleutelkenmerken van de warenhuizen. In 
warenhuizen kon men vrij rondlopen en steeds nieuwe producten leren 
kennen. Men kon er de producten bekijken en zelfs aanraken (Burgess, 
2001). In tegenstelling tot de kleinere winkels kenden producten een vaste 
prijs. Bovendien was men niet (sociaal) verplicht om iets te kopen 
(Laermans, 1993; Williams, 1982). De ‘vrijheid’ in warenhuizen was veel 
groter (Chaney, 1983). Dat laatste had ook te maken met het feit dat er 
minder direct contact was tussen de verkoper en zijn klanten (Williams, 
1976). Actieve verbale communicatie tussen verkoper en klant werd 
vervangen door de passieve en stille respons van consumenten op dingen 
(Williams, 1982). Met de opkomst van de warenhuizen ontstond het 
shoppen zoals dat vandaag gekend is (Chaney, 1983). Het probleem daarbij 
was dat shoppers niet noodzakelijk kopers waren. Daarom werd opnieuw 
een beroep gedaan op reclame, groter en meer in het oog springend dan 
ooit tevoren (Laermans, 1993). Een aankoop volgde dan misschien nog 
altijd niet onmiddellijk, maar in elk geval werd de consument aangespoord 
om (een bepaald product) zeker (op termijn) te kopen (Williams, 1982). 
Advertenties worden dan ook wel eens gezien als de verbinding bij uitstek 
tussen producent en consument (Covert, 2003). Hierop wordt verder nog 
dieper ingegaan. 
 

2.4.5.6. De middenklasse en de uitbreiding van de vrije tijd 
Wanneer men zoekt naar enkele opvallende verschillen tussen de 17e en de 
18e eeuw met betrekking tot consumptie, dan vindt men onder meer dat 
het vooral de middenklasse is die massaal is beginnen kopen. De rijken 
kochten natuurlijk ook, en veel meer, maar zij zijn met relatief weinig en 
bovendien hebben ze altijd op dergelijke wijze geconsumeerd (Campbell, 
1987; Williams, 1982). Dat de rijke bovenlaag van de bevolking exuberant 
verteerde, was niet nieuw. Dat de middenklasse deze gewoonte begon over 
te nemen, zij het dan in minder mate, was dat wel (Appleby, 1993; Taylor 
& Tilford, 2000). Young noemde dit in 1771 reeds ‘universele luxe’ (in: 
McKendrick, 2003 {1982}). Aanvankelijk werden er wel nog wetten 
opgesteld om dit te verhinderen (Hunt, 2003 {1996}). Deze wetten waren 
een vorm van symbolische politiek, ingegeven door de opkomende 
problematische relatie tussen ‘zijn’ en ‘lijken’, tussen iemands ware sociale 
rang en bijvoorbeeld zijn kledingsstijl (Breen, 1993). Een retorische vraag 
die de aanleiding voor deze wetten zou kunnen vatten is: “Wie denkt hij/zij 
wel dat hij/zij is?”. Die wetten hadden dus niet alleen betrekking op de 
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hoeveelheid consumptie, maar ook op de precieze inhoud ervan. Het was 
inderdaad zo dat de middenklasse niet langer enkel noodzakelijke 
producten kocht, maar ook geld begon uit te geven aan luxeproducten, die 
door de opkomende massaproductie goedkoper werden. Campbell (1993) 
stelt dat de hogere klassen al langer veel minder puriteins waren (of konden 
zijn), maar dat dit toch niet heeft geleid tot een nieuwe, genietende manier 
van consumeren. De aristocratie richtte namelijk geen focus op gevoelens. 
Er heerste een ethiek die de nadruk legde op beperking en enkel binnen 
welomlijnde grenzen casuele tentoonspreiding van emotie toeliet. Er 
speelde ook mee dat zelfgratificatie doorgaans niet aan de orde was. De 
belangrijkste factor was echter dat er bijzonder veel aandacht werd gericht 
op het concept van eer, dat alle zelfgecentreerde hedonisme een halt 
toeriep. Trots kwam voor plezier. Emotionele excessen werden vermeden 
ten voordele van beperkend, ‘geciviliseerd’ gedrag (Elias, 1978 {1939}). 
Hieruit blijkt opnieuw dat het vooral de middenklasse was die de 
consumptiemotor in gang heeft gezet door zich te beginnen spiegelen aan 
de hogere klassen die – ondanks hun zelf opgelegde beperkingen – 
gewoonweg rijker waren en zich meer konden veroorloven zonder dit te 
doen overslaan in consumptieve excessen. Een ietwat extreem voorbeeld 
van een middenklasser die zich spiegelde aan de hogere klassen in kledij 
en algemeen uiterlijk is de dandy. De dandy’s waren een kleine, exclusieve 
sociale groep van mannen die niet tot de aristocratie hoorden, maar er zich 
wel en heel expliciet aan spiegelden. Ze hadden veel vrije tijd, leefden vaak 
van geld dat ze geleend hadden en vulden hun dag met gokken, drinken, 
theatervoorstellingen bijwonen, sociale contacten onderhouden en het 
beoefenen van de ‘hogere sporten’ zoals tennis en boksen. In hun geest 
voelden ze zich superieur, wat natuurlijk aanleiding gaf tot een sterke 
competitie tussen hen (Campbell, 1993).  
 
De middenklasse begon stilaan ook meer tijd te hebben om te consumeren 
(Campbell, 1987). In plaats van de hele dag thuis te werken en in het eigen 
onderhoud te voorzien, ging men een aantal uur werken in de fabriek en 
kocht men daarna wat men nodig had (en wat men wilde) met het verdiende 
geld. Men hoefde zulke producten dus niet langer zelf te produceren, wat 
een aanzienlijke tijdswinst betekende die zich vertaalde in een toename van 
de vrije tijd. Later kwam er met de uitvinding van de elektriciteit nog een 
extra stimulans voor vrije tijd. Daardoor eindigde het leven in de stad aan 
het einde van de 19e eeuw niet langer na zonsondergang, waardoor de 
(vrije) tijd opnieuw drastisch toenam. Eén van de activiteiten in de vrije tijd 
was consumptie, zoals dat nu nog steeds is. 
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2.4.5.7. De rol van reclame 
Niet alleen de toegenomen vrije tijd en de goedkopere producten zorgden 
voor een stimulans van de vraagzijde, ook de opkomende reclame speelde 
een belangrijke rol. Door de opkomst van de drukpers kon voor het eerst 
op grote schaal reclame worden gemaakt voor allerlei producten en 
diensten. "Uncontrolled by any sense of commercial decorum men 
advertised in unprecedented numbers – whole newspapers were taken over 
by advertisements, and a very large proportion of all newspapers was filled 
with advertising" (McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982: 11). Typisch aan 
reclame is dat het aspiraties naar producten creëert door zich te richten op 
de relaties van individuen met andere mensen, wat opnieuw wijst op het 
belang van sociale wedijver. Reclame koppelt met producten de reële 
wereld van individuen aan hun dromen, waardoor mensen een ‘beter’ leven 
gaan zoeken in consumptie19 (Williams, 1982). Ook in de warenhuizen 
speelde reclame een bijzonder grote rol.  
 

2.4.5.8. Romantiek 
Verschillende factoren lagen aan de basis van de opkomst van de 
consumptiemaatschappij, maar geen enkele van de hiervoor gegeven 
factoren ontstond zomaar. Bij heel wat van de aangehaalde verklaringen 
blijft het ‘waarom’ onbeantwoord. Waarom is consumptie als instrument in 
de sociale competitie pas dan voor het eerst in grote mate gebruikt? 
Producten overvloeiden de markten al jaren (Breen, 1993), maar toch 
werden ze aanvankelijk niet door iedereen gekocht. Waarom begon de 
invloed van Londen als grootstad pas dan echt te gelden? Waarom begon 
de middenklasse ook geld uit te geven aan luxeproducten? Aan het einde 
van de 18e eeuw mag dan wel een algemene sfeer van ‘plenty’ hebben 
geheerst (Karamzin in: McKendrick, 2003 {1982}), het leidde niet zomaar 
tot consumptie. De verklaring voor deze wijzigingen ligt volgens Campbell 
(1987) in de Romantiek als culturele revolutie.  
 
De belangrijke mentaliteitswijziging in de Romantiek heeft dus aan de basis 
gelegen van verschillende factoren die hiervoor genoemd zijn (Coats, 
1958). Vanaf het einde van de 17e eeuw begon de negatieve connotatie van 
consumptie wat af te brokkelen. Men begon stilaan de positieve en 
constructieve aspecten van toenemende uitgaven te zien. De arbeidsethos 
werd voor het eerst beconcurreerd door een consumptie-ethos (Van Poecke, 
2002). Individuen trachtten meer en meer uitdrukking te geven aan hun 

                                                 
19 Het rol van reclame wordt verder nog uitgewerkt. 
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ware zelf met behulp van consumptie (Campbell, 1993). "The standard 
disapproval of self indulgence was still the prevailing orthodoxy, but it was 
being vigorously challenged for the first time" (McKendrick, Brewer, & 
Plumb, 1982: 15). Tijdens de Romantiek vervaagde de traditionele band 
tussen het individu en (het deel van) de maatschappij waartoe hij behoorde. 
De nadruk kwam te liggen op het unieke van het individu (Joy, Sherry, 
Troilo, & Deschenes, 2010). Bovendien had dat individu de plicht om zijn 
‘uniek zijn’ verder te ontwikkelen. Die ontwikkeling bestond er dan 
voornamelijk in om ervaring op te doen buiten de grenzen die voorheen 
opgelegd waren. Zelfexpressie kwam bovenaan te staan in wat individuen 
belangrijk vinden. Het doel van die zelfexpressie was het realiseren van 
individualiteit door middel van creativiteit. Daarbij werden alle wetten en 
regels die dit verhinderden opgeblazen. Het najagen van plezier en het 
belang van ieders genot kwam centraal (Campbell, 1993, 2003). Sinds de 
18e eeuw groeide onder alle mensen het besef dat zij zelf de makers waren 
van hun wereld en dat consumptie een belangrijk constructiemiddel was20 
(Appleby, 1993).  
 
De band tussen de groei van de consumptiemaatschappij en Romantiek 
blijkt duidelijk, ook al betekende ervaring opdoen buiten traditionele 
grenzen niet per definitie dat men producten en diensten moest gaan kopen 
en gebruiken die men voorheen niet gebruikte. Er bestaat niet per definitie 
een gelijkheid tussen ‘romantics’ en zogenaamde ‘moderne consumenten’ 
(Campbell, 1993), maar toch werden die verbanden heel nadrukkelijk 
gelegd in reclame. Waar voor Weber het ontstaan van het kapitalisme 
gekoppeld was aan een soort zichzelf-ontkennende activiteit, is het 
ontstaan van de consumptiemaatschappij verbonden met activiteiten om 
zichzelf net voldoening te geven. Consumenten begonnen meer en meer 
eigen betekenissen te koppelen aan producten (Breen, 1993). De ethische 
thema’s ‘uitgeven, genieten en krediet (koop nu, betaal later)’ zijn in de 
plaats gekomen van de thema’s ‘sparen, werken en eigendom’ (Baudrillard, 
1970). Doordat de eerste ethiek voornamelijk betrekking had op productie 
en het tweede via reclame op consumptie, konden ze blijven samengaan 
(Campbell, 1987), hoewel ze op het eerste zicht contradictorisch lijken. 
Mensen gingen dus hard werken, eigendom verwerven en sparen, maar met 
als doel uiteindelijk uit te geven en te genieten. En waar de drang tot genot 
werd verhinderd door financiële beperkingen, kwam krediet altijd goed van 
pas. 

                                                 
20 Ook op het vlak van kleding werd deze idee meer en meer verspreid. Zo verscheen in 
1772 in Philadelphia een pamflet met als titel “The Miraculous Power of Clothes and the 
Dignity of Tailors, being an Essay on the Words, Clothes Makes Men” (Breen, 1993). 
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Toch is de Romantische Idee met betrekking tot consumptie niet van de ene 
op de andere dag algemeen aanvaard. Aan het begin van de 18e eeuw werd 
de democratisering van consumptie gezien als een bedreiging voor de 
klassendiscipline en voor het systeem van sociale controle. Het is pas aan 
het einde van de 18e eeuw dat de verhoogde geneigdheid om te 
consumeren een vaste plaats kreeg in economische groeimodellen. Vanaf 
dan werd consumptie gezien als "the sole end and purpose of all production" 
(Coats, 1958: 36; McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982: 15). Ook de tweede 
functie van consumptie, werd steeds meer gangbaar. "It was increasingly 
accepted that man was a consuming animal with boundless appetites to 
follow fashion, to emulate his betters, to seek social advance through 
spending, to achieve vertical social mobility through possessions. To enjoy 
the act of purchase was no longer seen as a prerogative of the rich" 
(McKendrick, Brewer, & Plumb, 1982: 25). Pas nu werden alle op til zijnde 
veranderingen gezien als menselijke vooruitgang (Taylor, 2003 {1996}). 
Pas nu mocht een maatschappij zich echt florerend noemen21. Pas nu was 
van een echte consumptiemaatschappij sprake, waarin consumptie een 
middel werd om het eigen ik te accentueren en sociaal vooruit te helpen.  
 

2.5 Besluit 

Met de technologische innovaties tijdens de Industriële Revolutie kwam een 
massaproductie op gang die heel verregaande consequenties heeft gehad. 
De economische groei en de vrije markt die het kapitalisme met zich 
meebracht maakte dat aan een eerste voorwaarde voor het ‘kunnen’ van 
masaconsumptie, met name het massaal beschikbaar zijn van producten, 
voldaan was. Men zou zelfs kunnen spreken over een zekere 
democratisering op dat vlak (Robins, 1994). Echter, willen consumeren was 
de even belangrijke tweede stap. Langzaamaan en soms dwangmatig werd 
consumptie de hoogte in gestuwd. Zo zorgde de creatie van betaalde arbeid 
niet alleen voor meer rijkdom, maar creëerde het op haar beurt ook het 
verschil tussen arbeidstijd en vrije tijd. Consumptie begon in deze vrije tijd 
een steeds belangrijkere rol te spelen, zeker wanneer een uiterlijke strijd 
van tentoonspreiding van klassentegenstellingen op het getouw kwam te 
staan en het individu meer op de voorgrond trad. Competitie-elementen als 
distinctie en imitatie, niet alleen in noodzakelijke maar ook in 
luxeconsumptie en modeconsumptie werden sleutelelementen in een steeds 
toenemende wil om op een bepaalde manier te consumeren. De kwantiteit 
                                                 
21 “No society can surely be flourishing or happy, of which the far greater part of the 
members are poor and miserable” (Adam Smith in: Coats, 1958: 36). 
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en kwaliteit van consumptie begon steeds minder grenzen te kennen en 
eventuele financiële muren werden door het ontstaan van krediet 
neergehaald. Het was echter vooral de Zeitgeist van de Romantiek die een 
boost betekende voor de manier van consumeren die als kenmerkend voor 
een consumptiemaatschappij werd gedefinieerd. Consumptie werd een doel 
op zich en daarbij was een hedonistische overtuiging nooit ver weg. 
Reclame werd daarbij als een belangrijke factor beschouwd omdat een van 
haar voornaamste taken net het koppelen was van een gewenst beeld aan 
een bepaald product, met uiteraard de bedoeling dat dit beeld op de 
consument zou overstralen, louter door aankoop van het product in kwestie. 
De maatschappij waarin het adagium ‘ik koop wat ik ben’ of ‘ik ben wat ik 
koop’ centraal staat, was geboren. De consumptiemaatschappij, een 
product van een lange historische revolutie die tegelijk materieel en 
geestelijk was (Williams, 1982), was geboren. Men kan bovendien 
bezwaarlijk ontkennen dat deze evolutie gestopt is. 
 
In dit hoofdstuk werd één verhaal geconstrueerd, zo coherent en logisch 
mogelijk opgebouwd vanuit de verschillende benaderingen die aan bod 
kwamen. Kritische benaderingen bleven doorgaans achterwege, maar de 
bedoeling van dit hoofdstuk situeerde zich dan ook niet in die kritiek. Dit 
hoofdstuk poogde vooral een achtergrond te schetsen waarin het onderzoek 
wordt geplaatst dat in dit onderzoek is gevoerd, in het volle besef dat dit 
noch kritisch noch exhaustief is. Zoals het Diatessaron dat noodzakelijk 
abstractie maakt van elementen die niet in de opgemaakte verhaallijn 
horen, zullen ook op deze wijze heel wat elementen uit de geschiedenis van 
de consumptiemaatschappij niet aan bod komen. In de volgende drie 
hoofdstukken komen meer sociologische en psychologische theorieën aan 
bod die zich net enten op het omgaan met consumptie als 
identiteitsconstructor. 
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Hoofdstuk 3: Wat consumptie betekent 

Consumptiesociologie en materiële cultuur 
 

3.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is in grote lijnen geschetst hoe de hedendaagse 
consumptiemaatschappij is ontstaan. Daarvoor werd eerst omschreven wat 
in dit onderzoek als een consumptiemaatschappij wordt verstaan. Deze 
definitie is ruimer dan een omschrijving die stelt dat een 
consumptiemaatschappij een maatschappij is waar veel wordt 
geconsumeerd, want dan zouden alle maatschappijtypen daartoe behoren. 
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is massale consumptie nodig om 
gewoonweg de economie draaiende te houden. Echter, voor dit onderzoek 
wordt gesteld dat de mate waarin de overtuiging leeft dat individuen aan 
de hand van consumptie kunnen bouwen aan en communiceren over het 
eigen ik, uitmaakt of een maatschappij in kleine dan wel in grote mate als 
consumptiemaatschappij kan worden beschouwd. In de historische schets 
die daarna volgde is een overzicht gegeven van enkele belangrijke 
historische gebeurtenissen die de consumptiemaatschappij mogelijk 
hebben gemaakt. Deze gebeurtenissen werden omschreven als 
toevalligheden omdat ze niet allemaal doelmatig voorkwamen, maar 
telkens kwamen wel kernelementen van een consumptiemaatschappij 
opzetten. Het zijn net die elementen die hebben geleid tot een maatschappij 
waarin consumptie op grote schaal mogelijk was. Mogelijk zijn, is daarbij 
een eerste voorwaarde, maar geen voldoende. Niet alleen het aanbod moet 
er zijn, ook de vraag. Daarom werd ook een overzicht gegeven van 
gehanteerde ‘technieken’ om consumptie aan te zwengelen. Echter, het was 
vooral de Romantische tijdsgeest die de traditionele belemmeringen voor 
consumptie wegnam en de weg opende voor consumptie als massaal middel 
om identiteit te construeren en te communiceren. Op deze manier zijn 
individuen ertoe gebracht consumptie een steeds belangrijkere plaats in 
hun leven te laten innemen. In de hedendaagse maatschappij is men 
gekomen tot een situatie waarin “most of the world most of the time spends 
most of its energy in producing and consuming more and more stuff” 
(Twitchell, 2000: 281). In de ontstaansgeschiedenis van de 
consumptiemaatschappij bleken echter niet alleen macrovariabelen van tel. 
Er kan zelfs worden beweerd dat vooral micro-elementen de grote 
doorbraak van de consumptiemaatschappij hebben geforceerd, opnieuw 
zonder daarbij te stellen dat dit verliep volgens één of ander groot plan. 
Niettemin bleek de wijze waarop individuen met consumptie omgingen en 
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vooral de verandering hierin, een cruciale rol te spelen. Een belangrijk 
voorbeeld hiervan zijn de distinctiestrijd en de imitatiedrang die tot stand 
kwamen bij de verschillende sociale klassen in het 18e-eeuwse Engeland. 
In het vorige hoofdstuk werd hierop niet verder ingegaan, omdat vooral de 
maatschappij als geheel in het middelpunt van de belangstelling stond. In 
de komende theoretische hoofdstukken staan theorieën over de band 
tussen consumptie en het individu centraal, binnen het kader van een 
postmoderne, materiële jongerencultuur. Het al dan niet postmoderne 
karakter van consumptie als identiteitsconstructor zal uitgebreid aan bod 
komen in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk handelt over consumptiesociologie en 
materiële cultuur. Consumptiesociologie moet daarbij worden gezien als 
een bestudering van een consumptiecultuur, die dan op haar beurt weer als 
een specifieke vorm van een materiële cultuur wordt gezien (Lury, 1996). 
In het hoofdstuk 4 wordt dan uitgebreid ingegaan op distinctie en 
identificatie, de voor dit onderzoek belangrijkste motivatoren van 
consumptie. Allerlei vormen van referentiegroepen zullen daarbij een 
cruciale rol spelen. 
 

3.1.1. Twee visies 
Net zoals bij de beschrijving van het ontstaan van de 
consumptiemaatschappij, zijn er ook op microvlak een eerder economische 
en een eerder sociologische visie op het individuele consumeren te 
onderscheiden. In dit hoofdstuk zal een strikt onderscheid worden 
gehanteerd tussen een economische en een sociologische benadering, in 
het volle besef dat het geen of-of-verhaal betreft. Economisch geïnspireerde 
benaderingen hanteren dan een kader vanuit de productie, bijvoorbeeld de 
studie van consumptie als middel tot de studie of het aanzwengelen van het 
kapitalisme (Slater & Miller, 2007). Sociologisch geïnspireerde 
benaderingen vinden hun uiting voornamelijk in distinctie- en 
identiteitstheorieën en kennen nauwe banden met de sociale psychologie 
(Sardiello, 1998). Dit neemt niet weg dat kennis uit een eerder economische 
sector als de marketing ook in sociologisch onderzoek worden gebruikt of 
dat sociologische en socio-psychologische begrippen infiltreren in 
marketingbenaderingen (Antonides, 1989; Gao, Wheeler, & Shiv, 2009; 
Lury & Warde, 1997), zeker wanneer eenzelfde visie op de 
consumptiemaatschappij wordt gehanteerd. De rol van het zelf als socio-
psychologisch concept is bijvoorbeeld doorgedrongen tot in alle elementen 
van de marketing mix (Malhotra, 1988).  
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Enkele vroege uitzonderingen niet in beschouwing genomen, heeft 
onderzoek naar de relatie tussen individuen en hun consumptie pas vanaf 
het einde van de Tweede Wereldoorlog een vlucht genomen om vandaag de 
dag een hot topic te zijn (Chan, Berger, & Van Boven, 2012; Halkier, Katz-
Gerro, & Martens, 2011; Miller & Rose, 1997). Dat had vooral te maken met 
het feit dat in deze periode van economische hoogconjunctuur consumptie 
stilaan los werd gezien van productie (Lunt & Livingstone, 1992). Productie 
en consumptie zijn immers altijd een spel van vraag en aanbod. In de 
‘golden sixties’ hoefde men zich echter over aanbod geen zorgen te maken. 
Daardoor kwam de vraag (consumptie) bijna exclusief in het licht van de 
schijnwerpers te staan. Consumptie werd niet langer gezien als de kroon op 
de productie en dus in die zin niet langer als secundair (Lury, 1996). Zo 
werd consumptie steeds dieper geworteld in discussies over de constructie 
van subjectiviteit en meer bepaald in de constructie van het zelf en de eigen 
identiteit22. Ook het ontstaan van nieuwe praktijken zoals cataloogshoppen 
en zeker ook het online shoppen23, die als ICT-variant van dit 
cataloogshoppen kan worden beschouwd, hebben het onderzoek van 
consumptie een impuls gegeven. Consumptiestudies werden ook gekoppeld 
aan de ruimtes en plaatsen (zoals shoppingcentra of afgelegen 
gemeenschappen). Ook daarin bestond een groeiende interesse (Miller, 
Jackson, Thrift, Holbrook, & Rowlands, 1998)24.  
 
Naast deze eerder langzame loskoppeling van zienswijzen op productie en 
consumptie, kan een andere reden voor deze eerder ‘late’ groei van 
consumptieonderzoek worden gevonden in het feit dat één van de 
voornaamste criteria die bepalend zijn voor het nut van onderzoek de 
bijdrage ervan is aan de maatschappij. Consumptieonderzoek gooide 
aanvankelijk geen bijzonder hoge ogen met betrekking tot dit criterium 
(Faber & O'Guinn, 1992). In vroegere maatschappijen werd consumptie 
vaak zelfs bijzonder pejoratief benaderd. Het werd vooral geassocieerd met 
armoede in marktmaatschappijen (individuen die niet konden deelnemen 
aan de consumptie), met manipulatieve technieken van de reclame, met de 
                                                 
22 Reeds in 1959 schreef Levy: “Sociological and psychological interpretations of the 
contemporary (consumption) scene are fashionable now and are, in themselves, a part of 
the scene – part of the wave of human preoccupation and of self-examination that is 
growing as me move further and further from grubbing for subsistence”. (Levy, 1959: 117) 
23 Recente studies onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen ertoe kunnen worden aangezet 
om met echt geld virtuele goederen te kopen (Lehdonvirta, 2010), zoals het kopen van 
‘krediet’ voor spelletjes op Facebook met de (echte) VISA-kaart. 
24 Daarbij moet meteen de kanttekening worden gevoegd dat grote shoppingcentra waar 
sommige levens, vooral van jongeren, zich in grote mate afspelen, vooral typisch zijn voor 
de Amerikaanse cultuur. De grote shoppingcentra of zelfs shoppingsteden zoals in Amerika 
bestaan, zijn in Vlaanderen nog onbestaande. Het “grote” Wijnegem Shopping Center is in 
vergelijking met de grote shoppingcentra in Amerika slechts een verre achterneef. 
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zogenaamde inferieure kwaliteit van populaire cultuur en met de kwalijke 
effecten zoals jaloersheid als gevolg van sociale vergelijkingen (Gronow & 
Warde, 2001). In de hedendaagse maatschappij zijn zeker niet alle kritische 
beschouwingen over consumptie verdwenen. Zo is er bijvoorbeeld de kritiek 
vanuit ecologische hoek en is er de kritiek op de overcommercialisering25, 
maar niettemin wordt consumptie niet meer per definitie als iets slechts 
beschouwd. Hiermee gepaard groeide ook de bewustwording van het belang 
van onderzoek naar één van de activiteiten die door alle mensen op één of 
andere manier wordt ondernomen. Het moet worden toegegeven dat 
sociologisch onderzoek naar consumptie ook niet overal in de door een 
consumptiecultuur omgeven Westerse landen als prioriteit werd 
beschouwd. Na belangrijke aanzetten die vooral konden worden gesitueerd 
in Frankrijk werd de consumptiesociologie in Europa aanvankelijk het meest 
ontwikkeld in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk (Gronow 
& Warde, 2001)26.  
 
Consumptieonderzoek heeft zich ook niet altijd toegespitst op dezelfde 
facetten van het consumptiegebeuren. Van Raaij en Antonides schetsen 
deze ontwikkelingen vanuit een historische context (van Raaij & Antonides, 
2002). In een zogenaamd prewetenschappelijke fase, waarin slechts een 
handvol werken zijn te situeren, werd er vooral vanuit een 
maatschappijkritisch en filosofisch standpunt gekeken naar individuele 
consumptie. Belangrijke werken uit deze periode zijn bijvoorbeeld “The 
Theory of the Leisure Class” (Thorstein Veblen27 – 1899), “Les Lois de 
l'Imitation” en “La Psychologie Economique” (Gabriel Tarde – 1890 en 
1902). Het is echter pas na de Tweede Wereldoorlog dat men in steeds 
groeiende mate is afgestapt van het hanteren van louter economische 
denkpatronen. Redenen daarvoor werden eerder gegeven. Individuele 
motivaties van consumenten kwamen langzaam maar zeker in de 
belangstelling te staan, al werd daarbij aanvankelijk slechts gewerkt met 
enkelvoudige concepten zoals persoonlijkheid, waargenomen risico en 
cognitieve dissonantie. Daarmee werd telkens getracht een deel van het 
consumentengedrag te verklaren. Deze enkelvoudige concepten werden 
later in grote schema’s geïntegreerd. De studies van Mary Douglas en Baron 

                                                 
25 De boektitel “We consumeren ons kapot” (Geldof, 2007) is daarbij een mooi voorbeeld.  
26 Ook nu nog zijn de meeste leden van de studiegroep rond consumptiecultuur van 
European Sociological Association van Britse of Scandinavische origine (zie 
http://www.esa-consumption.org/).  
27 Leibenstein (1950) stelt dat Veblen niet de eerste was om demonstratieve consumptie 
op te merken en erover te schrijven. Hij verwijst daarbij naar John Rae in 1834 en zelfs 
naar de Romeinse dichter Horatius. Veblen wordt echter doorgaans beschouwd als de 
eerste om de idee op grote schaal te verspreiden op een manier die algemene ingang vond. 
Zijn stijl was daar wellicht niet vreemd aan. 
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Isherwood (The World of Goods) en van Pierre Bourdieu (La Distinction) 
worden daarbij door Slater en Miller (2007) als mijlpalen beschouwd. In de 
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw lag het accent van 
consumptieonderzoek achtereenvolgens op de verwerking van informatie 
door de consument (cognitieve benadering) en op de rol van affectie en 
emotie. De jaren 1990 werden met betrekking tot consumptieonderzoek de 
fase van de experimentele benadering genoemd. De symbolische betekenis 
van consumptie, hedonisme en de expressieve waarde van producten 
traden meer en meer op de voorgrond. Recent is er daarbij ook aandacht 
gekomen voor de ruimere context van het consumeren (van Raaij & 
Antonides, 2002). Hier kan de kritiek worden gesitueerd die vanuit 
voornamelijk ecologische hoek wordt geuit op de huidige 
consumptiemaatschappij. 
 
In de hedendaagse sociologische en socio-psychologische theorieën wordt 
de consument dus niet langer als de dupe gezien, maar als creator van zijn 
eigen ik (Gronow & Warde, 2001). Daar wordt aan toegevoegd dat één van 
de voornaamste eisen van het leven in de hedendaagse 
consumptiemaatschappij is dat individuen het leven zien als een reeks 
problemen die moeten worden gedefinieerd, afgebakend en opgelost; en 
waarbij de sleutels tot de oplossingen uiteraard in de consumptie te vinden 
zijn (Bauman, 1990). Voor alle problemen zouden oplossingen bestaan die 
in winkels te koop zijn. De kunst van het leven als hedendaagse consument 
bestaat er dan ook in net die producten te vinden die bestaande of op zijn 
minst gepercipieerde problemen oplossen. Doordat het leven echter wordt 
gezien als een voortdurende aaneenschakeling van nieuwe problemen 
waarvoor oplossingen dienen te worden gevonden, betekent dit dat er nooit 
echte voldoening kan worden gevonden28. Er zullen bovendien steeds 
nieuwe problemen worden ontdekt, op voorspraak van de consumptie-
industrie die, zoals in het vorige hoofdstuk reeds vermeld, zulke nieuwe 
impulsen steeds nodig heeft omdat anders de ganse op productie en 
consumptie gebaseerde maatschappij zou ineenstorten. Reclame is in de 
zoektocht naar oplossingen de gids bij uitstek, al speelt het natuurlijk een 
verraderlijke rol aangezien het een instrument is van de aanbieder die zijn 
producten dient te verkopen. 
Het kort geschetste proces van het vinden van oplossingen voor gestelde 
en gepercipieerde problemen is voornamelijk bestudeerd vanuit de 
marketing. Voor marketeers is het namelijk van uitzonderlijk belang om te 
weten welke ‘problemen’ mensen als behoeften percipiëren en om hun 

                                                 
28 Heel wat studies focussen inderdaad op het verband tussen veel kopen en ongelukkig of 
‘toch niet gelukkig’ zijn (Dunn, Gilbert, & Wilson, 2011; Richins, 2013). 
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producten en merken als oplossingen voor die problemen naar voor te 
schuiven. Marketeers zullen bovendien niet passief blijven wachten op een 
door anderen of zelf gemaakte analyse van de behoeften van individuen, 
maar zullen die behoeften proberen te creëren. Er wordt dan ook wel eens 
gesteld dat marketingtechnieken vaker behoeften creëren dan inlossen29, 
of problemen gecreëerd voor oplossingen die men al heeft (dat is al het 
‘uitvinden’ van ziektes waarvoor men reeds de geneesmiddelen heeft). Deze 
uitweidende denkpistes vormen echter niet de kern van dit onderzoek. 
 

3.1.2. Het waarom van het hoe consumeren 
Waarom consumeren mensen zoals ze consumeren? Deze korte vraag kent 
geen eenvoudig antwoord. Het is intussen meer dan duidelijk geworden en 
het zal ook nog meermaals aan bod komen: consumptie is meer dan een 
stimulus-respons gegeven, meer dan een spel van gewoonte, routine en 
beperkingen allerhande (Halkier, Katz-Gerro, & Martens, 2011; Woodward, 
2011), meer dan stijl (Lury, 1996), meer dan een sociale handeling of een 
vorm van sociale verdeling (Ajzen, 1991) en ga zo maar door. Zoveel 
factoren spelen mee, ook ruimere, maatschappelijke factoren, die allemaal 
in rekening zouden moeten worden gebracht om consumptiegedrag volledig 
te verklaren (Edwards, 2000; Slater & Miller, 2007). Dat is een onmogelijke 
taak: geen enkele theorie is dan ook in staat om voor 100% verklaren hoe 
dit gedrag tot stand komt30 (Lury & Warde, 1997). Daarom moet onderzoek 

                                                 
29 Reclame, één van de basistechnieken van de marketing, zou dus veeleer behoeften 
creëren dan sleutels tot oplossing ervan aanbieden. Individuen leren dan uit reclame vooral 
over dingen die ze niet hebben en die ze eigenlijk wel zouden horen te hebben, omdat ze 
problemen oplossen die ze zelf eigenlijk nooit als probleem hebben aanzien, maar die dat 
wel degelijk zijn (althans volgens de reclame). In reclame wordt daarvoor dan vaak 
gewerkt met zogenaamd wetenschappelijke onderzoeken die ‘hebben aangetoond dat’ iets 
een probleem is. Wie snel is of het beeld op precies het juiste moment kan pauzeren, kan 
dan in de getoonde kleine lettertjes op het scherm lezen dat men de vraag bijvoorbeeld 
telefonisch aan 87 personen heeft gesteld en dat 77% van deze mensen vinden dat de hen 
voorgehouden stelling klopt. Een korreltje zout bij dergelijke stellingen is dan ook best 
nooit ver weg. 
30 Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zal dit worden verduidelijkt. Eerst en vooral 
spelen persoonsgebonden elementen een rol. Daarmee worden zowel de individuele noden 
en behoeften bedoeld als de meer persoonlijke psychologische factoren. De aankoop van 
een blauwe handdoek kan zo worden verklaard door de nood aan een nieuwe handdoek 
(misschien omdat een andere aan het verslijten is) en een persoonlijke voorkeur voor 
blauw als kleur. Maar er spelen ook economische factoren mee. Zo kan er een 
promotieactie zijn voor (blauwe) handdoeken waarbij ze sterk afgeprijsd worden en een 
individu van de gelegenheid wil profiteren om handdoeken aan te kopen, zelfs al heeft hij 
er strikt genomen geen nodig. Het kan ook zijn dat de blauwe handdoeken betaalbaar zijn, 
wat van die groene handdoeken met dat speciale motiefje of die speciale stof niet kan 
worden gezegd. Naast deze economische factoren spelen ook sociale factoren mee. 
Consumptie is namelijk (vooral) een sociale activiteit die zich niet in een vacuüm afspeelt 
(Edwards, 2000; Tatzel, 2003). Koopt het individu die handdoeken voor zichzelf of in 
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naar consumptiegedrag steeds een evenwicht trachten te vinden in het 
selecteren van een beperkt aantal mogelijk belangrijke invloedsfactoren om 
een deel van consumptiegedrag in kaart te brengen. Zo zal het ook in dit 
onderzoek gebeuren. 
 
Centraal in dit hoofdstuk staat het leven van individuen in een door 
consumptie omgeven cultuur. Die consumptiecultuur, een kijkcultuur 
(Delhaye, 1993) waarin consumptie de centrale praktijk wordt met 
betrekking tot sociale activiteiten, waarden, aspiraties, relaties en 
identiteiten (Van Poecke, 2002), wordt aanzien als een specifieke regeling 
in het produceren en mediëren van (psychologische) noden. Ze is 
gebaseerd op het moderne commerciële en industriële kapitalisme en op 
verschillende ideologieën met betrekking tot de individuele keuze en 
persoonlijke eigendom (Slater, 1997b). Typisch aan een consumptiecultuur 
is dat het overgrote deel van de maatschappij er gretig naar verlangt om 
goederen te consumeren, voornamelijk omwille van zogenaamde niet-
utilitaire redenen (Richins & Dawson, 1992). Het ‘nut’ van goederen gaat 
daarbij haar basisdefiniëring van economische behoeftebevrediging voorbij 
(Lury, 1996). Zo is in het vorige hoofdstuk een consumptiemaatschappij 
dan ook gedefinieerd.  
 
In dit hoofdstuk worden enkele invalshoeken met betrekking tot individuele 
consumptie beschreven en geduid die van belang zijn voor dit onderzoek. 
Eerst wordt kort stilgestaan bij een meer economische benadering van 
consumptie, niet omdat dit de hoofdfocus vormt dit onderzoek, want dat 
doet het net niet, maar wel als ‘tegenpool’ van de gekozen benadering en 
in lijn met wetenschappelijke studies die een strikt onderscheid hanteren 
tussen meer economische en meer culturele benaderingen (Leiss et al., 
2005). Daarna komen de voornaamste kritieken op en herwerkingen van 
deze benadering aan bod. Uitgebreid is dit niet, omdat, zoals reeds gesteld, 
dit onderzoek deze economische benadering niet volgt. Binnen het deel over 
de socio-psychologische benadering wordt er eerst uitgebreid aandacht 
besteed aan de materiële cultuur waarin de consumptie in hedendaagse 
tijden gedijt. Het begrip materialisme zal worden gedefinieerd en ook zullen 
de voornaamste kenmerken ervan aan bod komen. De materiële cultuur 
heeft de weg voorbereid voor een nieuwe waarde van consumptie en die 

                                                 
opdracht van iemand anders of misschien voor iemand anders als cadeau? Of koopt het 
individu handdoeken omdat hij samen met iemand anders aan het shoppen is die hem 
aanraadde om zijn toch wel verouderde collectie handdoeken te vernieuwen? Of misschien 
praatte die andere persoon het individu wel de voorkeur voor blauwe handdoeken aan, 
terwijl het individu zelf misschien liever die zalmroze wilde. De voorbeelden voelen 
misschien wat dom aan, maar ze tonen wel aan dat er veel factoren van belang zijn. 
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symbolische waarde of communicatiewaarde komt daarna uitgebreid aan 
bod. Een belangrijk gebruik van die communicatiefunctie van consumptie 
wordt gevonden in processen van distinctie en identificatie en de sociale 
mobiliteit die daarbij wordt betracht, maar dat zal het onderwerp zijn van 
het volgende hoofdstuk.  
 

3.2. De consument in formules 

3.2.1. Nutsmaximalisering als enige doel 
Een strikt rationele consument vinden we voornamelijk terug in klassiek-
economische of politiek-economische theorieën (Aldridge, 2003; Douglas & 
Isherwood, 1980; Edwards, 2000; Gabriel & Lang, 1995; Vakratsas & 
Ambler, 1999) of in oudere marketingbenaderingen (Leiss et al., 2005). De 
essentie van deze visie is dat een individuele consument onafhankelijke 
keuzes maakt die dan ook perfect voorspelbaar zijn (John, 1999). De term 
onafhankelijk duidt er in deze context op dat er geen sociale of 
psychologische beslissingen meespelen in consumptiebeslissingen of dat ze 
toch zonder al te veel problemen buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten. Elke keer wanneer een individu in een bepaalde situatie komt, zal 
deze dezelfde redenering opbouwen om tot een bepaalde keuze te komen: 
de opties identificeren, de (kans op) gevolgen van elke optie in kaart 
brengen, deze rangschikken en dan een bepaald beslissingsalgoritme 
toepassen (Albert & Steinberg, 2011). De beste manier om 
consumptiegedrag te verklaren, is dan ook het eerder gesteld 
consumptiegedrag, omdat consumenten nu eenmaal de beslissingsfasen op 
eenzelfde manier doorlopen (Ajzen, 1991). Voor rationele consumenten is 
het enige doel van consumptiekeuzes het maximaliseren van het 
economisch bepaalde nut (Erickson & Johansson, 1985), bepaald door 
inkomstenniveau en productprijs. De grootste beperking in de keuzes van 
individuen is niet meer dan de kost van de producten (Antonides, 1989). 
Een consument beantwoordt een daling in prijs of een verhoging in inkomen 
met een bereidheid om een grotere hoeveelheid van het betreffende 
product te kopen en reageert analoog op een daling in inkomen of een 
verhoging in prijs. Bovendien daalt het verlangen van een individu naar een 
bepaald product naarmate hij meer eenheden heeft van dit product. Nog 
volgens deze strikt economische benadering zijn smaken en voorkeuren 
axioma’s die niet door overtuiging kunnen worden gewijzigd (Stigler & 
Becker, 1977). Het primaire nut van producten, waarop verder zal worden 
ingegaan, staat dus centraal.  
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Deze economische redenering gaat met andere woorden veelal uit van een 
geïsoleerd of geatomiseerd individu van wie het gedrag, zoals reeds gesteld, 
louter gedreven wordt door een algemene berekening van 
nutsmaximalisering (Antonides, 1989; Belch & Belch, 2004; Leiss et al., 
2005; Stigler & Becker, 1977). Daarbij moet wel toegevoegd worden dat 
binnen deze benadering verklaringen van dat nut zelf zelden onderwerp 
waren van onderzoek (Antonides, 1989). Voor een strikt economische 
benadering doet de consument op zich eigenlijk niet terzake. Hij wordt 
herleid tot een passief element, soms zelfs redundant in grotere schema’s 
(Edwards, 2000). Hij zou een robot kunnen zijn en wordt in zekere zin 
steeds zo benaderd. Onder de hersenpan zouden zich dan enkel een 
rekenmachine en een geheugen bevinden. 
 
Vragen over keuzes van consumenten zouden vrij eenvoudig op te lossen 
zijn als zij louter rationele keuzes zouden maken op basis van voorkeuren 
voor duidelijk te onderscheiden objectieve kwaliteiten (Miller & Rose, 1997). 
In strikt rationele termen hangt het nut van een product inderdaad af van 
de kwantiteit die men er al van heeft en van de kennis van de consument 
over het ware of vermeende nut ervan. Het maken van rationele 
beslissingen is dan ook nauw gekoppeld aan die kennis en aan de 
waarschijnlijkheid dat bepaalde verwachtingen zullen worden ingelost. Als 
de kans dat een bepaald doel kan worden bereikt hoog wordt ingeschat (en 
die kans kan nauwkeuriger worden bepaald naarmate men meer kennis 
heeft over alle mogelijke relevante aspecten) stijgt de waarschijnlijkheid 
over de inlossing van een bepaalde verwachting en daarmee ook de kans 
dat het individu tot aankoop overgaat (Ilmonen, 2001). Rationele 
elementen maken dus wel degelijk een onderdeel uit van de 
beslissingsbomen die elke consument opbouwt, onbewust of bewust, 
vooraleer hij tot een aankoop overgaat. Er speelt echter veel meer mee dan 
enkel ‘rekenkundige’ beslissingen die in een zogenaamde vrije markt 
worden gemaakt (Nairn et al., 2008).  
 

3.2.2. Een ‘nieuwe’ ‘economische’ benadering 
De grootste kritiek op (een wellicht enge interpretatie van) de rationele 
benadering is wellicht dat ze het individu als subjectief wezen negeert. Als 
mensen als robots zouden handelen, kan de vraag worden gesteld of ze nog 
als mensen zijn te omschrijven? Gaat men dan niet humane voorbij? Of 
zoals ook in de marketing wordt gesteld: “The consumer’s mind is not a 
blank sheet awaiting advertising.” (Vakratsas & Ambler, 1999) Een tweede 
kritiek betreft de nadruk op prijs als grootste bepalende factor bij 
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consumptiebeslissingen. Het belang van prijzen wordt uiteraard niet 
ontkend, maar het belang dat eraan wordt gehecht, wordt als overdreven 
beschouwd. Als individuen vooral naar prijzen zouden kijken, dan zouden 
financiële problemen veroorzaakt door overconsumptie of het kopen van 
dingen die men zich niet kan veroorloven, bijvoorbeeld op krediet, niet 
bestaan. Bovendien hebben prijzen ook een onrechtstreekse invloed omdat 
ze de perceptie van de kwaliteit van producten bij individuen beïnvloeden 
(Erickson & Johansson, 1985; Hudders & Pandelaere, 2012). Een derde 
kritiek stelt simpelweg dat de rationele benadering het hele 
consumptieproces als te eenvoudig voorstelt en teveel elementen buiten 
beschouwing laat. Door deze elementen buiten beschouwing te laten 
kunnen twee quasi-gelijke situaties voorkomen waarin dan twee keer 
precies dezelfde beslissing zou worden genomen. In werkelijkheid bestaat 
dit gewoonweg niet. 
 
Ook de zogenaamde perfecte kennis over alle verschillende alternatieven 
vooraleer tot een beslissing kan worden gekomen, is een illusie. De kennis 
moet als imperfect worden gezien. De stelling dat consumenten alle 
aankoopalternatieven verkennen en naast elkaar leggen vóór ze beslissen, 
wordt dan ook de irrationele rationaliteitsassumptie genoemd (Van Praag 
in: Antonides, 1989). Het is net door de imperfecte kennis van individuen 
dat reclame het consumptiegedrag van individuen kán beïnvloeden. 
Wanneer individuen een perfecte kennis zouden hebben over producten en 
merken en hun concurrenten, zou reclame enkel kunnen dienen om 
(nieuwe) producten en merken onder de aandacht te brengen, niet om 
aankopen te beïnvloeden, want dat zou toch niet werken. Stigler (1977) 
stelt daarbij dat reclame het consumptiegedrag van mensen enkel kan 
wijzigen omdat het prijzen wijzigt, niet omdat het smaken of kennis 
verandert, al is dat wel te extreem gesteld. 
 
Als reactie op de kritiek die werd geuit op de klassiek economische 
benadering en tegelijk als tegengewicht voor de socio-psychologische 
benadering, werd een nieuwe economische benadering ontwikkeld waarbij 
een poging werd gedaan om een evenwicht te zoeken tussen deze twee 
onderscheiden theoretische stromingen (Edwards, 2000) (Heath, Brandt, & 
Nairn, 2006) die traditioneel als rivalen werden gezien (Kim, Lim, & 
Bhargava, 1998). In deze alternatieve stroming worden verschillende 
nieuwe accenten gelegd. 
 
Fine en Leopold (1993) brengen productie, de typische economische factor, 
opnieuw in het proces van consumptie en stellen een eerder verticale 
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benadering voor, waarbij de nadruk wordt gelegd op individuele elementen 
in consumptiebeslissingen die dus verschillen van individu tot individu en 
dan ook afhankelijk zijn van product tot product. De horizontale benadering, 
die een zoektocht beoogt, hetzij economisch, hetzij socio-psychologisch, 
naar algemene patronen in ‘de’ consumptie van het individu, wordt daarbij 
verlaten. De verticale benadering laat ook een grotere specialisatie toe, net 
omdat ze zich toespitst op één bepaald product en één bepaald individu. 
Het grootste probleem van deze zienswijze is echter net dat onderlinge 
verbanden in aankoopbeslissingen buiten beschouwing worden gelaten. 
Individuen denken niet steeds verschillend, afhankelijk van het precieze 
product waarover ze een consumptiebeslissing moeten nemen. Bij de 
aankoop van een versnapering spelen inderdaad andere factoren een rol 
dan bij de aankoop van een nieuwe broek, maar beide beslissingen worden 
wel door één individu genomen en daarin zijn wel lijnen te onderkennen. 
Edwards (2000) geeft het volgende voorbeeld. Het systeem dat van 
toepassing is bij de aankoop van auto’s en kledij is in bijzondere mate 
verschillend, maar toch zijn er ook gelijkenissen te noteren, voornamelijk 
in de symbolische eigenschappen die beide productcategorieën gemeen 
kunnen hebben. Jonge mannen met designkleding zijn vaak namelijk net 
die mannen die ook gaan voor snelle sportwagens. 
 
De ‘nieuwe’ ‘economische’ benaderingen van het beslissingsproces in 
consumptie zetten duidelijk een stap in de richting van socio-psychologische 
verklaringen. Zo werd een vernieuwd belang gehecht aan sociale klasse en 
andere sociale breuklijnen (Delhayre, 1993; Warde, 1994a; Crompton, 
1996). Een typisch voorbeeld daarbij zijn de kledijcodes die samengaan met 
maatschappelijke posities die dan weer op hun beurt grotendeels 
samenhangen met plaatsen in het productieproces. Een arbeider die in pak 
en das aan de band zou gaan staan, zou wellicht als een overtreding van 
de consumptiegrenzen van sociale klasse worden beschouwd. Bepaalde 
maatschappelijke posities vereisen namelijk bepaalde consumptiepatronen 
en de zogenaamde band met identiteit is dan veel minder vrij dan soms 
wordt aangenomen (Slater & Miller, 2007). Bovendien is niet alleen de 
plaats in het productieproces, maar ook de daaraan vasthangende verloning 
bepalend voor de consumptiemogelijkheden, maar dit betreft geen nieuw 
aspect. 
 
Ook in marketing werden nieuwe benaderingen ontwikkeld die het 
economische aspect minder strikt interpreteerden en rekening hielden met 
socio-psychologische aspecten (Bargh, 2002). Zo worden in het Eleboration 
Likelihood Model een centrale en perifere route onderscheiden. Bij de 
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centrale route, wanneer een reclameboodschap inhoudelijk wordt verwerkt 
door de consument, spelen vooral zogenaamde rationele elementen mee 
zoals productinformatie. Bij de perifere route, wanneer de 
reclameboodschap dus niet inhoudelijk wordt verwerkt, worden vooral 
andere (in dit onderzoek socio-psychologische) elementen mee in acht 
genomen. Deze keuze hangt sterk samen met de ‘betrokkenheid’ 
(involvement) of persoonlijke relevantie bij de (geplande) aankoop, ook al 
wordt die dan voornamelijk economisch geïnterpreteerd (Petty, Cacioppo, 
& Schumann, 1983). Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken: 
individuen die een nieuwe koelkast nodig hebben, hebben meer aandacht 
voor de inhoud van advertenties over koelkasten dan personen die geen 
nieuwe koelkast nodig hebben. Die laatsten laten zich in advertenties dan 
ook minder leiden door inhoud dan wel door de omkadering. Traditionele 
marketingtechnieken zouden dan ook vooral werken wanneer de centrale 
route wordt gevolgd (Van der Ven & Verhallen, 1998) en waarbij 
consumenten die een koelkast wensen te kopen ervan overtuigd moeten 
worden een koelkast van merk A te kopen. Marketing en reclame richten 
zich echter ook steeds op te overreden consumenten: individuen die ervan 
moeten worden overtuigd dat ze een nieuwe koelkast nodig hebben. Een 
andere benadering in de marketing hield niet alleen rekening met de 
betrokkenheid bij productcategorieën (hoog-laag), maar hield ook rekening 
met de eerder ‘economische’ of ‘affectieve’ overwegingen die consumenten 
maakten en creëerde zo een matrix die adverteerders moest helpen hun 
communicatie op de juiste manier op te maken31 (Vaughn, 1986).  
 
Individuen nemen dus ook heel wat beslissingen op (eerder) rationele basis 
en het zou dan ook niet passen om ‘de rationele consument’ als een illusie 
af te doen. Echter, de rationele consument neemt niet altijd de bovenhand. 
Een kledingstuk wordt niet enkel gekozen omdat het van goede kwaliteit is 
en wat betreft prijs ook binnen het vooropgezette kader valt, maar tegelijk 
omdat het ‘mooi’ is, past bij andere kledij of past binnen de sociale doelen 
die men heeft vooropgesteld. De strikt rationele benadering kent dus 
duidelijk lacunes. Meer nog, het aandeel van het rationele in 
consumptiebeslissingen verschilt erg van product tot product. Voor 
sommige producten en in sommige situaties32 overheerst inderdaad het 
rationele, maar voor andere elementen zoals kledij spelen veeleer andere 

                                                 
31 Deze matrix wordt de FCB-matrix genoemd, daar deze werd ontwikkeld door het 
marktonderzoekbureau Foote, Cone and Belding. 
32 Er mag inderdaad niet worden gesteld dat er niet zoiets bestaat als ‘ordinary 
consumption’ (Gronow & Warde, 2001; Leiss et al., 2005) waarbij symbolische aspecten 
veel minder belang hebben. Zo blijft ook heel wat consumptie louter routine (Warde & 
Martens, 2000). 
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motieven mee (John, 1999). Deze voorkeuren verschillen van individu tot 
individu en zijn zelden exact wetenschappelijk te verklaren. 
 
In de meeste consumptiebeslissingen spelen dus zowel elementen van een 
rationele als van een socio-psychologische invalshoek mee. Bovendien 
wordt ook in de socio-psychologische benadering getracht de consument te 
begrijpen en te vatten in formules. Het is steeds de bedoeling de consument 
te begrijpen, hoe irrationeel bepaalde beslissingen mogen lijken. De strikte 
rationaliteit of de eerder economische visie is echter een denkpiste die sinds 
groei van een meer symbolisch geïnspireerde consumptie sterk heeft 
ingeboet aan belang, hoewel ze nooit is of kan worden verlaten. 
 

3.3. De opgang van sociologisch consumptieonderzoek 

Zoals eerder reeds gesteld, kwamen pas aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog de centrale economische denkkaders zwaar onder vuur te 
liggen, ten gunste van meer sociologisch geïnspireerde denkpatronen: “The 
consumer is not as not as functionally orientated as he used to be – if he 
ever really was” (Levy, 1959: 118). Een andere getuige hiervan is 
bijvoorbeeld het artikel van Leibenstein (1950) waarin hij voorstelt om één 
van de basisassumpties van de toenmalige theorie los te laten, namelijk dat 
het consumptiegedrag van mensen onafhankelijk zou zijn van de 
consumptie van anderen.  
 

“This will permit us to take account of consumers’ motivations not 
heretofore incorporated in the theory. […] to take account of the 
desire of people to wear, buy, do, consume and behave like their 
fellows, the desire to join the crowd, be ‘one of the boys’, etc.” 
(Leibenstein, 1950: 184) 

 
Consumptie werd niet langer louter beschouwd als een rationele zoektocht 
naar rationele doelen (MacRury, 1997), maar als een sociale praktijk 
(Edwards, 2000), een sociaal gedeeld proces en zodoende moest met de 
daarbij horende factoren rekening worden gehouden (Douglas & Isherwood, 
1980), zoals inderdaad met de idee dat individuen dingen kopen louter en 
alleen omdat anderen dat ook hebben (Leibenstein, 1950). De zuiver 
rationele consument werd voortaan beschouwd als een onmogelijke 
abstractie van het sociale leven (Miller & Rose, 1997). De ‘uneconomic man’ 
kwam op de voorgrond en er werd rekenschap gegeven van nieuwe ‘whys 
for buys’ (Levy, 1959). In tegenstelling tot het economisch gedreven 
onderzoek, begon men in sociologisch onderzoek meer oog te krijgen voor 
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culturele grenzen in populaties, voor de cultureel gemedieerde druk om te 
consumeren en voor sociale wedijver als universeel principe (Douglas & 
Isherwood, 1980). Noden werden namelijk langzaamaan gereduceerd tot 
voorkeuren en die zijn veel meer persoonlijk bepaald (Slater, 1997b). De 
natuurlijke link tussen producten en waarvoor ze gebruikt konden worden, 
werd een cultureel bepaalde link (Firat & Venkatesh, 1995). Consumptie 
werd voortaan gezien als “sociaal, relationeel en actief, eerder dan privé, 
atomisch of passief” (Appadurai, 1986). 
 
Enkele onderzoeken hebben deze culturele bepaaldheid van consumptie 
reeds voor de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht gebracht en staan 
nog steeds als een mijlpaal binnen de sociologie van de consumptie. Veblen, 
Tarde en Simmel bijvoorbeeld, kunnen in zekere zin worden beschouwd als 
founding fathers van de consumptiesociologie (Delhaye, 1993). De opgang 
van onderzoeken en studies die de subjectiviteit van de consumptie als 
vertrekpunt hadden, is in relatieve termen echter bijzonder recent. 
Daarnaast kent ook de mediawereld recent een opgang van magazines, 
televisieprogramma’s en zelfs televisiekanalen waarin advies wordt 
gegeven over stijl, smaak en lifestyle. Voortdurend worden daarbij ‘goede’ 
en ‘slechte’ consumptiepraktijken van elkaar onderscheiden (Sassatelli, 
2001). Het is alsof de manierenboekjes uit de Middeleeuwen (Elias, 1978 
{1939}) stilaan terug wat opgang vinden, zelfs al hebben hedendaagse 
richtlijnen een minder strikt karakter omdat er zoveel verschillende 
mogelijkheden bestaan. 
 
De nieuwe sociologische onderzoeken hadden als vertrekpunt vaak de 
nieuwe functies van consumptie voor ogen, net als de processen van 
identificatie en distinctie die daarvan een direct gevolg waren. Belangrijk in 
heel deze evolutie is dat producten steeds meer een persoonlijk, want 
symbolisch karakter krijgen. Dingen staan niet langer naast de sociale 
realiteit, ze maken er deel van uit en worden steeds meer een belangrijke 
schakel (Dant, 2008; Introna, 2009; Lehdonvirta, 2010). De benaming voor 
een erg sterke verbondenheid tussen objecten en personen is materialisme. 
 

3.4. Materiële Cultuur 

De Westerse wereld is meer en meer een maatschappij van consumenten 
geworden. Individuen lijken volgens misschien wat door argwaan ingegeven 
visies steeds vaker op deze wereld gekomen om te kopen en om met dingen 
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om te gaan33 (Introna, 2009), ze zijn “born to buy” (Schor, 2004). In die 
hedendaagse materiële cultuur vormen materiële objecten de voornaamste 
factoren in intermenselijke relaties, maatschappelijke structuren en 
persoonlijke identiteit (Douglas & Isherwood, 1980; Introna, 2009; Knorr 
Cetina, 1997; McCracken, 1988; Podoshen & Andrezejewski, 2012). Liefde 
en dankbaarheid worden bijvoorbeeld uitgedrukt met geschenken 
(Mortelmans, 2002), sociale posities kunnen worden herkend aan 
bezittingen, beroepen en vrijetijdsbestedingen hebben hun specifieke 
kledijcodes met bijpassende accessoires en souvenirs worden mijlpalen 
voor de identiteit van individuen (Lehdonvirta, 2010). Deze enkele 
voorbeelden zijn natuurlijk niet exhaustief, maar ze tonen wel aan wat er 
specifiek is aan een materiële cultuur. Deze materiële cultuur heeft zich de 
laatste decennia in ijltempo ontwikkeld. Miller (1998b) hanteert zelfs het 
woord ‘explosief’ als hij het over deze ontwikkeling heeft. Belangrijk is 
daarbij dat het niet zozeer gaat om de dingen zelf, maar dat zij 
binnentreden in een materiële cultuur als ze een betekenis krijgen 
(Lehdonvirta, 2010; Slater & Miller, 2007) en dat het net deze beweging is 
die van een cultuur een materiële cultuur maakt.  
 
Daarom komen in deze paragraaf verschillende aspecten van materialisme 
aan bod. Eerst en vooral wordt gezocht naar een definitie van materialisme. 
Deze definitie wordt eerst algemeen benaderd en vervolgens vanuit de band 
met consumptiecultuur. Na die visie op materialisme vanuit micro- en 
macrostandpunt komen enkele positieve en negatieve bijklanken aan bod – 
zonder te vervallen in moralisme – en wordt stilgestaan bij de band tussen 
materialisme en sociale cultuur. Ook komen enkele specifieke kenmerken 
van materialisme aan bod, net omdat deze kenmerken in de 
operationalisering van het onderzoek zelf van cruciaal belang zijn. De 
relaties tussen consumenten en objecten, of een meer specifieke 
benadering daarvoor, wordt behandeld in een daaropvolgend deel. Ook de 
specifieke rol van geschenken wordt belicht omdat ook deze een rol zullen 
spelen in het onderzoek, zij het dan een bescheiden rol. Op deze wijze wordt 
een belangrijk element van de cultuur in kaart gebracht waarin individuen, 
en dus ook de jongeren die het onderwerp zijn van dit onderzoek, zich 
bewegen. 
 

                                                 
33 De positieve visie van de hedonistische levensgenieter die elke dag plukt, wordt dan 
overschaduwd door het beeld van het door allerlei duistere krachten beheerst individu dat 
elke dag weer moet opboksen tegen het bête noire van de consumptie (Edwards, 2000). 
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3.4.1. Materialisme 

3.4.1.1. Een definitie van materialisme 

Materialisme verwijst in filosofische zin naar de stelling dat er niets anders 
bestaat dan materie en haar beweging (Richins & Dawson, 1992). Deze 
eerder filosofische beschouwing is uiteraard niet degene die hier wordt 
aangehangen. Er zal daarentegen worden gewerkt met een gebruik in een 
vernauwde betekenis, vooral vanuit empirisch oogpunt. Materialisme wordt 
dan gezien binnen het materialiteitsonderzoek dat focust op de banden 
tussen de materiële wereld, de sociale organisatie, de cultuur en identiteit 
(Bardhi, Eckhardt, & Arnould, 2012). Wetenschappelijke definities van 
materialisme kennen een grote verscheidenheid (Schrum et al., 2014), 
maar vooral bezig zijn met (het verwerven van) producten is er een 
basiskenmerk van (Tatzel, 2003) en materialisme zal in dit onderzoek 
worden omschreven als “het belang dat individuen hechten aan verkrijgen 
en bezitten van dingen” (Belk, 1985; Ger & Belk, 1990) of als “de manier 
van leven die zich kenmerkt door het nastreven van rijkdom en 
bezittingen”34 (Kasser, 2002). Hoewel materialistische mensen meer met 
zichzelf en hun producten bezig zijn dan anderen (Joy, Sherry, Troilo, & 
Deschenes, 2010; Richins & Dawson, 1992), is het toch belangrijk op te 
merken dat materialistische mensen het belang dat zij hechten aan 
producten ook van anderen verwachten en de kwaliteit en kwantiteit van 
producten op deze manier belangrijke communicatoren kunnen worden van 
informatie over persoonlijke identiteit en positie (Hudders & Pandelaere, 
2012; Podoshen & Andrezejewski, 2012). Materialistische mensen 
consumeren dus niet alleen meer dan anderen omdat ze er meer belang 
aan hechten, ze consumeren ook anders (Tatzel, 2002).  
 
Deze omschrijving van materialisme leunt dicht aan bij de eerder algemene 
opvatting dat materialisten die mensen zijn die wereldlijke, materiële 
ambities vooropstellen (Ahuvia & Wong, 2002). Het gaat daarbij vooral over 
die producten die men in de ruime visie onder luxe zou kunnen 
categoriseren en dus niet zozeer over producten die nodig zijn om te kunnen 
overleven (Twitchell, 2000). Materialisme, zoals het in dit onderzoek wordt 
opgevat, kan dus zowel worden gezien als een kenmerk van mensen, als 
een waarde waaraan mensen belang kunnen hechten of als een houding ten 
aanzien van producten (Browne & Kaldenberg, 1997).  
                                                 
34 Recente literatuur definieert materialisme meer direct vanuit haar veronderstelde band 
met identiteit. Materialisme wordt dan “de mate waarin individuen de eigen identiteit 
trachten op te bouwen en te behouden aan de hand van consumptie” (Schrum et al., 2012; 
Wong et al., 2011), maar daarbij worden consumptie en identiteit, twee onderscheiden 
concepten in dit onderzoek, al teveel met elkaar verweven. 
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Voor Holt (1995) bijvoorbeeld is materialisme de consumptiestijl die het 
gevolg is van een opvatting dat waarde vooral te vinden is in de 
consumptieobjecten zelf en niet zozeer in ervaringen of andere mensen. 
Belk (1985) definieert materialisme eenvoudigweg als een 
consumptiegeoriënteerde cultuur. Een consumptiecultuur ontstaat wanneer 
een groot deel van de bevolking producten verlangt omwille van redenen 
die door klassieke economen als niet-utilitair worden beschouwd (Richins & 
Dawson, 1992). Voor Tatzel (2002; , 2003) is materialisme “the desire to 
acquire” of “the devotion to acquisition and possession”. Ward en Wackman 
(1971) stellen dan weer dat materialisme een oriëntatie is waarbij materiële 
goederen en geld centraal worden gesteld in de zoektocht naar persoonlijk 
geluk en sociale vooruitgang, hoewel deze zoektocht vaak zonder resultaat 
blijft (Achenreiner, 1997; Podoshen & Andrezejewski, 2012), wellicht omdat 
consumenten er teveel van verlangen35 (Sirgy, 1998).  
 
In heel wat sociologisch onderzoek speelt materialisme een intermediaire  
rol (Richins, 2004), tussen identiteit aan de ene zijde en consumptie aan de 
andere zijde. Individuen kunnen namelijk een band ontwikkelen met 
producten zoals ze dat ook kunnen met andere mensen (Shimp & Madden, 
1988). Die band is mede bepalend voor de omgang van individuen met die 
producten. In sommige gevallen zou die band met dingen als vervanging 
kunnen gaan dienen voor een band met mensen. In die zin kan men ook 
over een sociale band met dingen spreken. Materialisten zouden hun 
bezittingen zelfs hoger inschatten dan hun interpersoonlijke relaties (Miller, 
1987; Rindfleisch, Burroughs, & Wong, 2009) of toch aan interpersoonlijke 
relaties niet al te veel belang hechten (Fromm, 1976; Richins & Dawson, 
1992). Deze stelling staat echter haaks op de hypothese die ook in dit 
onderzoek naar voor wordt geschoven en die net stelt dat materialistische 
jongeren meer met consumptie bezig zijn, net omdat dit hun sociale positie 
kan bevorderen. 
 
Hoewel materiële cultuur en consumptiecultuur niet hetzelfde zijn, hebben 
ze grote raakvlakken en gaat hun ontwikkeling hand in hand (Edwards, 
2000). Dat is logisch. In beide staan producten centraal. Een 
consumptiecultuur kan worden beschouwd als een vorm van materiële 

                                                 
35 Consumenten die meer materialistisch zijn ingesteld worden in hun consumptie 
bijvoorbeeld vaker geconfronteerd met negatieve emoties als angst en ongerustheid 
(Richins, 2013). Een belangrijke reden daarvoor is dat materialisten de neiging hebben om 
eenmaal ze een materiële behoefte hebben ingelost deze als vanzelfsprekend te 
beschouwen, waardoor net de subjectieve tevredenheid die de inlossing van de behoefte 
met zich meebracht, wordt geneutraliseerd (Inglehart, 1990). 
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cultuur (Lehdonvirta, 2010; Lury, 1996) en een consumptiemaatschappij 
als de eerste echte materialistische maatschappij (Chaney, 1998). 
Definiëringen van materialisme staan dan ook nooit los van bepalingen van 
wat een consumptiemaatschappij precies is. In dit onderzoek is dat niet 
anders. Een consumptiemaatschappij werd gedefinieerd als een 
maatschappij waarin consumptie in grote mate wordt gehanteerd om 
persoonlijke identiteit op te bouwen en te communiceren. Natuurlijk worden 
mensen altijd al omgeven door objecten, maar belangrijk is het belang dat 
eraan wordt gehecht. Chaney (1998) poneert dan ook dat mensen altijd 
objecten uit de fysische omgeving hebben gebruikt om sociale relaties te 
symboliseren en te mediëren (zie ook: Delhaye, 1993; Leiss et al., 2005; 
Van Poecke, 2002). Het gaat dus vooral om de hedendaagse manieren 
waarop dit gebeurt, waarin de betekenissen van producten voor 
materialisten centraal staat (Richins, 1994a). Daarbij spelen producten 
zowel als tastbaar iets, maar ook in hun abstractie, onzichtbaarheid, 
ingebeeldheid en virtualiteit een rol (McLuhan, 1987; Pels, Hetherington, & 
Vandenberghe, 2002; Slater, 2002). 
 
Hoewel materialisme veelal als een eigenschap van een individu wordt 
begrepen, kan het ook ruimer worden beschouwd. Een maatschappij kan 
ook materialistisch zijn ingesteld (Ger & Belk, 1990). Materialisme kan dan 
ook worden ‘gemeten’ op micro- en op macroniveau. De meest bekende 
studie op macroniveau is deze van Inglehart (1981), die is gebaseerd op de 
nodenhiërarchie van Maslow. In zijn studie zocht Inglehart naar 
economische redenen voor materialistische socialisatie (Ahuvia & Wong, 
2002). Zo blijkt onder meer dat economische deprivatie bij het opgroeien 
zou leiden tot materiële noden van een lagere orde. Een voorspoedige jeugd 
zou op haar beurt dan weer leiden tot een verhoogde aandacht voor noden 
van een hogere orde (Ahuvia & Wong, 2002; Tatzel, 2003). Die laatste 
worden postmaterialistische waarden genoemd, waarin financiële aspecten 
een veel minder belangrijke rol spelen. Dit neemt niet weg dat geld een 
belangrijke rol blijft hebben en ook in dit onderzoek zal worden betrokken. 
Materialisme wordt in die betreffende studie echter anders gemeten dan 
bijvoorbeeld bij Belk (1985) of Richins en Dawson (1992), waar vooral het 
microniveau primeert. Ook in dit onderzoek zal een microbenadering 
primeren. Er zal met andere woorden worden gekeken naar de graad van 
materialisme van jongeren en onderscheid worden gemaakt tussen 
jongeren die meer of minder materialistisch zijn ingesteld omdat op deze 
wijze onderscheidend kan worden gekeken naar hun manieren van 
consumeren.  
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3.4.1.2. De kleur van materialisme 

Of materialisme als iets positiefs of iets negatiefs moet worden beschouwd 
is niet meteen duidelijk. Toch, iemand een ‘materialist’ noemen is kritiek 
geven, geen compliment (Tatzel, 2002). Meestal kent materialisme dan ook 
een negatieve bijklank (Ahuvia & Wong, 2002; Belk, 1985; Marx & Engels, 
1936 {1867}; Twitchell, 2000; Opree, Buijzen, Van Reijmersdal, & 
Valkenburg, 2013; Schrum et al., 2014). Het betreft dan veelal de 
‘terminale’ variant ervan. Het bezit van dingen verwordt daarbij tot het 
enige doel van individuen (Richins & Dawson, 1992) omdat het imago dat 
bij die dingen hoort een verblindend doel op zich wordt (Chaney, 1998) of 
omdat alleen het hebben centraal staat36. Materialisme wordt dan een 
trivialiteit die de menselijke geest verlamt en narcisme voedt (Tatzel, 
2002). Als één van de andere negatieve kenmerken van een materiële 
cultuur wordt bijvoorbeeld reclame naar voor geschoven. Reclame is dan 
“materialism at it’s worst” (Schudson, 1991), net omdat vooral reclame 
voortdurend (nieuwe) betekenissen koppelt aan producten om te doen 
verkopen. Verder wordt ook ecologische achteruitgang aan materialisme 
gekoppeld (Ahuvia & Wong, 2002).  
 
Naast deze ‘gevaarlijke’ variant of het als gevaarlijk beschouwen ervan, 
bestaat er ook echter ook een neutrale vorm. Objecten dienen dan als een 
essentieel middel om persoonlijke waarden te ontdekken en te helpen 
ontwikkelen. Deze schadeloze variant wordt het ‘instrumentele’ 
materialisme genoemd (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981).  
 
Materialisme kan echter ook als iets positief worden gepercipieerd en wel 
net in het feit dat het individuen ertoe kan brengen aan de hand van de 
symboolfunctie van consumptie persoonlijke doelen te realiseren, zij het 
doorgaan slechts deels en voor een beperkte tijd. Zelfwaarde (en daaraan 
gekoppeld welzijn of welbehagen) kan ook een boost krijgen doorheen 
consumptie (Schrum et al., 2014). Mensen hebben nu eenmaal behoeften 
die moeten worden bevredigd en sommige daarvan kunnen worden ingelost 
door materiële objecten. Daarmee hoeft dus niet noodzakelijk iets fout te 
zijn. Verder kan samen consumeren een sociale band scheppen. Voor 
bepaalde bevolkingsgroepen zoals ouderen kunnen consumptie in het 

                                                 
36 Extreme voorbeelden kunnen worden gevonden in diefstallen en zelfs moorden omwille 
van een paar sportschoenen36 (Achenreiner, 1997; Twitchell, 2000; Wong, 1997). Eén van 
de redenen van het invoeren van schooluniformen bijvoorbeeld, situeert zich trouwens net 
in pogingen die worden ondernomen om individuele verschillen tussen jongeren onder 
controle te houden en zo excessen te voorkomen (Achenreiner, 1997). Dit niet doen zou 
materiële verschillen te zeer beklemtonen en tot allerlei schadelijke gevolgen leiden (Preda, 
1999). 
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algemeen en bezittingen in het bijzonder ook een therapeutische waarde 
hebben omdat ze hen verbinden met hun sociale omgeving en hun verleden. 
Consumptie kan ook een gevoel van gemeenschap creëren dat in de 
hedendaagse maatschappij dreigt te verdwijnen. Het geven van 
geschenken als motor van sociale relaties is daar een voorbeeld van 
(Mortelmans, 2002). In dit onderzoek zal materialisme worden gezien als 
een kenmerk van een individu, zonder waardeoordeel. 
 

3.4.2. Specifieke kenmerken van materialisme 
Om meer materialistische van minder materialistische mensen te 
onderscheiden kan louter worden gekeken naar de tijd die ze besteden aan 
producten in het algemeen of consumptie in het bijzonder. Maar dit is geen 
adequate manier om materialistische houdingen in kaart te brengen. Een 
andere benadering is nodig. De twee meest bekende instrumenten om 
materialisme te meten zijn afkomstig van enerzijds Belk (1985) en 
anderzijds Richins en Dawson (2004; 1992). Elk onderscheiden ze typische 
kenmerken van materialisme die ze dan ook in kaart proberen brengen. 
Deze schalen worden in aangepaste vorm gebruikt in dit onderzoek en net 
daarom komen ze hier aan bod, maar over de methodologische aspecten 
ervan wordt verder uitgebreid (Hoofdstuk 6). Hier wordt aandacht besteed 
aan de verschillende deelaspecten van materialisme die worden 
onderscheiden37. Belk (1985) onderscheidt op deze manier bezitterigheid, 
gierigheid en afgunst. Richins (1992) schuift centraliteit, succes en geluk 
als basiskenmerken naar voor. Belk heeft dus vooral oog voor generationele 
verschillen in de waardering van producten (Achenreiner, 1997) en 
benadert materialisme als kenmerken van een  persoonlijkheid (Ahuvia & 
Wong, 2002; Hudders & Pandelaere, 2012). De mate waarin individuen hun 
materiële bezittingen waarderen, al dan niet afkerig staan ten opzichte van 
het delen van bezittingen en zich jaloers voelen wanneer anderen meer (of 
meer waardevolle) bezittingen hebben, worden gezien als indicatoren ervan 
(Podoshen & Andrezejewski, 2012). Wie een hogere score haalt wanneer 
deze kenmerken worden gemeten, vindt een grotere graad van 
tevredenheid in het leven (of net niet), afhankelijk van bezit, en kan dus op 
deze wijze materialistisch worden genoemd. Richins en Dawson leggen de 
nadruk op kenmerken van gedrag en persoonlijkheid die met materialisme 
worden geassocieerd (Achenreiner, 1997) en benaderen aldus materialisme 
als een centrale waarde die door individuen wordt aangehangen (Ahuvia & 
Wong, 2002; Hudders & Pandelaere, 2012) omdat ze naar geluk en succes 

                                                 
37 Deze elementen putten het domein van kenmerken van materialisme niet uit, maar zijn 
er belangrijke indicatoren van (Tatzel, 2003). 
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in het leven leidt (Podoshen & Andrezejewski, 2012). De verschillen tussen 
beide benaderingen zijn subtiel maar belangrijk omdat ze natuurlijk hun 
invloed hebben op de operationalisering van materialisme. Hieronder 
worden ze wat meer uitgewerkt.  
 

3.4.2.1. Materialisme als persoonlijkheidskenmerk 

Materialisme als persoonlijkheidskenmerk kent drie voelsprieten om het in 
kaart te brengen. De eerste is bezitterigheid. Materialisten hebben onder 
meer gemeen dat ze nooit tevreden zijn met wat ze hebben en steeds meer 
willen (Tatzel, 2003). Bezitterigheid wordt dan gedefinieerd als een neiging 
om controle te verkrijgen en te behouden over bezittingen38 (Ger & Belk, 
1990). Die bezittingen worden dan op hun beurt weer gedefinieerd als 
tastbare goederen, waaronder bijvoorbeeld ook geld. Echter, ook 
ervaringen (een vakantie) en zelfs personen (mijn zoon) kunnen als 
bezittingen worden gedefinieerd. Het verschil met hebzucht is dat 
bezitterigheid begint nadat iets eigendom is geworden, al is dit in eerste 
instantie een theoretisch onderscheid. Bezitterige mensen hebben het dan 
ook meer dan andere mensen moeilijk met het verlies van eigendom (zelfs 
al is het maar een klein iets) en met uitlenen. Ze hebben eveneens de 
neiging om bepaalde ervaringen vast te leggen, bijvoorbeeld op foto’s of op 
video, zodat ze die kunnen bewaren en zo bezitten. Het zijn daarom ook 
typische souvenirjagers, waarmee ze opnieuw ook de herinnringen waar 
deze souvenirs naar verwijzen tot hun bezit mogen rekenen (Belk, 1985; 
Tatzel, 2003). Een eerste persoonlijkheidskenmerk is dus bezitterigheid, 
heel eenvoudig gedefinieerd als het willen bijhouden van dingen, omdat er 
een bijzondere (symbolische) waarde aan wordt gehecht.  
 
Het tweede kenmerk sluit nauw aan bij het willen bijhouden van dingen. 
Het betreft dan gierigheid, de onwil om dingen weg te geven aan of te delen 
met anderen (Ger & Belk, 1990). Daarom wordt ook voor de term gierigheid 
gekozen en niet voor een meer algemene en neutrale of zelfs positieve term 
zoals spaarzaamheid. Hoewel ze met elkaar verband houden zijn gierigheid 
en bezitterigheid niet hetzelfde. Onderzoek bij kinderen toonde bijvoorbeeld 

                                                 
38 Welke bezittingen individuen belangrijk vinden, verschilt van generatie tot generatie. De 
jongste generatie, voornamelijk tieners, zouden vooral producten belangrijk vinden 
waarmee ze iets kunnen ‘doen’, zoals een dvd-speler of een smartphone. De ‘middelste’ 
generatie plaatst producten centraal die verwijzen naar verwezenlijkingen of gedeelde 
ervaringen, zoals meubilair of trofeeën. De ‘oudste’ generatie houdt het meest aan 
fotoalbums en memorabilia die hen aan bepaalde tijden in hun leven doen terugdenken 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981).  
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aan dat kinderen genereus speelgoed deelden met anderen, maar dat die 
andere kinderen dat niet zomaar moesten grijpen. Het moest hen worden 
aangeboden (Furby in: Belk, 1985). Toch worden ook aan gierigheid 
kenmerken toegekend die bij bezitterigheid worden gevonden, zoals net 
een afkeer van het uitlenen van dingen (Belk, 1985). 
 
Een derde persoonlijkheidskenmerk van materialisme volgens deze 
benadering is jaloersheid of afgunst. Het wordt gedefinieerd als een 
ongenoegen met de superioriteit van iemand anders op het vlak van geluk, 
succes, reputatie of bezit (Ger & Belk, 1990). Vaak gaat het gepaard met 
een ziekelijke wil om aan die superioriteit een einde te maken. Meer 
algemeen wordt het gezien als een verlangen naar de bezittingen van 
anderen, hetzij goederen, hetzij ervaringen, hetzij zelfs personen. Een 
afgunstig iemand stoort zich er danig aan dat hij bepaalde bezittingen niet 
heeft en anderen wel, zeker wanneer die andere door hem minder waard 
wordt geacht dan hijzelf om die bezittingen te hebben. Afgunst wordt af en 
toe gezien als een bevorderlijk element dat mensen ertoe kan motiveren 
om een gewenst object te verkrijgen. Doorgaans wordt het echter als 
negatief beschouwd. Het zou in extreme gevallen zelfs leiden tot 
vandalisme, diefstal of moord (Belk, 1985).   
 

3.4.2.2. Materialisme als waarde 

Materialisme wordt in deze benadering niet zozeer als een 
persoonlijkheidskenmerk gezien, maar als een centrale waarde in het leven 
van individuen en staat in deze zin wat meer buiten het individu. 
Materialisten plaatsen producten, zowel de bezittingen zelf als het 
verwerven ervan, in het centrum van hun leven. Daarmee kan op een heel 
eenvoudige wijze het basiskenmerk van de centraliteit worden omschreven. 
Zo geeft materialisme betekenis aan het leven en zorgt het ook voor een 
welbepaalde invulling van de dagelijkse activiteiten. Voor materialistische 
individuen kunnen dingen zelfs een heilige status hebben (Richins & 
Dawson, 1992). Consumptie om de consumptie wordt dan als een koorts 
die alle potentiële energie waar het vat op krijgt, opsoupeert 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981). Natuurlijk nemen in alle 
levens producten een belangrijke plaats is, maar als de plaats van 
producten bij uitstek nummer 1 is en de ruimte daarvoor zo groot dat er 
geen plaats meer is voor de nummers 2 en 3, dan kan over waarlijke 
centraliteit gesproken worden. Meer algemeen houdt centraliteit natuurlijk 
met alle andere basiskenmerken verband. Het kan er als de voorwaarde 
voor worden aanzien. 
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De centrale plaats die producten in het leven van materialisten innemen, 
hebben ze te danken aan het feit dat ze worden aanzien als de factoren bij 
uitstek die leiden tot geluk en succes. Dingen hebben en gelukkig zijn, 
worden vaak als geslaagd huwelijk beschouwd. Vooral materialisten zien 
bezittingen en de verwerving ervan als essentieel voor hun levensgeluk en 
hun welzijn (Ahuvia & Wong, 2002; Belk, 1985; Tatzel, 2003; Twitchell, 
2000). Daarbij is het natuurlijk een voorwaarde dat geluk 
nastrevenswaardig wordt gezien, als het enige waarmerk van waarde 
(Chaney, 1998). Bezittingen spelen daarin een rol, ook in negatieve zin. 
Bezit maakt dan misschien niet echt gelukkig, geen bezit maakt zeker 
ongelukkig (Tatzel, 2002). Verder zijn in hun zoektocht naar geluk, 
materialisten meer dan anderen kwistig zijn met geld omdat ze ervan 
overtuigd zijn dat geld gelukkig maakt, of men het nu houdt of uitgeeft 
(Tatzel, 2002). Het streven naar geluk als basiskenmerk van materialisme 
gaat echter vooral over het relatief hoger belang dat aan bezittingen en 
producten wordt gehecht in vergelijking met andere mogelijk 
geluksbrengers zoals persoonlijke relaties, ervaringen of verwezenlijkingen 
(Richins & Dawson, 1992) of zoals persoonlijkheid, cultuur, huwelijk, 
vriendschap, vertrouwen, familie, werk, vorming en het gevoel van 
vooruitgang (Tatzel, 2002). Een reden waarom materialisten hun geluk in 
consumptie zoeken, ligt in het feit dat ze over het algemeen een lagere 
zelfwaarde hebben en consumptie net gebruiken om daar iets aan te doen 
(Hudders & Pandelaere, 2012). Hoewel dit vaak niet lukt, doen ze dit 
volgens Richins (2013) beter wel, want anders zouden ze nog meer 
ongelukkig zijn.  
 
Niet alleen zijn materialisten overtuigd hun geluk te vinden in bezittingen, 
ze zien deze objecten ook als graadmeter van persoonlijk succes. Zeker in 
een kapitalistische maatschappij wordt succes gedefinieerd in financiële 
termen (Wong, 1997). De waarde van bezittingen hangt daarbij niet alleen 
af van hun mogelijkheid om een bepaalde status te communiceren,  maar 
ook van hun mogelijkheid om gewenst zelfbeeld te projecteren en zichzelf 
daarbij te identificeren als een deelnemer aan een ingebeeld perfect leven. 
De mate waarin individuen deze droomwerelden kunnen realiseren meet in 
zekere zin hun succes. Het bezitten van die producten die bij die 
geprojecteerde droomwerelden horen, is voor materialisten dus een eerste 
belangrijke stap om die ideale doelstellingen te realiseren (Richins & 
Dawson, 1992).  
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Een gevolg van het feit dat materialisten zichzelf naar waarde achten aan 
de hand van hun bezittingen, is dat ze meer aandacht hebben voor publiek 
geconsumeerde goederen dan voor persoonlijk geconsumeerde producten 
(Richins, 1994a; Tatzel, 2003) omdat die privéconsumptie het 
communicatiedoel niet dient. Materialisten denken namelijk niet alleen van 
zichzelf dat ze bezittingen en zelfwaarde koppelen, er wordt vanuitgegaan 
dat de hele maatschappij op dit principe teert39. Deze stelling wordt echter 
tegengesproken door ander onderzoek waarin wordt gesteld dat 
materialisten minder dan anderen nadruk leggen op interpersoonlijke 
relaties, zoals eerder reeds gesteld, en dus minder rekening houden met 
andere mensen. Toch blijkt het belang van het publiek karakter van 
consumptie uit experimenten die werden gedaan. Er blijken wel degelijk 
verschillen te bestaan tussen een situatie waarin een consument uit een 
reeks producten moet kiezen waarbij hij weet dat anderen meekijken en 
een situatie waar hij vermoedt op zich te zijn (Ratner & Kahn, 2002; Tatzel, 
2003). Het is met andere woorden wat eigenaardig dat materialisten aan 
de ene kant minder sterke sociale relaties hebben, maar aan de andere kant 
wel meer naar anderen toe gericht zijn (Achenreiner, 1997). 
 

3.4.2.3. Andere kenmerken 

In een later onderzoek hebben Ger en Belk (1990) nog een derde aspect 
van persoonlijkheid toegevoegd dat onder een materialistische houding 
ressorteert. Het gaat dan om ‘tastbaarheid’, een neiging om ervaringen 
materieel te maken door souvenirs te kopen die ernaar verwijzen of door er 
foto’s van te maken (Ahuvia & Wong, 2002; Tatzel, 2002). Dit element werd 
door hen eerst bij bezitterigheid ondergebracht, maar kreeg in hun later 
onderzoek een aparte status. 
 
Materialisten zijn geneigd om dingen te waarderen die een teken zijn van 
iets bereikt te hebben, die de sociale status bevorderen en die het uiterlijk 
vertoon stimuleren (Wong, 1997). Producten worden in dit proces van 
‘impressie-management’ als middelen gebruikt (Tatzel, 2002). Vandaar dat 
in sommige literatuur materialisme en demonstratief consumeren (wat in 
een volgend hoofdstuk aan bod komt) als synoniemen worden beschouwd. 
Typische kenmerken van demonstratieve consumptie, zoals meer dan 
anderen consumeren en meer dan anderen focussen op de status van 
goederen, zijn namelijk eigenschappen die voor beide gelden (Wong, 1997). 

                                                 
39 Een dure vakantie naar een verre exotische bestemming met het obligate zonbruine 
kleurtje achteraf speelt dan een veel grotere rol dan een prachtige nieuwe dure commode 
thuis in de slaapkamer, waar niemand anders ooit komt. 
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De rijkdom en de daarbij horende gepercipieerde sociale kracht dienen 
daarbij te worden veruiterlijkt, want enkel dan zal de beoogde achting door 
anderen worden bereikt (Veblen, 1899). In dit onderzoek wordt 
materialisme als houding echter niet als synomiem gezien voor 
demonstratieve consumptie, omdat het vooral als een innerlijke houding 
wordt opgevat, met uiteraard heel wat uiterlijke kenmerken, die eerder als 
een gevolg van die houding worden gezien. Zo is materialisme ook een 
belangrijke voorspeller van de tijd die consumenten besteden aan shoppen 
en uitgeven. Het staat ook in positief verband tot het verlangen naar unieke 
producten (Lynn & Harris, 1997), statusconsumptie (Eastman, 
Fredenberger, Campbell, & Calvert, 1997) en sociale consumptie-motivaties 
(Hudders & Pandelaere, 2012).  
 

3.4.3. De speciale rol van geschenken als bezittingen 
De meest centrale band tussen object en individu bestaat wanneer die 
objecten het bezit of de eigendom zijn van het betreffende individu. Het 
proces waardoor dingen persoonlijke eigendom worden, wordt een 
verwervingsproces genoemd. Dingen kopen is de meest gebruikelijke 
manier om zich dingen eigen te maken en zal ook in het onderzoek zelf het 
meest centraal staan. Een andere manier is ze als geschenk te ontvangen. 
Daarnaast zijn er ook stelen en zelf maken die als verwervingswijzen 
kunnen worden aanzien. Het is door een aankoop dat een product de markt 
verlaat en in zekere zin de status van product verliest. Het wordt dan een 
bezit. Hier wordt door Ilmonen (2004) het begin van het echte sociale leven 
van dingen geplaatst. Symbolische sociale eigenschappen speelden echter 
al langer hun rol. In de verdere uiteenzetting zal de strikte scheiding tussen 
producten en bezittingen evenwel niet worden aangehouden. 
 
Een geschenkencultuur is een belangrijke uitloper van een materiële cultuur 
waarin het sociale een grote rol speelt. Geschenken creëren en smeden 
banden tussen individuen en krijgen op deze manier een bepaalde waarde 
toegekend: een soort relationele of verbondswaarde (Mortelmans, 2002; 
Vandenberghe, 2002). Op geen enkele andere manier is de persoonlijke 
waarde van bezittingen zo groot dan wanneer ze een geschenk zijn, omdat 
dit in zich ook een herinnering houdt. Het geven van geschenken brengt 
dan ook vooral positieve symbolische eigenschappen over (Belk, 1985; 
McCracken, 1986). Geschenken vormen niet de kern van dit onderzoek, 
maar omwille van hun specifiek karakter zullen ze als een van de mogelijke 
uitgaven worden betrokken. 
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3.5. De symboolwaarde van consumptie 

Een steeds meer alomtegenwoordige materiële cultuur heeft de weg 
gebaand voor nieuwe interpretaties en gebruiken van consumptie. De 
ruilwaarde en de gebruikswaarde kregen er een broer bij. Over deze en 
andere evoluties die enkel konden gedijen binnen een materiële cultuur, 
handelt deze paragraaf. 
 

3.5.1. Consumptie in een ‘nieuw’ kleedje 
Consumptie is een vlag die vele ladingen dekt, zoals ook blijkt uit de 
theorieën die hiervoor zijn aangehaald. Consumptie is overal, iedereen 
consumeert, iedereen doet dit op een andere manier (Sassatelli, 2001) en 
toch is dat allemaal ‘consumptie’, het hoeft zelfs niet eens met materiële 
dingen te maken te hebben (Woodward, 2011). Consumptie is echter in de 
loop van de geschiedenis en zeker in de laatste decennia steeds grotere 
delen van het individuele leven gaan domineren. Het speelt dus niet alleen 
op macroniveau een grote rol als noodzakelijke doel van productie. Een 
traditionele definitie van consumptie, omschreven als het kopen, gebruiken 
of verbruiken, dient dan ook te worden gewijzigd binnen een materiële 
cultuur (Edwards, 2000). 
 
Op het eerste zicht gaat het bij consumptie inderdaad enkel over zich 
kleden, eten, wonen, bewegen en bepaalde aspecten van wat als gewoon 
leven zou kunnen worden omschreven (Chaney, 1998), maar consumptie 
is veel meer dan dat. Ook de sociale relaties die in het hele proces 
meespelen, worden steeds meer een wezenlijk deel van consumptie. 
Daarbij moet vooral gedacht worden aan de sociale positie die ermee wordt 
gecommuniceerd. De koppeling van consumptie aan identiteit staat daarin 
centraal. Dit wordt vaak met argusogen bekeken. Dat “ik ben omdat ik 
koop” (Benson, 2000) vindt vele afkeurende reacties. Ook de steeds maar 
groeiende nood aan meer hebben en meer bezitten, wordt vaak 
bekritiseerd, bijvoorbeeld wanneer wordt gesteld dat mensen alles hebben, 
behalve genoeg (Geldof, 2007). Hoe meer er over consumptie wordt 
geschreven en gedacht, hoe meer soms tegenstrijdige omschrijvingen er 
opduiken (Lamont & Lareau, 1988). Toch is er nood aan een preciezere 
omlijning. 
 
Volgens Halkier (2001) zijn drie onderdelen wezenlijk aan een nieuwe 
definitie van consumptie. Ten eerste is het begrip van “wie verkrijgt welke 
goederen of diensten, onder welke voorwaarden en met welk doel” en dit 
binnen een kader van ruilwaarden, gebruikswaarden en identiteitswaarden. 
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In eenvoudige woorden gaat het dan over “wie koopt wat en waarom”? Het 
proces van kopen staat in deze eerste omschrijving centraal. Ten tweede 
moet consumptie ook worden gezien als een ruimte waarin persoonlijke en 
sociale identificatie wordt mogelijk gemaakt. Hierin komt de koppeling met 
sociale groepen en relaties tot uiting. Het feit dat consumptie in vele 
gevallen in een sociaal kader moet worden geplaatst, blijkt onder meer uit 
deze omschrijving. Consumptie vindt met andere woorden niet plaats in een 
sociaal vacuüm en moet er dus ook niet los van worden gezien. Hieraan 
gekoppeld wordt dus ook gesteld dat het doel van consumptie (eerste 
omschrijving) sociaal van aard kan zijn. Op de derde plaats geldt 
consumptie als een middel om levensstijlen te veruiterlijken. Ook hierin 
springt de band met identiteit in het oog. Consumptie dient ook persoonlijke 
doelen, om iets over zichzelf aan de buitenwereld kenbaar te maken (Ball 
& Tasaki, 1992; Belk, 1988; Escalas & Bettman, 2005; Levy, 1959; Mead, 
Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 2011; Muniz Jr. & O'Guinn, 2001; 
Podoshen & Andrezejewski, 2012; Richins, 1994b). Dat is geen nieuw 
gegeven, individuen hebben altijd elementen over zichzelf de buitenwereld 
willen insturen, dat hoort bij imago en imagomanagement, maar net de 
steeds aan belang innemende plaats van consumptie is hierin 
toonaangevend. Individuen kopen niet alleen producten voor wat ze doen, 
maar ook voor wat ze betekenen opdat op deze manier betekenissen van 
producten geïncorporeerd worden door de consumenten ervan (Escalas & 
Bettman, 2005). Consumenten worden dan echt wat ze kopen. 
 
Vanuit een definiëring van consumptiepraktijken worden door Edwards 
(2000) vijf ‘nieuwe’ percepties van de consument gedistilleerd. Ten eerste 
wordt de consument gezien als een soort overwinnaar op de producent en 
de verkoper. Men kan eindeloos producten en merken vergelijken, voor 
sommige mensen wordt dit zelfs soms teveel, wanneer ze overweldigd 
worden door het consumptiegebeuren (Bearden & Netemeyer, 1999). De 
vrijheid in consumptie ten aanzien van de verkoper is ook in bijzonder hoge 
mate toegenomen. Men kan zonder problemen een winkel binnenlopen, een 
uur lang allerlei producten uitproberen en uiteindelijk de winkel verlaten 
zonder ook maar iets te hebben gekocht. Deze mogelijkheid wordt 
bovendien steeds vaker met een ‘uitgang zonder aankopen’ voorzien. En 
wanneer de consument toch besluit iets te kopen en achteraf toch niet 
helemaal tevreden blijkt, kan hij de producten inruilen in de betreffende 
winkel of zelfs klachtenbrieven schrijven naar allerhande organisaties. Heel 
wat bedrijven zelf hebben daarvoor al daarvoor aangestelde 
ombudspersonen. De consumentenrechten en de consumentenvrijheden 
zijn toegenomen en consumentenplichten hebben niet dezelfde weg 
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gevolgd. Deze eerste visie gaat met andere woorden uit van de consument 
als de koning te rijk in een wereld vol producten en merken: klant is koning. 
De tweede grote perceptie van de consument stelt hem niet voor als 
overwinnaar maar net als slachtoffer (Gabriel & Lang, 1995). In algemene 
zin is de consument daarbij slachtoffer van de consumptiemaatschappij, net 
omdat men in dergelijke maatschappij niet aan de consumptie kan 
ontsnappen. Er is geen andere weg dan deelnemen aan het proces van geld 
verdienen en geld uitgeven aan producten voor allerlei al dan niet terechte 
redenen en zij die het minst geld verdienen, staan er het minst goed voor. 
Een meer diepgaande visie op deze slachtofferrol stelt de marketing en 
meer in het bijzonder de reclame centraal (Bargh, 2002) die als grote 
manipulatoren die hulpeloze individuen ongenadig geld doet uitgeven dat 
ze niet hebben voor dingen die ze niet nodig hebben40. Daardoor wordt het 
voor sommige onder deze individuen ook moeilijker om geld opzij te houden 
voor de dingen die ze dan weer wel broodnodig hebben. Dit laatste is echter 
een toevoeging van de meer algemene mogelijke slachtofferrol van 
consumenten. De eigenlijke consument verdwijnt daarbij in de 
voorstellingen die reclamebureaus en marketingkantoren ervan maken 
(Slater & Miller, 2007). De derde en de vierde onderscheiden perceptie 
hebben beide een morele invalshoek en zijn beide ook van negatieve aard. 
Op microniveau wordt de consument soms aanzien als dief, zij het dan 
vooral door eigenaars van winkels en door veiligheidsagenten. Op 
macroniveau worden consumenten vanuit ecologische ingevingen gezien als 
een gevaar voor het voortbestaan van het sociale leven op kortere en de 
Aarde op langere termijn. In dat geval consumeren consumenten niet alleen 
zichzelf, maar ook de wereld kapot. De vijfde perceptie staat in dit 
onderzoek het meest centraal, zoals in de meeste sociologische 
onderzoeken (Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 2011), hoewel ze 
ook niet helemaal gevolgd wordt. Deze visie stelt de consument voor als 
een plezierzoeker die in een halfbewuste en dromerige toestand door de 
winkelstraten flaneert en er voortdurend bouwt aan zijn eigen ik. Hoewel 
de omschrijving over dit type consument het kortst is, is ze van cruciaal 
belang geweest voor de uitbouw van de consumptiemaatschappij en is het 
nog steeds belangrijk voor haar huidige bloei.  
 
Twee belangrijke conclusies kunnen worden getrokken uit deze 
conceptualiseringen van consumptie, namelijk ten eerste dat consumptie 
een ruim begrip is. Het is een open deur, maar bijna alles wat we doen kan 
als een soort consumptiegedrag worden beschouwd. Consumptie wordt dus 

                                                 
40 De term ‘manipulatie’ heeft bij de critici van het communicatiesysteem van marketing 
intussen wel sterk aan  belang ingeboet (Leiss et al., 2005). 



74 

niet beperkt tot een soort economische ruil of geldbesteding (Bowlby, 1993; 
Tatzel, 2003). Het gevaar van deze benadering is dat consumptie veel te 
ruim wordt om nog conceptualiseerbaar te zijn (Lury, 1996) en dan is geen 
consumptieonderzoek meer mogelijk. Als alles consumptie is, kan zelfs niet 
worden omschreven wat dan geen consumptie is. Zomaar het pad van de 
definiëring platwalsen met ‘alles is consumptie’ is echter geen optie. Aan de 
andere kant blijft het natuurlijk bijzonder moeilijk om met een 
chirurgennaald het concept uit te snijden en van andere te onderscheiden. 
Consumptie wordt voor dit onderzoek omschreven als het proces dat begint 
bij interesse voor producten en haar eigenschappen en eventueel uitmondt 
in de aankoop ervan, voor welke doeleinden dan ook. Sociale en 
symbolische elementen kunnen daarin dus zeker een rol spelen, maar dat 
hoeven ze niet te doen. Deze ruime definitie laat toe de 
consumptiepraktijken zoals deze in dit onderzoek worden 
geconceptualiseerd integraal te omvatten, met zowel aandacht voor de 
attitudes als de feitelijke gedragingen. Tegelijk wordt aan de consument 
nog een hoge mate van vrijheid gegeven, wat cruciaal is (Leiss et al., 2005; 
Slater & Miller, 2007).  
 
Een tweede conclusie uit bovenstaande consumptieomschrijvingen is dat 
een onderscheid kan worden opgemerkt tussen meer collectieve 
consumptiepraktijken zoals het zich verenigen in belangenorganisaties aan 
de ene kant en het individuele aspect van consumptiepraktijk als een 
kwestie van stijl, smaak en identiteit aan de andere kant (Edwards, 2000), 
ook al kan dit onderscheid niet altijd eenduidig worden gemaakt. Natuurlijk 
is een collectieve praktijk niet zuiver collectief en spelen in individuele 
aspecten ook collectieve elementen een belangrijke rol. In dit onderzoek 
wordt consumptie voornamelijk individueel benaderd, maar binnen een 
sociaal kader. Verder zal naar meer concrete daden en houdingen van 
consumptie worden gekeken binnen een meer traditionele opvatting. “Wie 
koopt wat en waarom?” zal daarbij een belangrijke leidraad zijn, in het besef 
dat niet alle gedragingen van consumenten perfect te vatten zijn (Slater & 
Miller, 2007), maar ervan overtuigd dat symbolische elementen daarbij 
vaak van doorslaggevend belang zijn.  
 

3.5.2. De ‘nieuwe’ consumptiefunctie 
Centraal in de ‘nieuwe’ benadering van consumptie staat de symbolische en 
communicatieve betekenis ervan en niet zozeer de beantwoording aan 
eerder praktische noden (Gronow & Warde, 2001). Het nut van producten 
wordt secundair in vergelijking met hun communicatieve aspecten (Leiss et 
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al., 2005). De communicatieve status van producten heeft een nieuwe groei 
van consumptie met zich meegebracht (Richins, 1994a). Deze functie van 
consumptie is natuurlijk niet echt nieuw. Alle culturen en alle 
samenlevingen kennen communicatie aan de hand van objecten (Delhaye, 
1993; Leiss et al., 2005; Van Poecke, 2002), maar dan was net deze 
communicatieve rol van secundaire aard (D'Amico, 1978). De primaire 
functie van consumptie bleef toen voornamelijk beperkt tot het voorzien in 
het levensonderhoud. Mensen moeten bijvoorbeeld eten en drinken om te 
kunnen leven en ze hebben bijvoorbeeld kleding nodig om zich te 
beschermen en te verwarmen. Voorzien in levensonderhoud is bovendien 
meer dan ervoor te zorgen dat men niet van ontbering omkomt. Ook ‘goed’ 
leven (Hilton, 2004) wordt als een primaire functie van consumptie 
beschouwd. Zo hoeft voedsel niet alleen eetbaar te zijn, het mag ook 
smaken.  
 
Bepalen wat ‘nuttig’ is en wat het ‘nut’ overstijgt, is geen sinecure. De 
scheidingslijn tussen producten waarvan men vindt dat ze behoren tot het 
goede leven en producten die men als niet-essentieel categoriseert, is soms 
vaag. Niet-essentiële producten zijn bijvoorbeeld te vinden in de categorie 
luxe, maar luxe is een subjectief begrip (Hudders & Pandelaere, 2012). De 
definiëring van luxe hangt namelijk nauw samen met de definiëring van 
noodzakelijkheid en ook deze is cultureel bepaald (Schudson, 1991; 
Southerton, 2001). Voor bepaalde mensen kan een keer per jaar op 
vakantie gaan een luxe zijn. Voor andere mensen, die minstens twee keer 
per jaar gaan, zal dat veel minder zo worden opgevat. Luxe wordt daarom 
best niet beschouwd als iets dat vastkleeft aan het product zelf, maar als 
een tekenwaarde die in bepaalde omstandigheden aan producten kan 
worden gegeven (Mortelmans, 1998). Het concept luxe en meer bepaald de 
tentoonspreiding ervan zal verder nog aan bod komen. Hier past het als 
voorbeeld over de vage grens tussen wat als het ware standaard is en wat 
uitbreiding. 
 
De tweedelige opsplitsing van de functies van consumptie in het voorzien 
in levensonderhoud aan de ene kant en communiceren aan de andere kant, 
houdt nauw verband met een drieledige opsplitsing van de waarden van 
producten. De eerste waarde is de gebruikswaarde en heeft betrekking op 
die zaken waarover het product (praktisch) nuttig is, waarvoor het strikt 
genomen dient. Zo dient een pan om in te bakken en dient een printer om 
te printen. De gebruikswaarde houdt dus verband met het traditionele 
primaire doel van producten. Daarom wordt met die eerste waarde ook 
verwezen naar het ‘nut’ als primaire functie van consumptie. 
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Een tweede waarde van producten heeft betrekking op de economische kant 
ervan en verwijst naar de grondstoffen en de arbeid die erin zitten en die 
bepalend zijn voor hun prijs. De prijs is dan ook een tweede weg langs waar 
producten met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Zo kan een 
bepaalde groene trui drie keer zoveel waard zijn dan een rode trui, omwille 
van de grondstoffen die ervoor worden gebruikt of omwille van een 
bepaalde productiewijze bij groene truien die niet wordt gebruikt bij rode 
truien. Een meer extreme visie ziet producten zelfs als uiteindelijk resultaat 
van een handel in geld, waarbij geld dus niet langer het middel is, maar een 
doel op zich. De arbeider zit daarbij gevangen in een proces waarbij hij 
zichzelf in productiewaarde moet omzetten aan deze ruilhandel mee te doen 
(Edwards, 2000). Ook Simmel stelde reeds dat de grote kracht van geld 
schuilt in het feit dat het wordt gewaardeerd voor wat het is, niet voor de 
zaken waartoe het dient (Simmel, 1978 {1930}). In dit onderzoek zal geld 
echter opgevat worden als een middel tot consumptie, niet als een doel op 
zich. 
 
De hedendaagse maatschappij wordt gekenmerkt door een derde waarde 
van producten die onder massale aandacht kwam: de tekenwaarde. Omdat 
deze tekenwaarde vaak niet rechtstreeks van het product in kwestie af te 
lezen is, maar door associaties moet worden achterhaald en de boodschap 
die langs deze weg wordt gecommuniceerd zodoende indirect is, wordt 
hiervoor meestal de term symboolwaarde gebruikt41.  
 
Centraal in symbolische consumptie is dat er een zekere emotionaliteit aan 
producten wordt toegekend (Fiore, Jin, & Kim, 2005) die prijs en andere 
aspecten naar de achtergrond drukt (Lesser & Hughes, 1986). Deze nieuwe 
waarde van een product is niet langer louter af te lezen uit waar het voor 
dient of hoeveel het kost, maar in wat het ‘be-teken-t’ (Csikszentmihalyi & 
Rochberg-Halton, 1981; Van Poecke, 2002). Heel wat producten zijn niet 
langer in de eerste plaats dingen, maar imago’s (Davis, 1989): een 
consument koopt ‘beelden’ en geen dingen meer (Elliot, 1997). Dit wil 
echter niet zeggen dat alle consumptie symbolisch is geworden. Wanneer 
een product voor een individu van geen enkel zogenaamd traditioneel nut 
kan zijn, blijft de kans klein dat hij zich dit aanschaft. Ook de prijs zal haar 
belang blijven hebben omdat ze op vrij objectieve wijze een grens trekt 
tussen wat een individu zich kan veroorloven en wat niet. Voor de jongeren 

                                                 
41 Hoe symbolen of tekens precies geïnterpreteerd worden, is voer voor de semiologie. In 
dit onderzoek wordt de symboolwaarde van consumptie voorop geplaatst zonder precies 
deze symbolen te ontrafelen. 
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die in dit onderzoek worden bevraagd, speelt de prijs als ruilwaarde van 
producten zeker een rol.  
 
De verschillende functies van consumpties worden soms ook benaderd 
vanuit een theorie die de orde van producten centraal stelt. De ene orde 
van een product is de praktische orde en houdt vooral rekening met 
feitelijkheden. De andere is de expressieve orde en houdt verband met de 
aan het object gekoppeld status en communicatieve kwaliteiten. Deze beide 
ordes hoeven niet noodzakelijk met elkaar verband te houden (Harré, 
2002). Iets wat moeilijk te maken was of heel waardevol is volgens de 
praktische orde, kan als waardeloos worden gepercipieerd in de expressieve 
orde omdat het bijvoorbeeld vulgair is. En iets wat communicatief 
waardevol is, hoeft daarom niet bruikbaar te zijn. Evenmin zijn plaatsen op 
die ordes vast bepaald. Sociaal gezien speelt de expressieve orde wel een 
grotere rol dan de praktische orde en in de hedendaagse 
consumptiemaatschappij kan voor heel wat aspecten worden gesteld dat de 
expressieve orde de praktische overtreft. 
 
De ruilwaarde speelt echter ook in een nieuwe hoedanigheid een rol. Hier 
speelt de commodificatie mee. Symbolische consumptie leidt dan tot een 
nieuw soort ruilwaarde, een ruilwaarde van individuen. Ook individuen 
kunnen namelijk als producten worden beschouwd die moeten worden 
‘verkocht’. Daarbij wordt het een belangrijke menselijke actie worden 
gezien om in de gunst van anderen te treden. Het betreft dan het opbouwen 
en in stand houden van een sociale omgeving om in te leven. Om daar een 
plaats in te hebben en te houden moet men door de anderen aanvaard 
worden en hierin moet het ‘verkopen’ van zichzelf worden gezien. 
Individuen krijgen op deze wijze een soort ruilwaarde of marktwaarde die 
best zo hoog mogelijk is, daar ze een graadmeter vormt van de plaats die 
wordt bekleed in de maatschappij (Davis, 1989). Deze nieuwe soort 
ruilwaarde is een andere benadering van de expressieve orde die nauw 
verband houdt met de nieuwe consumptiewaarde. Ook individuen willen iets 
‘be-teken-en’.  
 

3.5.3. De geconstrueerde communicatiestatus van producten 

3.5.3.1. Producten als communicatoren 

In een consumptiemaatschappij hebben alle producten als symbolen een 
inherente communicatieve status (Baudrillard, 1970; Knorr Cetina, 1997; 
Pellegram, 1998; Vigneron & Johnson, 1999). Van elk product kan wel een 
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mogelijke betekenis worden afgelezen (ook al is dat soms niet eens de 
bedoeling (McCracken, 1986)). Het aflezen van betekenissen is echter 
slechts een half verhaal. Eigen aan symbolen is net dat de betekenis van 
producten is geconstrueerd. Individuen geven zelf betekenis aan producten: 
betekenisgeving is mensenwerk (Elliot, 1997; Vandenberghe, 2002). Het 
proces van de totstandkoming van deze betekenissen vormt een 
onderzoeksdomein op zich. In dit onderzoek wordt aan de precieze 
betekenis van producten voorbijgegaan. Het gaat erom dat ze een 
betekenis in zich (kunnen) dragen, soms zelfs gezien als een ‘code’.  
 
Mensen die de code kennen, zijn onophoudelijk bezig met het scannen en 
lezen van producten (Douglas & Isherwood, 1980; DuCille, 2000; Richins & 
Dawson, 1992). Van der Loo (1990) stelt zelfs dat dit niet enkel geldt voor 
producten, maar dat individuen ook meer algemeen zouden beschikken 
over een soort radarapparatuur waarmee de maatschappelijke omgeving 
zonder ophouden wordt afgetast. Ze hebben met andere woorden een soort 
zesde zintuig waarmee ze steeds in hun omgeving op zoek gaan naar 
heersende codes, naar wat ‘in’ en ‘out’ is. Daarbij spelen in het bijzonder 
uitgesproken kledij, haar-, taal- of uitgaansstijlen een rol (Vanmarcke, 
1996), maar eigenlijk kunnen alle consumptiegoederen bouwstenen zijn 
van een nieuwe soort communicatie omdat men nu eenmaal “niet niet kan 
communiceren” (Heath et al., 2006; Schrum et al., 2014). Dit gebeurt 
passief en actief door het ‘lezen’ van boodschappen en het zelf uitsturen 
ervan. Individuen zijn ‘symbool-gebruikende’ wezens geworden (Craib, 
1998; Southerton, 2001), de maatschappij een symboolsysteem 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981). Indruk maken op anderen en 
versterking van het zelfbeeld zijn dan ook twee belangrijke 
consumptieredenen geworden (Longhurst, Bagnall, & Savage, 2001) die in 
het volgende hoofdstuk wat meer uitgebreid aan bod komen. 
  
Door de tekens die consumenten gebruiken telkens weer verwijzen naar 
andere tekens (Vanmarcke, 1996), is zelfs een nieuw soort taal ontstaan 
(D'Amico, 1978; Douglas & Isherwood, 1980; Pellegram, 1998; Rocamora, 
2002). 
 

“Within the available time and space the individual uses consumption 
to say something about himself, his family, his locality, whether in 
town or country, on vacation or at home” (Douglas & Isherwood, 
1980: 68).  
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“It has become quite usual for sociologists to suggest that when 
individuals in contemporary society engage with consumer goods they 
are principally employing them as 'signs' rather than as 'things', 
actively manipulating them in such a way as to communicate 
information about themselves to others” (Campbell, 1997: 340). 

 

3.5.3.2. Problemen met de taal van consumptie 

Het hoogtij van de nieuwe waarde van consumptie en de communicatieve 
status van producten, heeft ertoe geleid consumptie als een nieuwe taal te 
beschouwen, maar die is niet zonder problemen. Er bestaat niet één syntax 
voor communicatie aan de hand van producten (Pellegram, 1998) (Elliot, 
1997). In de eerste plaats hebben niet alle producten en merken in alle 
culturen en subculturen dezelfde betekenis (Baudrillard, 1970; Dant, 1999). 
Subjectiviteit is troef en de betrokken communicatie is dan ook verre van 
eenduidig. Betekenissen kunnen veranderen, net omdat ze door mensen 
worden tot stand gebracht42. Bovendien kunnen betekenissen veranderen 
(McCracken, 1986) en ook door alle subjectiviteit is de kans op foute 
interpretatie niet gering. Met een steeds groeiende variëteit aan producten 
wordt die mogelijkheid tot foute interpretatie bovendien steeds 
waarschijnlijker. Zeker in een zogenaamde postmoderne maatschappij (die 
in een verder hoofdstuk meer uitgebreid aan bod zal komen) geldt dit. Als 
alles met alles kan worden gecombineerd en alles alles kan betekenen en 
die betekenissen verre van vast zijn, is het moeilijk zoniet ondoenbaar om 
betekenissen 100% correct te interpreteren.  
 
Ook over het ‘effect’ van communicatie heeft men zelden zekerheid. Het 
‘decoderen’ in communicatie volgt niet automatisch uit het coderen en er is 
dan ook niet altijd een overeenkomst in betekenissen tussen beide 
momenten (Delhaye, 1993). Ook miscommunicatie en effectloze 
communicatie zijn echter vormen van communicatie (Fauconnier, 1995) en 
hebben dus betekenis. Bovendien moet men vaak beperkt blijven tot het 
communiceren (met behulp) van stereotypen (Campbell, 1997; Richins & 
Dawson, 1992). De groeiende variëteit aan producten zorgt er namelijk niet 
voor dat de communicatie meer wordt verfijnd, integendeel.  
 

                                                 
42 Een vliegvakantie was bijvoorbeeld in de jaren ’80 van de vorige eeuw enkel weggelegd 
voor de meer gegoede burgers. Het was een statussymbool. Vandaag heeft een 
vliegvakantie op zich dat imago niet meer. De beschikbaarheid voor een groot publiek is 
toegenomen en op vliegvakantie gaan brengt dus niet meer dezelfde boodschap over. 
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Een bijkomend probleem in verband met de interpretatie van die tekens, is 
dat de eigenlijke interpretatie ervan pas bevestiging vindt nadat het effect 
ervan is ondervonden (Schrum et al., 2014). Dat is normaal, er is geen 
andere weg, maar het vergemakkelijkt de foute interpretatie (Campbell, 
1995b) in het voortdurende proces van communicatie via producten 
(Campbell, 1997; Warde, Martens, & Olsen, 1999). Pellegram (1998) geeft 
het voorbeeld van een Post-It-papiertje dat niet noodzakelijk omwille van 
haar oorspronkelijk bedoelde informaliteit wordt gebruikt, maar louter 
omwille van haar handigheid. De symboolwaarde wordt in dit geval 
overtroffen door de nutswaarde. Daarom is het belangrijk een onderscheid 
te maken tussen wat men afleidt van bepaalde consumptiekeuzes en wat 
er daadwerkelijk achter zit (Campbell, 1996). De zogenaamde ‘nieuwste’ 
waarde die als communicator wordt gezien, is dus niet de enige die 
meespeelt. Ze heeft dan wel de andere waarden naar de achtergrond 
geduwd, maar die spelen nog steeds een rol (Vigneron & Johnson, 1999). 
Dit verschilt trouwens van productcategorie tot productcategorie. Kledij is 
bijvoorbeeld bij uitstek een productcategorie waar symbolische 
betekenissen centraal staan (Berger & Heath, 2007).  
 

“When I rummage through my wardrobe in the morning I am not 
merely faced with a choice what to wear. I am faced with a choice of 
images: the difference between a smart suit and a pair of overalls, a 
leather skirt and a cotton dress, is not just one of fabric and style, but 
one of identity. You know perfectly well that you will be seen 
differently for the whole day, depending on what you put on.” 
(Williamson, 1991: 91) 

 
Belangrijk ook om op te merken is dat de taal van de consumptie niet door 
iedereen in dezelfde mate wordt beheerst (Campbell, 1997). Men heeft met 
andere woorden een soort kapitaal nodig om met deze taal mee te kunnen. 
Jongeren zouden de taal van de consumptie beter beheersen dan anderen43, 
net omdat ze vooral in een symbolische consumptiemaatschappij zijn 
opgegroeid en van jongs af via allerlei kanalen, waaronder de media, met 
dat belang van consumptie worden geconfronteerd (Wallace & Kovatcheva, 
1998).  
 
Nog een bijkomende moeilijkheid bij de interpretatie van betekenissen is 
dat producten en merken niet alleen een persoonlijke of private, maar ook 
een publieke betekenis hebben en die vallen niet altijd samen. Door 

                                                 
43 Er wordt zelfs beweerd dat jongeren reeds vanaf de leeftijd van 8 jaar ‘onafhankelijke 
consumenten’ zijn (Ali, Batra, Ravichandran, Mustafa, & Rehman, 2012).  
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bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen kunnen persoonlijke meningen 
‘afwijken’ van de publieke en algemene betekenis. Bij merken is dit het 
duidelijkst. Wie bijvoorbeeld een slechte ervaring heeft gehad met een 
bepaalde vliegtuigmaatschappij, zal bij een volgende reis, ongeacht de 
publieke mening over die maatschappij, bewust voor een andere 
maatschappij kiezen. Vele andere voorbeelden zijn hier te noemen. Publieke 
betekenissen zijn die betekenissen die door een grotere gemeenschap 
worden gedragen. Deze meningen worden gevormd door processen van 
socialisatie, waaronder ook blootstelling aan de media valt. Persoonlijke 
betekenissen van producten worden dan omschreven als de som van 
betekenissen die een welbepaald individu bij een welbepaald object heeft 
(Wong, 1997). Daar horen deels publieke betekenissen bij en alle 
betekenissen die een individu heeft verzameld door eerdere ervaringen met 
het product. Daarom kiezen consumenten vaker voor producten waarvan 
de publieke betekenis congruent is met de private betekenis, net omdat het 
de communicatie vergemakkelijkt (Richins, 1994a).  
 
Het achterhalen van de ware reden voor een bepaalde aankoop blijkt 
uiteindelijk niet zo vanzelfsprekend, net zomin als het bepalen van de ware 
inhoud van de communicatie, als die er al is. In dit onderzoek staat de 
consumptie vanuit symbolische overwegingen centraal, in het volle besef 
dat symbolische communicatie niet het enige doel van consumptie is en ook 
niet hoeft te zijn. 
 

3.5.4. Routine of reflectie? 
Eerder is reeds gesteld dat er niet zomaar vanuit mag worden gegaan dat 
er over elke aankoop die wordt gedaan nagedacht wordt (Halkier, Katz-
Gerro, & Martens, 2011), louter omdat elk gekocht product aan de hand 
van haar symbolische eigenschappen ook als communicator kan worden 
aanzien. De stelling dat de symboolwaarde van producten van 
doorslaggevend belang is, wordt namelijk ook genuanceerd door het 
bestaan van routines. De kern van het menselijk gedrag zoals consumptie 
wordt in dit opzicht niet in eerste zin bepaald door communicatie, maar door 
gewoontes en afspraken die worden gevolgd zonder dat daar bewust over 
wordt gereflecteerd (Ilmonen, 2001). Met betrekking tot consumptie zijn 
bijvoorbeeld heel wat shopgedragingen en eetgewoontes – om maar twee 
voorbeelden te noemen – meer gebaseerd op repetitieve gedragspatronen. 
Van symbolische consumptie is in deze ook niet echt sprake. 
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Eén van de redenen waarom mensen vasthouden aan routines en 
gewoontes is omdat deze voor een deel de onzekerheid wegnemen die 
steeds gepaard gaat met het nemen van beslissingen. Wanneer telkens bij 
iedere aankoop alle elementen die van invloed kunnen zijn zouden moeten 
worden in rekening gebracht, zou het heel onwaarschijnlijk worden dat een 
individu uiteindelijk tot een aankoop overgaat, maar in plaats daarvan 
terecht komt in een impasse, veroorzaakt door teveel informatie (Bearden 
& Netemeyer, 1999). 
 
Een tweede reden waarom routines van tel zijn, is dat niet alle producten 
even belangrijk zijn voor een individu (cfr. het onderscheid tussen de 
centrale en perifere route naar een aankoop zoals eerder omschreven). Het 
afwegen van bijvoorbeeld de immer aanwezige anderen speelt minder een 
rol bij de aankoop van een dozijn eieren dan bij de aankoop van een nieuwe 
broek. Niet alle producten zijn ook even geschikt om mee te communiceren. 
Wanneer communiceren geen doel is of kan zijn, zal ook vaak worden 
teruggevallen op routines. Toch blijft het niet altijd eenvoudig om routines 
te onderscheiden van wat geen routines, maar gereflecteerde gedragingen 
zijn (Halkier, 2001; Ilmonen, 2001).  
 
Routines zijn niet geformaliseerd en er wordt dan ook zelden echt over 
nagedacht. Enkel wanneer een bepaalde routine niet meer kan worden 
gevolgd zoals men dat gewoon was, moet er over een nieuwe ‘regel’ worden 
nagedacht. Voor het blijvende ‘succes’ van routines in consumptie wordt 
vaak verwezen naar de groeiende onzekerheid met betrekking tot 
consumptiekeuzes. Hiervoor worden vier verschillende factoren 
onderscheiden. Ten eerste is er de vermindering van de kennis van een 
consument over oorsprong, basismaterialen en functionaliteit van 
producten, terwijl die producten zelf enorm aan technische complexiteit 
hebben gewonnen. In de tweede plaats zorgt de globalisering van de 
markten voor een groter aanbod waardoor de markten steeds meer worden 
gekenmerkt door producten die slechts oppervlakkig van elkaar verschillen. 
In de derde plaats spelen de groeiende nadruk op design, de bevordering 
van merkimago en nieuwe methodes van verpakking een rol. Ten vierde 
spelen ook andere consumenten veel vaker een rol in processen van 
aankoop (Ilmonen, 2001). Dat kan in de hoedanigheid van andere kopers, 
maar ook in de hoedanigheid van verkopers, zowel in lijfelijke 
aanwezigheid, maar ook enkel in de hoofden van de consumenten. Op 
routines terugvallen is dan een veilige oplossing. Steeds terugvallen op 
dezelfde producten en dezelfde merken (merktrouwheid) zijn daar de meest 
duidelijke voorbeelden van. 
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Hoewel routines en vaste gedragingen in het dagelijkse leven fundamenteel 
zijn, hebben ze in het sociologische onderzoek naar consumptie geen 
centrale plaats ingenomen. Niettemin moet er in consumptie-onderzoek dat 
de symbolische consumptie centraal stelt rekening worden gehouden met 
dergelijke ingebakken gewoontes. 
 

3.6. Reclame als brug tussen consumptie en betekenis 

Consumptie kent meer en meer symbolische eigenschappen die een rol 
kunnen spelen in de identiteit van individuen. Bij de koppeling van 
symbolische eigenschappen aan producten en merken speelt reclame een 
belangrijke rol, belangrijker dan enkel die van de promotie van producten 
en merken of het kenbaar maken ervan, zodat deze producten en merken 
uitgekozen en gekocht worden. Natuurlijk is het niet zo dat alle producten 
voor alle consumenten bedoeld zijn. Wie absoluut niets met een bepaald 
product is, kan wellicht niet worden overtuigd om dit te kopen (Schudson, 
1991).  
 
Hoewel reclame ook economische doelen dient in de verhoging van de 
verkoop en reclameonderzoek dan nagaat in welke mate dit geslaagd is 
(Lupton, 1994), wordt het in een symbolische consumptiemaatschappij 
meer bestudeerd vanuit de band die het heeft met de betekenis die 
producten en merken hebben of die individuen in deze producten en merken 
terugvinden (McCracken, 1986). Reclame wordt dan een instrument dat 
heel wat macht heeft (Falk, 1997a). Reclame wordt daarom ook gezien als 
de hoofdmotor van de hedendaagse consumptiecultuur (Schudson, 1991; 
Van Poecke, 2002 #1123].  
 
Reclame kan evenwel dus ook neutraal als kanaal worden beschouwd 
waarmee informatie van zender naar ontvanger stroomt zonder meer 
(Schudson, 1991). Het gaat dan om het overbrengen van informatie naar 
de consument waarmee die dan eigenlijk nog alle kanten uit kan al blijft het 
de bedoeling dat de consument het product of merk koopt. Deze visie leunt 
aan bij een economische traditie en wil vooral een antwoord bieden op de 
vraag: “Wat doet dit product?” (Van Poecke, 2002). 
 
Deze visie kan ook worden uitgebreid. Marketing, waarvan reclame een 
wezenlijk deel vormt, kan zo ook worden gedefinieerd als het proberen 
betrekken van de consument in het productieproces om hem beter te dienen 
en uiteindelijk als producent een hogere kans tot winst uit te halen (Lury, 
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1994). Informatie stroomt dan ook van de consument naar de producent. 
Daardoor kan de overbekende marketingmix – product, prijs, plaats, 
promotie – ook beter op de consument worden afgestemd. Deze informatie-
benadering gaat echter niet zover om te stellen dat de informatie 
betekenissen in zich draagt. Van verdere koppelingen aan smaak of lifestyle 
is dan ook helemaal geen sprake.  
 
Echter, als reclame enkel informatie overbrengt zou haar functie beperkt 
blijven tot het promoten van producten en merken die het individu nodig 
heeft. Toch kan reclame ook (valse) noden construeren en dat gebeurt 
vooral door het koppelen van betekenissen aan producten en merken 
(Edwards, 2000; MacRury, 1997; Slater, 1997b; Van Poecke, 2002). Zo 
wordt reclame geplaatst binnen de hedendaagse symbolische 
consumptiecultuur (Leiss, Kline, & Jhally, 1986). Reclame stuurt 
betekenissen doorheen netwerken van sociale interactie waardoor 
producten en merken imago’s krijgen die de consument ook wil. Reclame 
construeert dan symbolische beelden om verlangens en smaken te 
beïnvloeden (Harvey, 1989) en zo – onrechtstreeks – verkoop te 
bevorderen. Het gaat zelfs verder want betekenissen hoeven niet 
noodzakelijk met het product of merk zelf te maken te hebben. Reclame 
biedt dan een antwoord op de vraag: “Wat betekent (het gebruik van) dit 
product?”, “Hoe kan ik door het middel van dit product gelukkig worden?” 
of “Welke persoon word ik als ik dit product gebruik?” (Van Poecke, 2002). 
In de caroussel van modes, stijlen en trends is reclame een morele gids 
(van der Loo, 1990) en zo ook een hulpmiddel in het imagomanagement 
dat eigen is aan een consumptiemaatschappij. Producten en merken krijgen 
betekenissen die te maken hebben met identiteit en daarbij wordt de indruk 
gewekt dat wie deze producten en merken koopt, er deze symbolische 
eigenschappen bij krijg: “indien je product X koopt, krijg je er betekenis of 
waarde Y bij, of omgekeerd, dat indien je betekenis of waarde Y wil, je dan 
product X moet kopen” (Van Poecke, 2002: 11). Dit maakt ook dat de 
uiteindelijke praktische gebruiksaspecten in reclame vaak van geen tel 
meer zijn (Lupton, 1994). Dit leunt aan het eerder geziene feit dat de 
tekenwaarde van producten de nuts- en ruilwaarde naar het achterplan 
heeft verwezen. Reclame kan zelfs aan betekenisloze producten bijzondere 
betekenissen geven (Featherstone, 1990). Producten en merken krijgen 
een persoonlijkheid (Edwards, 2000) die als package deal met de aankoop 
wordt meegeleverd en deel gaat uitmaken van de persoonlijkheid van de 
consument (Lury & Warde, 1997). Op deze wijze speelt reclame een 
sleutelrol in een consumptiemaatschappij waarin het communiceren van het 
eigen ‘ik’ aan de hand van consumptie centraal staat. Daarbij is het ook 
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belangrijk op te merken dat reclame zich niet richt tot het publiek in het 
algemeen, maar steeds tot het concrete individu, hoe abstract ook 
(Schudson, 1991). Het is dan ook de bedoeling van reclame dat het individu 
zich persoonlijk aangesproken voelt en zijn persoonlijke stijl kan 
ontwikkelen44 (Tian, Bearden, & Hunter, 2001).  
 

3.7. Besluit 

In dit hoofdstuk zijn meer algemene theorieën aan bod gekomen die een 
beeld hebben gegeven over een maatschappij waarin consumptie welig tiert 
en waarin producten meer dan economische gebruiksproducten zijn 
geworden, of waarin ze dat nog minder zijn geworden dan vroeger. Er werd 
ingegaan op het feit dat het gedrag van de consument vandaag de dag niet 
eenvoudigweg in formules van traditionele nutsmaximalisering kan worden 
gegoten. Deze stelling werd gesitueerd binnen het economisch gerichte 
consumptieonderzoek en daartegenover werd – in een zwart-wit 
tegenstelling – het sociologisch (en ook psychologisch) gerichte 
consumptieonderzoek geplaatst. Daarvoor werd uitgebreid ingegaan op de 
materiële cultuur die erg belangrijk is voor sociologisch 
consumptieonderzoek, net omwille van een nieuw soort omgang met 
producten. Voor dit onderzoek is dat niet anders. De huidige maatschappij 
is er een waar de symboolwaarde van consumptie erg aan belang heeft 
gewonnen. Met producten kan men meer dan er op de verpakking staat. Ze 
betekenen ook iets, ze hebben een ‘communicatieve status’. Die betekenis 
wordt in de verf gezet door reclame, waarbij tegelijk de aankoop van een 
product gelijkgesteld wordt met de aankoop van een identiteit. De 
symboolwaarde van consumptie wordt onder meer gebruikt in processen 
van distinctie en identificatie. Daarover handelt het volgende hoofdstuk. 

                                                 
44 Een van de meer en meer voorkomende manieren waarop reclame individuen een 
toekomstige aankoop en de te verwachten reacties van anderen voorspiegelt is het gebruik 
van rolmodellen (Vigneron & Johnson, 1999) en cult-helden. Daarbij verschaffen ‘Bekende 
Mensen’ aan producten een imago die het kopen ervan aantrekkelijker maakt (van der Loo, 
1990), net omdat die cult-helden dit product of merk ook verkiezen. 
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Hoofdstuk 4: Wat consumptie doet 

Distinctie en identificatie 
 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de twee voornaamste communicatieve functies van 
symbolische consumptie centraal. De groepen of personen waarmee 
consumenten zich willen identificeren of waarvan ze zich willen distantiëren, 
komen daarom ook aan bod. Voor jongeren zullen dit vooral de peers 
blijken. Een uitgesproken vorm van symbolische consumptie is 
demonstratieve consumptie en ook daar wordt aandacht aan besteed. Een 
consumptiewereld waarin symbolische consumptie overheerst lijkt een 
chaos te zijn, omdat het lijkt alsof op geen enkele manier kan worden 
‘begrepen’ waarom mensen op een bepaalde manier consumeren. Toch zijn 
er zoektochten geweest om orde in de chaos te creëren. Belangrijk was 
daarbij het ontstaan van het begrip ‘lifestyle’. Tot slot worden aan het einde 
van dit hoofdstuk de brandstof van consumptie (geld) en de meest visuele 
consumptiedaad (shoppen) besproken, omdat zij zowel in de theorie als in 
het onderzoek een belangrijke rol spelen.  
 

4.2. Distinctie en identificatie 

4.2.1. Consumptie als onderscheider of overbrugger 
Eén van de meeste voorkomende toepassingen van de symbolische of 
communicatiefunctie van producten schuilt in distinctie en identificatie. 
Distinctie duidt daarbij op de idee dat iedereen wel op één of andere manier 
anders wil zijn dan de anderen. Het is een streven naar onderscheid, een 
need for uniqueness (Snyder & Fromkin, 1977). Zo kan elk individu zich als 
afzonderlijk en uniek naar de buitenwereld toe kenbaar maken, waardoor 
zijn eigen leven specifieke waarde en betekenis krijgt (Csikszentmihalyi & 
Rochberg-Halton, 1981; Berger & Heath, 2007; Wouters, 1990). De term 
‘individu’ verwijst in dit opzicht dan naar het voor zichzelf opkomen en het 
zich gescheiden zien van anderen (Grotevant & Cooper, 1998). Het is een 
innerlijke drang van mensen om van anderen te verschillen (Brewer, 1991) 
en die staat centraal in heel wat studies in de sociologie (Berger & Heath, 
2007). In plaats van distinctie kan ook differentiatie als term worden 
gebruikt, net zoals imitatie en convergentie als synoniemen voor 
identificatie worden gehanteerd.  
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Eén van de redenen waarom mensen een voortdurende drang naar 
onderscheid ervaren, ligt in het feit dat de sociale leefwereld van mensen 
veel uitgebreider is dan vroeger, waardoor de nood om de specifieke 
eigenheid te benadrukken ook is toegenomen (Vigneron & Johnson, 1999). 
Mensen voelen zich in hun identiteit bedreigd als ze in grote mate gelijk zijn 
aan anderen – en hoe meer ‘anderen’ er zijn in de eigen sociale leefruimte, 
hoe meer kans daartoe is - en gaan daarom ‘anti-conformeren’ (Tian, 
Bearden, & Hunter, 2001). Daarbij gaat het vooral om het aanzien worden 
als een specifiek iemand, niet noodzakelijk als een ongewoon iemand 
(Berger & Heath, 2007). Toch mag het willen verschillen van anderen niet 
teveel worden benadrukt.  
 
Het is namelijk duidelijk merkbaar dat er onder individuen ook heel wat 
gemeenschappelijkheden te vinden zijn. Individuen zijn namelijk niet alleen 
bezig met zich te onderscheiden van anderen, maar ook met het zich 
spiegelen aan anderen, met het sociaal aanpassen en conformeren 
(Edwards, 2000). Mensen hebben een diepgewortelde nood om ergens bij 
te horen (Lee & Schrum, 2012; Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 
2011) omdat van anderen verschillend zijn alleen als bedreigend wordt 
opgevat (Lakin, Chartrand, & Arkin, 2008). Ook in consumptieonderzoek is 
dit verband al meermaals aangetoond (Burnkrant & Cousineau, 1975; Chan, 
Berger, & Van Boven, 2012). Toch worden consumenten die louter 
aansluiten bij de meerderheid op een neerbuigende manier soms 
‘conformisten’ genoemd (Berger & Heath, 2007). Individuen moeten met 
andere woorden voortdurend balanceren op de weegschaal van 
individualiteit en interdependentie (von der Lippe, 1998).  
 
Net omdat distinctie en imitatie samengaan (Chan, Berger, & Van Boven, 
2012) zijn gemeenschappelijkheden niet altijd gemakkelijk op te merken. 
Men zou zelfs kunnen beweren dat er geen strikte distinctie bestaat, maar 
dat die steeds ontstaat door een mix van verschillende imitaties. Dit kan 
bijvoorbeeld worden vergeleken met het maken van een robotfoto aan de 
hand van vele verschillende voorbeelden van haartype en –kleur, kleur van 
de ogen, positie van de neus en mond, het al dan niet aanwezig zijn van 
rimpels en/of littekens en dergelijke meer. Telkens kunnen unieke gezichten 
worden gemaakt op basis van ‘imitatie’ van bestaande elementen.  
 
Zoals reeds werd gesteld in het vorige hoofdstuk is men vandaag de dag 
erg vertrouwd met de idee dat mensen niet alleen producten kopen omdat 
ze die nodig hebben, maar ook om symbolische redenen, zoals het zich 
willen onderscheiden van bepaalde sociale groepen en het gaan imiteren 
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van andere groepen om zich hiermee te identificeren45 (Bourdieu, 2003 
{1986}; Burke, 1993; Crompton, 2003; Ilmonen, 2004; Tian, Bearden, & 
Hunter, 2001). Deze redenen worden ook wel ‘nieuwe noden’ genoemd 
omdat ze verband houden met de in het vorig hoofdstuk vermelde 
zogenaamd ‘nieuwe’ functie van consumptie. Deze noden bleven in een 
eerder economische visie vaak on- of onderbelicht, al had dat deels te 
maken met de beperkingen die werden ervaren om deze praktijk in kaart 
te brengen (Richins & Dawson, 1992).  
 

“Economists have to recognize that the needs of human beings fall 
into two-classes – those needs which are absolute in the sense that 
we feel them whatever the situation of our fellow human beings may 
be and those which are relative only in that their satisfaction lifts us 
above, makes us feel superior to, our fellow”. (Keynes in: Mason, 
1981: 13) 

  

4.2.2. Het belang van referentiegroepen 
Distinctie en identificatie werden omschreven als processen waarbij 
individuen ergens bij wilden horen of net ergens van wilden verschillen. Die 
‘ergens’ slaat dan op referentiegroepen, groepen van individuen waartegen 
mensen hun eigen leven en eigen identiteit afwegen, die psychologisch 
significant zijn voor de attitudes en het gedrag van een individu (Adams, 
1998; Ahuvia, 2005; Brewer, 1991; Snyder & Fromkin, 1977; Tian, 
Bearden, & Hunter, 2001; Turner, 1975). Dit al dan niet behoren tot 
bepaalde groepen heeft een grote invloed op hun identiteit (Lakin, 
Chartrand, & Arkin, 2008; Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 
2011; Terry & Hogg, 1996; White & Dahl, 2006) en maakt ook voor een 
groot deel hun sociale identiteit uit (Coleman & Williams, 2013; Muniz Jr. & 
O'Guinn, 2001; Tajfel, 1978). Relaties, bedoeld in de zin van psychologische 
banden, met anderen, dat is het waar het heel wat mensen vooral om te 
doen is (Slater & Miller, 2007). Ook op consumptie, dat dan wordt gezien 
als een middel om de banden met bepaalde mensen uit te drukken, hebben 
referentiegroepen dus een grote invloed (Bearden & Etzel, 1982; Childers 
& Rao, 1992; Escalas & Bettman, 2005; Muniz Jr. & O'Guinn, 2001; Shimp 
& Madden, 1988; von der Lippe, 1998).  
 
                                                 
45 In de hedendaagse consumptiemaatschappij is het trouwens niet alleen zo dat individuen 
voortdurend bezig zijn hun prestige zelf op te bouwen en uit te stralen, het wordt ook 
algemeen aanvaard (Leiss et al., 2005; Marshall, 2000 {1977}; Mead, Baumeister, 
Stillman, Rawn, & Vohs, 2011). Vroeger was dit iets wat niet nodig of mogelijk was.  
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Individuen categoriseren die ‘andere’ daarbij telkens – zij het soms 
onbewust – in vier types referentiegroepen: groepen waarvan men ‘lid’46 is, 
groepen waarvan men graag ‘lid’ zou zijn, groepen waarvan men zeker geen 
‘lid’ wil zijn en neutrale groepen. Deze laatste vallen strikt genomen niet 
onder referentiegroepen, net omdat ze voor een bepaald individu geen rol 
spelen, maar hedendaags onderzoek houdt niet meer strikt aan dit 
onderscheid (White & Dahl, 2007).  
 
De eerste soort referentiegroep is de groep waarvan men lid is. Dit kan heel 
algemeen worden opgevat als de familie of zelfs de groep mannen of 
vrouwen, maar kan ook meer precies worden omlijnd (White & Dahl, 2006). 
Die groepen “comprise those associations of people to which a person 
necessarily or voluntarily belongs and which impose a set of norms 
regarding the behaviours of members” (Mason, 1981: 24). Niet alle groepen 
waartoe men behoort, heeft men zelf gekozen. Wanneer men bijvoorbeeld 
op het werk een plaats krijgt in een landschapskantoor met vijftien andere 
collega’s, dan ontstaat daar een groep, of men ertoe wil behoren of niet. En 
die groep zal, net als de groepen waarvan men wel gewild lid is, een set 
gedragscodes hebben waaraan men bij voorkeur voldoet, net om de plaats 
binnen de groep niet in het gevaar te brengen (Bearden & Etzel, 1982). Ook 
op het vlak van consumptie zijn die regels een realiteit, ze dragen bij tot de 
versterking van sociale banden (Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 
2011; Podoshen & Andrezejewski, 2012). Voor jongeren is één van de 
belangrijkste van dergelijke referentiegroep de peergroup (Mason, 1981), 
de groep van jongeren (voornamelijk leeftijdsgenoten) met wie ze samen 
opgroeien en aldus deel uitmaken van hun leven. Deze peers hebben ook 
een grote invloed op hen. Jongeren zijn “haunted by the look of others and 
endlessly occupied with being seen in a good light” (Rocamora, 2002), 
waarin consumptie een belangrijke plaats inneemt. 
 
In de tweede plaats zijn er groepen waarvan men geen deel uitmaakt, maar 
waar men wel toe zou willen behoren (Englis & Solomon, 1995; Escalas & 
Bettman, 2005; White & Dahl, 2006, 2007). Deze groepen worden soms 
geduid met de term ‘streefgroepen’ of ‘aspiratiegroepen’. Ook deze groepen 
kunnen normen en regels hanteren en individuen die graag tot deze 
groepen zouden behoren, zullen deze overnemen om een eventuele 

                                                 
46 Daarbij moet worden opgemerkt dat groepen niet steeds welomlijnd zijn. Sociale 
groepen kunnen bijvoorbeeld een officieel karakter hebben (zoals een volleybalclub), maar 
dat hoeft niet. Een vriendengroep is ook een sociale groep en de samenstelling daarvan, 
noch de kenmerken of lidmaatschapscriteria, zijn daarvan éénduidig neergeschreven. 
‘Lidmaatschap’ moet daarom ruim worden bekeken. 
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opname te vergemakkelijken of om alvast door de buitenwereld te worden 
aanzien als een lid van die groep (Escalas & Bettman, 2005). Dat ze dat 
misschien nooit echt zullen zijn, is vaak zelfs geen hindernis. Het gaat erom 
dat ze de status verkrijgen die bij die bewuste referentiegroep hoort 
(Hudders & Pandelaere, 2012). Onderzoek toont zelfs aan dat sommige 
individuen daarin heel ver durven gaan en zelfs ‘gevaarlijke’ consumptie 
(overmatig roken, alcoholgebruik en drugsgebruik) overwegen, zolang het 
maar de beoogde sociale doelen bereikt (Mead, Baumeister, Stillman, 
Rawn, & Vohs, 2011; Rose, Bearden, & Teel, 1992). 
 
Op de derde plaats zijn er groepen waartoe individuen absoluut niet willen 
behoren en waarbij ze ten allen prijzen willen vermijden dat ze als lid van 
die groep kunnen worden aanzien (Englis & Solomon, 1995; Muniz Jr. & 
Hamer, 2001; Turner, 1975). Het gaat daarbij dus niet om ‘keeping up with 
the Joneses’ (Podoshen & Andrezejewski, 2012), maar over ‘keeping away 
from the Joneses’ (Twitchell, 2000). De gehanteerde werkwijze is daarbij 
net omgekeerd als deze bij streefgroepen. De regels en codes die binnen 
zulke groepen gelden, zullen absoluut worden vermeden omdat men niet 
met die groep geassocieerd wenst te worden (White & Dahl, 2007). Kledij 
die bijvoorbeeld kenmerkend is voor zulke groepen zal de kleedkast niet 
bereiken of – als ze er al in zat – er toch niet meer worden uitgehaald. Deze 
groepen worden ook dissociatieve groepen genoemd, net omdat men er 
zich niet mee wil associëren (White & Dahl, 2006).  
 
Ten vierde zijn er de neutrale groepen, want natuurlijk hoeven niet alle 
individuen of groepen een bepaalde invloed uit te oefenen op elk individu. 
Belangrijk is daarbij duidelijk het verschil voor ogen te blijven houden met 
groepen waartoe mensen niet behoren of er zich niet naar gedragen omdat 
de groepen hen niets zeggen of omdat ze heel specifiek zeker niet als 
mogelijk deel uitmakend van die groep willen worden gezien (Berger & 
Heath, 2007; Escalas & Bettman, 2005; White & Dahl, 2006, 2007). Vanaf 
het moment dat er een negatieve houding ten opzichte van een bepaalde 
groep meespeelt, verliest deze groep haar status van neutrale groep.  
 
Heel wat onderzoek heeft aangetoond dat er belangrijke congruenties 
bestaan tussen consumptie en het lidmaatschap van dergelijke 
referentiegroepen (Bearden & Etzel, 1982; Bearden, Netemeyer, & Teel, 
1989; Burnkrant & Cousineau, 1975; Childers & Rao, 1992; Coleman & 
Williams, 2013; Escalas & Bettman, 2005; Ratner & Kahn, 2002). Een 
belangrijke opmerking bij deze situering van groepen en het belang dat ze 
hebben voor consumptie is het feit dat men van elke groep meer dan één 
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kan hebben (Kleine, Kleine III, & Kernan, 1993), en dat conflicten, zowel 
intern als extern, niet zijn uitgesloten. Wanneer een bepaald merk in een 
bepaalde groep waarvan men lid is ‘not-done’ is, terwijl dat merk net de 
absolute topper is in een streefgroep, zal het individu keuzes moeten 
maken, want er kan in één beslissing maar één motief op dat vlak 
meespelen (Mason, Conrey, & Smith, 2007). Daarin blijven trouwens altijd 
nuances mogelijk (Slater & Miller, 2007). Verder is het geen onbelangrijke 
opmerking dat consumptie die een connectie met referentiegroepen wil 
bereiken of net niet, nutteloos is als die consumptie niet zichtbaar is 
(Bearden & Etzel, 1982; Escalas & Bettman, 2005; Mead, Baumeister, 
Stillman, Rawn, & Vohs, 2011). Verder moet ook worden opgemerkt dat 
consumptie op deze manier vaker wordt gebruikt door mensen die zich 
eenzaam of uitgesloten voelen. Individuen die zich sociaal uitgesloten 
voelen en er niet in slagen referentiegroepen te bereiken, gebruiken 
consumptie op deze manier, als laatste strohalm om toch nog iets te 
bereiken op dat sociale vlak (Berger & Heath, 2007; Lakin, Chartrand, & 
Arkin, 2008; Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, & Vohs, 2011; Wang, Zhu, 
& Shiv, 2012).  
 

4.2.3. Sociale mobiliteit 
Heel wat consumptieonderzoek toont aan dat sociale motivaties 
consumptiebeslissingen (bege-)leiden (Mead, Baumeister, Stillman, Rawn, 
& Vohs, 2011) of dat consumptie kan dienen tot sociale mobiliteit (O'Cass 
& Frost, 2002). Daarbij is uiteraard de hiervoor uitgewerkte symboolwaarde 
van producten van belang, waarbij producten worden omgevormd tot 
tekens van onderscheid.  
 

“Being different from others or becoming distinctive among a larger 
group often results from signals conveyed by material objects that 
consumers choose to display” (Tian, Bearden, & Hunter, 2001: 50).  

 
Het bouwen en in stand houden, maar ook het doorbreken van muren rond 
sociale (sub-)groepen wordt dan ook beschouwd als één van de 
belangrijkste toepassingen van producten in de consumptiemaatschappij.  
 

“Goods are neutral, their uses are social; they can be used as fences 
or bridges. [...] Goods are used for marking in the sense of classifying 
categories. […] Consumption habits, deemed natural as skin, are 
criteria for membership and become weapons of exclusion” (Douglas 
& Isherwood, 1980: 12, 74, 85).  
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Deze functie van consumptie is niet nieuw, zoals ook al in hoofdstuk 2 en 3 
is gebleken. Maar wel nieuw is dat de traditionele scheidingslijnen tussen 
subgroepen vervaagd zijn en vervangen werden door symboolgrenzen. Het 
is in de hedendaagse maatschappij dan ook vooral uit de symbolische 
gemeenschappen waartoe men behoort, dat men zijn sterkste identiteit 
haalt (Lury & Warde, 1997). Die groepsidentiteit wil men beschermen door 
ze duidelijk te accentueren en het groepsbehoren strikt af te lijnen, zowel 
in positieve zin (groepen waartoe men behoort en streefgroepen) als in 
negatieve zin (groepen waarmee men niet mee wil worden vereenzelvigd). 
Consumptie is dus een belangrijk middel voor consumenten om aan 
anderen duidelijk te maken waar ze zichzelf zien staan binnen een complex 
geheel van sociale structuren (Lupton, 1994). Hun ‘wereld van goederen’ 
reflecteert hun eigen opvattingen over zichzelf en de ruimere omgeving 
rondom hen (McCracken, 1988). Er wordt zelfs een deur geopend om ‘vals 
te spelen’ en te vervallen in een spel waarin ‘keeping up appearances’ of 
schone schijn centraal staan. 
 
Alle producten kunnen in zekere mate dienst doen als markeerder van 
sociale rang en stand. Het is dan ook niet eenvoudig om een onderscheid 
te maken tussen die producten die louter dienst doen als markeerder en die 
producten die een zekere markeerfunctie combineren met een al dan niet 
grote mate van praktische efficiëntie (Douglas & Isherwood, 1980), ook al 
omdat dit verschilt van situatie tot situatie. Wat de ene keer kan worden 
opgevat als het ten toon spreiden van differentiërende producten kan bij 
een andere gelegenheid eenvoudigweg een toevallig of secundair gevolg 
zijn van motieven of pogingen om andere behoeften te bevredigen (Tian, 
Bearden, & Hunter, 2001). Dit kwam eerder al aan bod bij 
groepsonderscheidende kenmerken, maar speelt uiteraard ook op het vlak 
van sociale mobiliteit een belangrijke rol. 
 
Consumptie en het ‘zich verplaatsen’ van één sociale groep naar een andere 
spelen vaak samen. Sociale mobiliteit kent daarbij zowel een horizontale als 
een verticale variant. In vroegere maatschappijen was er bijna uitsluitend 
sprake van verticale mobiliteit. Daarbij speelden ‘socially distant reference 
groups’ een heel belangrijke rol (Mason, 1981) omdat sociale klassen ook 
in afstand vaak erg van elkaar gescheiden waren. Deze verticale mobiliteit 
werd ook wel ‘between-group mobility’ genoemd. Individuen streefden er 
daarbij naar om één of meerdere stapjes hoger te zetten op de 
maatschappelijke ladder. De in de hedendaagse Westerse maatschappijen 
meer op de voorgrond gekomen horizontale mobiliteit wordt ‘within-group 
mobility’ genoemd (Mason, 1981), waarbij die traditionele band met de 
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maatschappelijke ladder minder van tel is, maar waarbij individuen zich in 
hun consumptie op die diezelfde trede toch willen onderscheiden van de 
ander. Op datzelfde niveau van die traditionele ladder worden dan 
scheidingslijnen tussen groepen, culturen en subculturen op de voorgrond 
geplaatst. Toch mag men zich daarbij niet verliezen in een hokjesdenken. 
Grenzen tussen verschillende groepen van mensen lopen kriskras door 
elkaar en individuen behoren nooit niet tot slechts één maatschappelijke 
groep.  

 
“With interactional groups multiplying and in constant flux, it becomes 
exceedingly difficult to develop stable consensus goods that represent 
the group” (Holt, 2000: 215). 

 
Wanneer men deze redenering doordrijft zou in een extreme situatie ieder 
individu een singleton worden, een groep met slechts één lid, en zouden er 
zelfs geen sociale groepen meer overblijven.  
 

4.2.4. Demonstratieve consumptie 
Zoals gesteld, zijn theorieën over de voorkeuren van consumenten voor 
bepaalde goederen gebaseerd op de veronderstelling dat goederen en 
diensten gegeerd en gekocht worden omwille van een zeker ‘nut’ dat ze 
hebben voor de consument, waarbij dat ‘nut’ zowel kan verwijzen naar het 
zuiver praktische als naar het symbolische. Dit symbolische ‘nut’ is dan 
onder meer in communicatie over de eigen sociale positie te vinden – de 
eerste communicatieve rol van producten (Csikszentmihalyi & Rochberg-
Halton, 1981) – maar in extremere vormen kan distinctie en identificatie 
zelfs het enige nut van consumptie worden. Veblen (1899) benoemde dit in 
zijn boek “The leisure class” met de term ‘conspicuous consumption’ die in 
het Nederlands gekend is onder ‘demonstratieve consumptie’. Meer bepaald 
koppelde Veblen de prijs van consumptie aan de communicatie van de 
plaats die individuen innamen op de maatschappelijke ladder. 
Demonstratieve consumptie bouwt daarbij voort op het achteraf zo 
genoemde Veblen-effect en om dit effect te kaderen, wordt dit meestal 
omschreven vanuit het socio-psychologisch beredeneerde bandwagon- en 
snob-effect, die beide aansluiten bij de eerder omschreven processen van 
identificatie en distinctie. Het bandwagon effect stelt dat de vraag naar een 
product toeneemt, wanneer anderen hetzelfde product consumeren. Dit kan 
ook op merken worden toegepast. Hoe meer mensen merk A kopen, hoe 
meer mensen dat merk willen kopen, net omdat het ‘in’ of ‘cool’ (Leiss et 
al., 2005) is. Hierbij staat de eerder behandelde conformiteit centraal. Het 
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snob-effect verwijst net naar het tegenovergestelde en sluit aan bij de 
distinctie en de nood om uniek te zijn. Het betreft dan de situaties waarbij 
de vraag naar een product daalt omdat anderen hetzelfde consumeren. 
Hierbij willen consumenten hun individualiteit benadrukken en zich 
onderscheiden van de grote massa. 
 
Het Veblen-effect laat de vraag naar een product afhangen van de prijs 
ervan, maar binnen een sociaal verband. Wanneer de vraag naar een 
product toeneemt, net omdat de prijs verhoogt (en er dus eigenlijk wordt 
ingegaan tegen één van de fundamentele principes van de economische 
logica), is er sprake van een Veblen-effect. Een bijkomende voorwaarde is 
evenwel dat het de bedoeling is net met de hoge prijs van de producten te 
pronken om de eigen (echte of vermeende) hogere sociale status in de verf 
te zetten (Bagwell & Bernheim, 1996; Jaramillo & Moizeau, 2003; 
Leibenstein, 1950; Veblen, 1899). Hierin ligt meteen de sociale verklaring 
voor het afwijken van de economische logica en toont nogmaals aan dat 
sociale motieven voor consumptie de economische echt kunnen 
overtreffen47. Bagwell en Bernstein (1996) verwijzen daarbij naar de markt 
van luxegoederen waarbij de consumenten er zelfs niet minder voor zouden 
willen betalen. Bij Veblen zelf gaat het echter niet alleen over het ‘plezier’ 
van teveel te betalen, het gaat om wat er daarmee kan worden 
gecommuniceerd. Hier vindt ook de dure prijs van merkproducten haar 
drijfkracht (Krähmer, 2006). 
 
In demonstratieve consumptie gaat het er dus om de mening van anderen 
over zichzelf te beïnvloeden door het financiële aspect van de 
consumptiepraktijk. Van der Loo (1990) hanteert niet demonstratief maar 
‘opzichtig’ om deze vorm van consumptie te omschrijven. Ruimer 
omschreven gaat het bij demonstratieve consumptie niet louter om het 
etaleren van rijkdom via de prijs van gekochte dingen (O'Cass & McEwen, 
2004), maar net algemeen – zoals in eerdere paragrafen al uitgebreid aan 
bod kwam – om het tentoonspreiden van identiteit en status (Bagwell & 
Bernheim, 1996; Leibenstein, 1950; O'Cass & Frost, 2002, Veblen, 1899). 
Demonstratieve consumptie wordt algemeen dan ook gedefinieerd als “a 
pattern of conduct that is intended to realize the goal of maintaining or 
enhancing an individual's social position” (Campbell, 1995a). Deze sociale 

                                                 
47 Leibenstein (1950) duidde nog op twee andere ‘non-functionele’ consumptiepraktijken: 
speculatieve consumptie en irrationele consumptie. Speculatieve consumptie betreft de situaties 
waarbij mensen producten kopen omdat ze verwachten dat de prijs ervan zal stijgen. Een 
vergelijking met het speculeren op de beurs is dan ook gauw getrokken. De irrationele 
consumptie is dan niet meer dan een zogenaamde restcategorie. 
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positie hoeft daarbij niet overeen te komen met werkelijkheid, het imago is 
voldoende48 (Krähmer, 2006).  
 
In de originele theorie van Veblen speelden echter vooral prijzen een 
belangrijke rol omdat symbolische consumptie nog niet tot volle wasdom 
was gekomen. Veblen noemde dit ‘pecuniary strength’ (Bagwell & 
Bernheim, 1996; O'Cass & McEwen, 2004; Veblen, 1899) en legde er vooral 
de nadruk op dat rijke mensen de enige waren die zich vrije tijd konden 
veroorloven en in die vrije tijd hun status etaleerden. Jaloersheid van 
anderen was een van de doelen die daarmee werden bereikt. Op deze 
manier deden ze aan ‘self-advertisement’ (Tilman, 2006) om zichzelf als 
zogenaamde ‘nietsdoende klasse’ te onderscheiden van de werkende klasse 
(Trigg, 2001). Twee belangrijke motieven voor demonstratieve consumptie 
moeten in de theorie van Veblen worden onderscheiden. De eerste is 
‘aanstootgevende vergelijking’. Daarbij consumeren leden van een hogere 
sociale klasse op een demonstratieve wijze met het doel zich van de leden 
van de lagere sociale klassen te onderscheiden (Jaramillo & Moizeau, 2003). 
‘Geldelijke wedijver’ (pecuniary emulation), het tweede motief, wordt dan 
de drijfveer van de lagere sociale klasse om op een bepaalde manier te 
consumeren waardoor ze door anderen worden aanzien als leden van een 
hogere sociale klasse (Gardner & Levy, 1955). Deze twee motieven kunnen 
een dynamisch proces op gang trekken, tenzij leden van de hogere sociale 
klasse de consumptiekloof in dergelijke mate groot maken dat imitatie 
wordt ontmoedigd49 (Bagwell & Bernheim, 1996).  
 
Zoals reeds kort aangeraakt wordt demonstratieve consumptie in de 
hedendaagse maatschappij vaak betracht met het tentoonspreiden van luxe 
(Podoshen & Andrezejewski, 2012; Trigg, 2001). Luxe wordt dan 
gedefinieerd als niet-noodzakelijkheid, overtollig of overbodig, hoewel er 
altijd discussie blijft over wat precies als luxe moet worden beschouwd 
(Hudders & Pandelaere, 2012). Vroeger was in elk geval net datgene wat 
enkel de rijkste klassen zich konden veroorloven. Vandaag de dag wordt 
                                                 
48 Het is daarvoor echter wel een voorwaarde dat consumptiegoederen en hun symbolische 
eigenschappen publiek zijn gekend (Tian, Bearden, & Hunter, 2001) en publiek dienen te 
worden gekocht en gebruikt (Onkvisit & Shaw, 1987; Richins, 1994a, 1994b; White & Dahl, 
2006), maar niet overdreven, want producten en merken verliezen hun communicatieve 
status voor demonstratieve consumptie wanneer teveel mensen ze gebruiken (Escalas & 
Bettman, 2005). 
49 Toch mag men er niet zomaar vanuit gaan dat lagere klassen de hogere klassen gaan 
imiteren (‘trickle down’), omdat de het ook de andere richting uit kan gaan en de stuwende 
kracht voor dit soort consumptie zich ook onderaan de maatschappelijke ladder kan 
situeren (Fine & Leopold, 1993; Trigg, 2001). Termen als ‘trickle-up’ (Rocamora, 2002), 
trickle-across (Delhaye, 1993) of ‘chase and flight’ (McCracken, 1988) passen in dat 
verband. 
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luxe soms als een meer gedemocratiseerde manier van demonstratieve 
consumptie gezien (Mortelmans, 1998, 2005).  
 
Hoewel er twijfel bestaat of het werk van Veblen moet worden gelezen als 
een objectieve sociale analyse of als een satire50 (Aldridge, 2003; Edwards, 
2000), kan het niet meer worden weggedacht uit hedendaags 
consumptieonderzoek. Demonstratieve verspilling, die in de theorie van 
Veblen wel aanwezig is, is vandaag de dag minder aan de orde51, maar van 
demonstratieve consumptie neemt men aan dat het in de hedendaagse 
maatschappij nog steeds belangrijk is. In een maatschappij waarin niemand 
echt een grijze muis wil zijn (Wouters, 1990) en waarin vrije tijd niet langer 
een symbool van status is, trachten individuen nog steeds hun identiteit tot 
uitdrukking te brengen door het kopen van dure producten (Holt, 2000; 
Trigg, 2001; van der Loo, 1990). Toch worden daarbij ook enkele 
kanttekeningen gemaakt, die nauw verband houden met voorbehoud dat 
werd gemaakt toen de geschiedenis van de consumptiemaatschappij werd 
geschetst (hoofdstuk 2). Ook dure producten verliezen namelijk hun 
demonstratieve kracht wanneer ze algemeen verspreid worden (Baudrillard, 
1970; Tian, Bearden, & Hunter, 2001) of zoals Laermans (1993: 99) het 
stelt: “New status symbols were continuously devalued through the process 
of imitation and emulation”. Ook worden onderzoeksgerelateerde 
bedenkingen gemaakt. Zo wordt het onwaarschijnlijk geacht dat 
consumenten zullen willen toegeven dat drijfveren van demonstratieve 
consumptie voor hen centraal staan52 (Campbell, 1995a; Mason, 1981; 
Tilman, 2006; Wouters, 1990). De oorspronkelijke benadering van Veblen 
vormt dan ook geen toetsbare hypothese meer, wat maakt dat ze in 
hedendaags onderzoek in aangepaste vorm wordt gehanteerd (Trigg, 
2001). In dit onderzoek wordt ze – in lijn met ander consumptieonderzoek 
– enkel in haar algemene vorm als theoretische achtergrond opgenomen. 

                                                 
50 Bagwell & Bernheim (1996) stellen bijvoorbeeld dat Veblen enkel anekdotisch bewijs 
aanleverde. Krähmer (2006) en O’Cass & McEwen (O'Cass & McEwen, 2004) spreken in 
dat verband over intuïtie. 
51 Mason (1981: 69) geeft van deze verspilling volgend voorbeeld: “Guests at dinner parties 
were given one hundred dollar bills with which to light their after dinner cigars”. De reden 
voor deze mindere frequentie van demonstratieve verspilling is wellicht te vinden in de 
grotere transparantie van een globaliserende maatschappij. De kritiek die mogelijk wordt 
geuit op verspilling (in welke vorm ook) kan een schaduw werpen over de diepere 
betrachtingen van het oorspronkelijke gedrag. In plaats van te stijgen op de 
maatschappelijke ladder of een hogere plaats in de verf te zetten, zou men enkele treden 
kunnen dalen, wat natuurlijk ten alle prijze moet worden vermeden (Tilman, 2006; Trigg, 
2001). 
52 Tilman (2006) stelt daarom dat het daarom ineffectief zou zijn om met survey-onderzoek 
te werk te gaan op dit vlak, daar men de respondenten niet tot een bepaald niveau kan 
drijven waarbij ze dergelijke motieven toegeven. De neiging om sociaal wenselijk te 
antwoorden (Steenkamp, De Jong, & Baumgartner, 2010) is dan te groot. 
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4.2.5. Zoektochten naar orde in de chaos 
Eén van de traditionele manieren om orde te zoeken in wat als een 
maatschappelijke chaos kan worden gezien, is de onderverdeling van de 
maatschappij in ‘subculturen’. Echter, de hedendaagse maatschappij er één 
van ‘loose boundaries’ (Warde, Martens, & Olsen, 1999), waarin steeds 
minder definitief vastgelegde structuren bestaan (Smee, 1997) en net het 
ontbreken van die meer rigide, coherente en vaste vormen van 
onderscheid, die kenmerkend zijn voor ‘subculturen’ (Bennett, 2003 
{1999}), voedt de nood aan andere vormen van ‘ordening’ in twee- of 
meerdimensionele ruimten. De oorsprong van deze pogingen is uiteraard te 
vinden in het zoeken naar de kiem van gedrag (in al haar vormen, ook 
consumptie) van individuen om zo greep te krijgen op de maatschappij, 
vanuit louter wetenschappelijke of vanuit marketinggerichte hoek. 
Hieronder worden belangrijke structureringen vermeld, zonder de bedoeling 
exhaustief te werk te gaan, omdat ze net zoals de vorige paragraaf een 
meer algemene theoretische beschouwing beogen. 
 
Zo introduceerde Bauman een tweedeling tussen ‘the seduced’ en ‘the 
repressed’. De eerste groep omvat de individuen die de middelen hebben 
om aan consumptie te kunnen deelnemen en zich op deze manier sociaal 
kunnen integreren in de maatschappij. Ze worden verleid door de 
verlokkingen van de consumptiemaatschappij en kunnen dit spel 
meespelen. De verdrukten ervaren deze verleidingen ook, maar kunnen dit 
spel niet meespelen, voornamelijk omdat ze er niet genoeg middelen voor 
hebben. Zo voelen zich dan uitgesloten uit de maatschappij die op 
consumptie is gebaseerd. Zo leidt consumptie aanvankelijk tot een 
tweedeling van de maatschappij en in verdere toepassingen tot meerdere 
sociale groepen waarin opnieuw de processen van inclusie en exclusie 
spelen (Bauman, 1988). Er is dan eigenlijk sprake van twee sociale klassen 
waarin vooral financiële sterkte doorslaggevend is. 
 
Eén van de meest gekende pogingen om consumptievoorkeuren van 
individuen te verklaren, is ontwikkeld door Pierre Bourdieu (1979) in zijn La 
Distinction. Centraal in zijn analyse staat het begrip ‘smaak’, gedefinieerd 
als de voorkeur voor bepaalde producten, bepaalde vormen van 
vrijetijdsbesteding en dergelijke meer. Die smaken worden gezien als deels 
persoonlijk en karakteristiek voor het individu, maar deels ook als sociaal 
en gestructureerd. In één zin kan worden gesteld dat smaken nieuwe 
classificaties aanbrengen (Bourdieu, 1994), die gehanteerd worden in 
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processen van sociale selectie (Lamont & Lareau, 1988) of onderscheid 
(Berger & Heath, 2007; Douglas & Isherwood, 1980). Sociale distinctie en 
smaak gaan voor Bourdieu hand in hand (Bourdieu, 2000 {1979}; Holt, 
2000; McCracken, 1988; Rocamora, 2002; Smee, 1997; Turner & 
Edmunds, 2002; Warde, Martens, & Olsen, 1999). 
 

“Taste […] functions as a sort of social orientation, a 'sense of one's 
place', guiding the occupants of a given place in social space towards 
the social positions adjusted to their properties, and towards the 
practices or goods which befit the occupants of that position. It implies 
a practical anticipation of what the social meaning and value of the 
chosen practice or thing will probably be, given their distribution in 
social space and the practical knowledge the other agents have of the 
correspondence between goods and groups” (Bourdieu, 2003 
{1986}). 

 
Smaken zijn in deze visie verankerd in een klassenhiërarchie (Chaney, 
1998). De smaak van een persoon houdt daarbij nauw verband met zijn 
habitus, die dan weer kan worden gedefinieerd als de sociaal en cultureel 
gevormde instelling van een persoon (Edwards, 2000), of als de schema’s, 
de classificaties, de regels en de verwachtingen die bepaalde keuzes en 
acties van individuen in de hand werken (Slater, 1997a).  
 
Bourdieu hanteert in zijn analyse twee assen, één van economisch kapitaal 
en één van cultureel kapitaal. Volgens deze twee assen kan iemand vier 
posities aannemen in het sociale leven. De eerste groep omvat mensen met 
veel economisch kapitaal en veel cultureel kapitaal. De rijke bourgeois met 
een jaarabonnement eerste rang voor de opera is hier een voorbeeld van. 
De tweede groep omvat personen die een laag economisch kapitaal 
combineren met een hoog cultureel kapitaal. In dezelfde lijn zou men in 
deze groep individuen kunnen classificeren die een voorkeur hebben voor 
opera, maar die zich het bijwonen van een voorstelling niet of maar zelden 
kunnen veroorloven en als ze er dan zijn, bevinden ze zich in de 
zogenaamde ‘uil’, helemaal achter- en bovenaan. Ten derde zijn er de 
mensen met een hoog economisch kapitaal en een laag cultureel kapitaal. 
Houdend aan het onderscheid tussen cultuur met een grote en een kleine c 
zouden rijke mensen die hun geld uitgeven aan het inrichten van een eigen 
TV-kamer met surround-geluidssysteem, geknipt voor de harde actiefilm, 
perfect in dit plaatje passen. De vierde en laatste onderscheiden groep 
betreft dan de individuen met een laag cultureel en een laag economisch 
kapitaal en kan misschien passend worden getypeerd door de arbeider die 
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na zijn aan de band geklopte uren tegen een minimumloon, languit voor tv 
in de zetel zakt. 
 
Door bovenop dit raster van cultureel en economisch kapitaal een raster 
van smaken te plaatsen, kan men via de observatie van consumptiedaden 
iemand situeren in een bepaald sociaal veld (Bourdieu, 1979). Hiervoor is 
dit deels gebeurd aan de hand van culturele consumptie, maar Bourdieu 
zelf bekeek dit veel algemener. Bovendien zou ook één observatie van 
consumptiegedrag voldoende zijn om iemand in een bepaalde categorie 
onder te verdelen aangezien keuzes in sociale velden een hoge graad van 
homologie vertonen (Aldridge, 2003). Een antwoord op een vraag naar 
muziekvoorkeur zou bijvoorbeeld voldoende zijn om andere culturele 
praktijken en voorkeuren af te leiden, omdat die niet meer doen dan 
dezelfde sociale verschillen herproduceren (Corrigan, 1997). Het vertoon 
van producten wordt dan een deel van een reputatiesysteem, waarbij 
oordelen over goede smaak wel steeds een rol spelen (Turner & Edmunds, 
2002). “De Gustibus Non Disputandum Est” is dan niet van toepassing. 
Leden van één bepaalde sociale klasse zullen systematisch verschillende 
producten prefereren in vergelijking met leden van een andere sociale 
klasse: “Tastes are never innocent of social consequences”53 (Holt, 2000).  
 
Een andere in de consumptieliteratuur vaak vernoemde opdeling is deze in 
‘neo-tribes’ (Maffesoli, 1996), waarbij de symbolische capaciteit van 
producten als voornaamste indicatoren worden gehanteerd om grenzen van 
sociale groepen af te bakenen (Edwards, 2000), grenzen die veel minder 
rigide zijn (Bennett, 2003 {1999}). Neo-tribes zijn namelijk informeel en 
aangezien de enige verplichting om te behoren tot een tribe erin bestaat 
haar zogenaamde identiteitssymbolen aan te nemen, kan men er zich dus 
ook in-kopen (Elliot, 1997).  
 
Gezien de steeds groeiende variëteit aan producten en merken wordt soms 
gesteld dat echt afgelijnde groepen vormen op basis van consumptie veel 
moeilijker is geworden (Warde & Martens, 2000). Socio-psychologische 
consumptieliteratuur hanteert in hedendaags consumptieonderzoek dan 
ook vooral lifestyles als ‘categorisering’ van consumenten, volgens bepaalde 

                                                 
53 Bij de afbakening en bescherming van die grenzen wordt door Bourdieu ook de term 
‘symbolisch geweld’ geïntroduceerd. Het betreft daarbij de tactiek om klasseposities te 
behouden en te beschermen ten koste van anderen (Edwards, 2000), net door het gebruik 
van producten en merken die als symbolen voor een bepaalde klasse gelden af te 
schermen. Leden van andere klassen kunnen dan niet dezelfde smaken tentoonspreiden, 
waardoor consumptie een kwestie van ‘gatekeeping’ wordt.  
 



100 

‘expressieve gedragsvormen’54 (Caen, 2006), manieren waarop mensen 
hun uiterlijk en gedrag vorm en betekenis geven (Wouters, 1990) en 
uitstralen (Bennett, 2003 {1999}), in plaats van op basis van de 
traditionele socio-economische en demografische factoren als leeftijd, 
geslacht, sociale klasse, geografische positie, beroep en dergelijke meer55. 
Deze nieuwe sociale groepen, ook wel imaginaire 
consumptiegemeenschappen genoemd (Van Poecke, 2002), worden dan 
gevormd rond coherente patronen van dingen en merken, smaken en 
waarden (Leiss et al., 2005), die worden gewaardeerd door mensen met 
dezelfde lifestyle (Twitchell, 2000; Martens et al., 2004). Zo komen ze in 
de plaats van eerder traditionele consumptiepatronen die aan sociale 
klassen worden gekoppeld56 (Holt, 2000; Slater, 1997a; Warde, Martens, & 
Olsen, 1999; Wallace & Kovatcheva, 1998). Lifestyle wordt op die manier 
een middel waarmee individuen, als lifestyle managers, betekenis, identiteit 
en stabiliteit vinden (Leiss et al., 2005). Lifestyles op zich zijn moeilijk 
meetbaar, maar dienen ideaal om consumptiepatronen van sociale groepen 
niet langer op een (socio-)economische basis te benaderen.  
 
Het concept ‘merkgemeenschap’ (brand community) (Muniz Jr. & O'Guinn, 
2001) kan als een variant op deze benadering worden gezien, omdat ook 
merktrouwheid als een weloverwogen psychologisch proces wordt gezien57 
(Jacoby, 1971; Podoshen & Andrezejewski, 2012). Mensen die bepaalde 
merken verkiezen, vaak om redenen van wat die merken betekenen, 
vormen op die manier dan ook eigen groepen (Escalas & Bettman, 2005). 
De systemen die gezien werden bij referentiegroepen, zoals het willen 
behoren tot bepaalde merkgemeenschappen of bepaalde merken echt gaan 
vermijden om niet als lid van die groep te worden aanzien, spelen ook 
daarin een rol. 

                                                 
54 Het is belangrijk erop te wijzen dat lifestyle niet mag worden verward met ‘practice’ 
zoals omschreven door Reckwitz (in: Halkier, Katz-Gerro, & Martens, 2011): een 
geroutineerde vorm van gedrag die bestaat uit met elkaar vervlochten elementen als 
lichaamsactiviteiten, mentale activiteiten, het gebruik van dingen, achtergrondkennis, 
emoties en (een zelf begrijpen van) motivaties. Ook mag lifestyle niet worden verward met 
‘way of life’ (Bennett, 2003 {1999}). 
55 “Like it or not, there are social class groupings formed by the ways people live, the 
attitudes they have, and the acceptance and exclusiveness of their associations,” schreef 
Levy in 1959 aan “thoughtful businessmen” (Levy, 1959: 121). 
56 Gronow (1997) gaat er echter vanuit dat ook lifestyles hiërarchisch geordend zijn en dat 
ze bepaald worden door de sociale posities van die personen die tot een bepaalde lifestyle 
behoren. Het zijn daarbij nog steeds de structurele sociale klassen die uitmaken wat goede 
en wat slechte smaak is. Individuen die weinig controle hebben over andere aspecten van 
hun leven vinden genoegdoening in de controle van iets, veelal stijl (Kotlowitz, 2000), 
maar daarmee veranderen ze uiteraard nog niets aan die andere aspecten. 
57 Zo worden ook merkpersoonlijkheden onderscheiden: “I see myself in that brand and 
that brand in myself” (Heath et al., 2006).  
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Bij concepten als lifestyle zijn banden met identiteitsconstructie inderdaad 
nooit ver weg, maar een van de grootste kanttekeningen bij dit concept en 
andere zoektochten naar groeperingen van consumenten is dat elk individu 
vrij blijft om zijn of haar eigen keuzes te maken. Niets staat hen in de weg 
om als een omnivoor producten en merken kiezen over de groepsgrenzen 
heen (Katz-Gerro, 1999; Warde, Martens, & Olsen, 1999) en dan hebben 
classificatiepogingen zoals hierboven omschreven geen zin. 
 
Alle bezittingen en werkzaamheden behoren tot de groep van mogelijke 
distinctiesymbolen, maar één van de belangrijkste producten om zich 
uiterlijk te distantiëren van bepaalde groepen of net om aan anderen 
duidelijk te laten zien dat men tot een bepaalde groep hoort, is kleding58 
(Browne & Kaldenberg, 1997). Kledij is dan het middel bij uitstek voor 
impression management (Podoshen & Andrezejewski, 2012). Onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan dat wanneer mensen anderen moeten inschatten, er 
vooral naar kledij wordt gekeken (Burroughs, Drews, & Hallman, 1991). Het 
lichaam wordt daarbij al eens beschouwd als niet meer dan de drager van 
kledij als uitdrukking van distinctie of pretentie (Rocamora, 2002). Kleding 
is met andere woorden één van de consumptiemiddelen bij uitstek 
geworden om zich sociaal te definiëren, te distantiëren en te groeperen. 
Kotlowitz (2000) spreekt niet geheel ten onrechte over ‘dress to impress’59. 
De idee dat kleding een belangrijk instrument is in de communicatie van 
het behoren tot bepaalde sociale groepen is verre van nieuw. Simmel (1957 
{1904}) beschreef in zijn beroemd geworden trickle-down-theorie reeds 
hoe imitatie en differentiatie de motor waren van de verspreiding van 
kleding over de verschillende sociale klassen in een sterk hiërarchische 
maatschappij. Hoe dit verliep in een strikt hiërarchische omgeving werd 
eerder al omschreven: lagere sociale groepen gaan de kledij van hogere 
sociale groepen imiteren. Dit doet de sociale groep die net een trapje hoger 
staat op de maatschappelijke ladder een nieuwe kledijstijl kiezen om zich 
opnieuw te distantiëren van die ondergeschikte groep. Dit proces heeft 
zowel een successief als een progressief karakter. Sociale groepen imiteren 
met andere woorden slechts de kledij van de groep die hiërarchisch net één 
trede hoger staat en dit proces kent bovendien geen einde. Echt nieuwe 
                                                 
58 Soms wordt in dit opzicht vooral mode bedoeld in de zin die Simmel (2003 {1997}) er 
aan geeft: mode als kledij die gedragen wordt door een onderscheiden groep en van zodra 
deze ‘mode’ algemeen is geworden, is het geen mode meer (en dus ook geen weg naar 
onderscheiding). In dit onderzoek wordt echter kleding in het algemeen gebruikt omwille 
van haar overduidelijke (mogelijke) signaalfunctie.  
59 Rocamora (2002) gebruikt met een knipoog naar Bourdieu in een ruimer verband zelfs 
het woord ‘modekapitaal’, dat in essentie bestaat uit een zekere band met een bepaald 
sociaal milieu en met de kwaliteiten die uit deze verbondenheid voortspruiten. 
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kledijstijlen worden volgens deze wel enkel door de hoogste klassen 
aangenomen. Om het proces wat kracht bij te zetten, werd 
tweedehandskleding in het Groot-Brittannië van de 18e eeuw opgevoerd om 
het grote publiek te laten proeven van mode van de hogere klasse en betere 
kwaliteit zodat ook zij de kansen kregen om een beetje te genieten van al 
dit nieuws (Lemire, 1988). 
 
Los van deze historische beschouwingen die in de hedendaagse 
maatschappij niet altijd meer zo strikt opgaan, kan ook in dit onderzoek 
niet aan het communicatieve belang van kleding worden voorbijgegaan en 
wordt het als aparte uitgavemogelijkheid van jongeren opgenomen. 
 

4.3. Geld als motor van consumptie 

Onderzoeken over waar consumptie kan toe worden aangewend, hebben 
maar hun zin als er daadwerkelijk kan worden geconsumeerd. Consumptie 
is ruimer dan het kopen van dingen, maar voor processen als distinctie en 
identificatie zijn die producten echt nodig en moeten ze bezittingen zijn 
geworden. Om de consumptiemotor te laten draaien heeft men er met 
andere woorden benzine voor nodig. Die consumptiebenzine is geld. Dat 
geld komt voor de meeste mensen uit betaalde arbeid, uit een uitkering of 
uit een pensioen. Dat het hebben van geld levensnoodzakelijk is, blijkt 
eveneens uit het feit dat wie door omstandigheden in de onmogelijkheid 
verkeert om betaalde arbeid uit te voeren onder bepaalde voorwaarden en 
in een maatschappij met een systeem van sociale zekerheid, net een 
uitkering ontvangt van de staat. Het belang van geld blijkt daarbij uit de 
termen ‘leefloon’ of nog beter – zoals het vroeger heette – 
‘bestaansminimum’. Het betreft een bepaald minimum aan geld dat nodig 
wordt geacht om op een menswaardige manier te leven of om ‘te bestaan’. 
Deze uitkeringen zijn er voor burgers die financieel op eigen benen (zouden 
moeten of kunnen) staan. Kinderen en jongeren staan financieel niet op 
eigen benen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat geld geen rol zou spelen 
in hun leven of dat ze het niet hebben. 
 

4.3.1. Een blijvend actueel onderwerp 
Studies over het belang van geld zijn een constante in de economische 
literatuur en ook in sociologische, psychologische en opvoedkundige 
literatuur, maar toch hebben zulke studies in de sociologie nooit op de 
bovenste plank gestaan. ‘Geld is een blijvend maar nooit een dominant 
onderwerp geweest in de sociologie’, stellen Baker en Jimerson (1992). 
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Zelizer (1989) stelt eveneens dat geld vooral is bestudeerd vanuit 
economisch oogpunt. Ze wijst daarbij op de vaststelling dat in de 
Internationale Encyclopedie voor Sociale Wetenschappen meer dan dertig 
pagina’s worden gewijd aan geld, maar dat daarbij niet één verwijzing staat 
naar de sociale kenmerken ervan. In 1900 schreef de socioloog Georg 
Simmel wel ‘Philosophie Des Geldes’ en Parsons heeft in 1965 geld 
gedefinieerd als het prototype van een symbolisch veralgemeend 
communicatiemedium (Ganssmann, 1988; Zelizer, 1989), maar een echte 
doorbraak kwam pas later, vooral ingegeven door financiële crisissen. 
 
Geld is dus heel lang vooral een studiedomein van economen gebleven 
(Furnham & Okamura, 1999), maar in een louter economische visie van 
geld blijven heel wat aspecten onbelicht. Voor economen is geld 
voornamelijk kwantitatief in betekenis. Het is voor hen een universeel, 
neutraal en anoniem uitwisselingsmiddel (Mayhew, 1999). Toch zijn er ook 
heel wat kwalitatieve betekenissen aan verbonden (Belk & Wallendorf, 
1990; Vandevelde, 1987). Geld op zich behoort dan misschien wel duidelijk 
tot het domein van de economen, maar zoals Ganssman (1988) het zegt: 
"Ze hebben hulp nodig." Quiggen (in: Belk & Wallendorf, 1990) ging in 1949 
zelfs nog een stap verder door te stellen dat "iedereen behalve een econoom 
weet wat geld betekent". De economische wetenschap wil veel – ook geld 
– verklaren in termen van rationeel handelen, maar net daarom laten ze 
met betrekking tot geld heel wat zinvolle zaken onvermeld (Vandevelde, 
1987). Geld wordt dan aanzien als het prototype van een instrumentele, 
berekende aanpak dat alle kwaliteit tot kwantiteit reduceert (Zelizer, 1989). 
Ook O'Neill (in: Ganssmann, 1988) stelde dat geld niets meer is dan de 
algebra van een systeem van stratificatie en uitbuiting, omdat men met 
geld alles kan kopen, ook macht (Mayhew, 1999). Geld is in die visie slechts 
één van de vele vormen van rijkdom, maar het is wel de vorm die het meest 
inwisselbaar is tegen andere vormen (Finn, 1992). Belk en Wallendorf 
(1990) plaatsten zo vraagtekens bij de stelling dat er zaken zouden bestaan 
die niet met geld gekocht zouden kunnen worden. Als voorbeelden gaven 
ze daarbij het leven (bv. eicellen te veil op internet), dood (huurmoord), 
‘liefde’ (prostitutie), prestige (publiciteit) en zelfs onsterfelijkheid (aflaten). 
Ook geluk wordt soms gezien als iets dat wel degelijk te koop is, maar dan 
onrechtstreeks. Geld zorgt er namelijk voor dat mensen langer en gezonder 
kunnen leven, dat ze zich minder zorgen moeten maken, dat ze meer vrije 
tijd hebben die ze kunnen doorbrengen met vrienden en familie en dat ze 
hun eigen leven meer onder controle hebben (Dunn, Gilbert, & Wilson, 
2011). 
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Deze eerder negatief geladen visies over geld hebben er niet toe geleid dat 
geld niet werd bestudeerd, maar wel dat dit met enige vertraging gebeurde. 
Het tij is intussen helemaal gekeerd. Met betrekking tot zakgeld 
bijvoorbeeld kan worden gesteld worden dat er ook vanuit sociologische 
hoek veel boeken en artikels geschreven zijn die deze praktijk bestuderen, 
evenals de problemen die ermee gepaard kunnen gaan, ook al worden 
dergelijke studies vaak tot stand gebracht op vraag van, met de steun van, 
of zelfs door banken en andere economische instellingen zelf60. Ook in de 
marketing is onderzoek naar het belang van geld, ook bij jongeren, 
tegenwoordig een hot topic. Anders zou al de reclame voor kinderen en 
jongeren weggesmeten geld zijn. Daarbij komt ook nog dat kinderen en 
jongeren ook heel wat uitgaven van ouders beïnvloeden, vaak nog voor een 
veel groter bedrag dan kinderen en jongeren zelf uitgeven (Belch & Belch, 
2004). 
 
Wat men uit het voorgaande in elk geval kan besluiten, is dat geld in de 
leefwereld van heel wat mensen cruciaal is, net omdat consumptie in die 
leefwereld aan belang heeft gewonnen er een eenvoudige regel geldt: 
zonder geld, geen consumptie.  
 

4.3.2. Functies van geld 
Geld op zich heeft in de hedendaagse maatschappij aan symbolische kracht 
gewonnen en wordt soms op zich al een statussymbool genoemd 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981), maar oorspronkelijk was geld 
helemaal niet zo als symbool bedoeld uiteraard. Geld op zich is kwalitatief 
neutraal (Zelizer, 1989). Historisch gezien lijkt de sociale rol van geld te 
beginnen in de vorm van tastbare stukjes kostbaar metaal. In een lange 
(sociale) evolutie werden symbolische representaties geïntroduceerd als 
vervangers voor dat kostbare metaal. Geld is geëvolueerd van iets fysisch 
naar iets conceptueels, een loutere ideale bestaansvorm, zoals lettertjes op 
een computerscherm die vandaag de dag symbool kunnen staan voor 
rijkdom. De muntstukken en briefjes die vandaag als geld worden gebruikt, 
                                                 
60 Daarbij kan men zich de vraag stellen of de belangen van zulke instellingen in eerste 
instantie verder gaan dan het eigenbelang. Een voorbeeld van een tiental jaar geleden 
duidt dit: op de jongerenwebsite van Dexia-bank konden tieners namelijk de hoeveelheid 
zakgeld die ze kregen van hun ouders vergelijken met wat ze eigenlijk op die leeftijd 
“zouden moeten” krijgen. Wanneer de jongeren minder bleken te krijgen dan de 
weergegeven standaard, werden ze aangespoord om aan hun ouders meer zakgeld te 
vragen. Zulke "problemen" duiken uiteraard niet alleen op in de bankenwereld. Zo werd 
ook speelgoedketen Dreamland teruggefloten toen het bedrijfsbezoeken (met gratis 
geschenkje achteraf) voor kleuterscholen organiseerde. Deze problematieken vallen echter 
binnen de algemene discussie rond reclame gericht op kinderen, waar in dit onderzoek niet 
verder op ingegaan wordt.  
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hebben geen intrinsieke waarde, ze zijn nutteloos buiten de specifieke 
sociale context waarin ze worden gebruikt (Ganssmann, 1988). Ze hebben 
bijvoorbeeld geen betekenis als drager van waarde voor een 
ongeciviliseerde persoon of voor een kind (Hanson, 1934). Ook het gebruik 
van geld heeft een lange evolutie doorstaan. Oorspronkelijk was geld een 
middel om handel te vergemakkelijken (Belk & Wallendorf, 1990). Furnham 
en Lewis (1986) overlopen vier standaardfuncties die vandaag de dag door 
geld worden gediend. Het is belangrijk deze functies voor ogen te houden 
voor een onderzoek naar consumptie, ook al maken ze er niet de kern van 
uit.  
 
Ten eerste is geld een ruilmiddel. Onder deze functie huist tevens de 
vergemakkelijking van de handel. Wanneer er geen geld zou bestaan en ruil 
de enige handelswijze zou zijn, moeten mensen wachten tot een ‘dubbele 
toevalligheid van wensen’ voorkomt61. Hanson (1934) noemde geld dan ook 
één van de belangrijkste ruilmedia in de geciviliseerde wereld. Mayhew 
(1999) stelde dat universaliteit, neutraliteit en anonimiteit de belangrijkste 
eigenschappen waren van dit ruilmiddel. Ten tweede is geld een teleenheid. 
Geld is een eenvoudige manier om de waarde van ruilgoederen te 
sommeren en weer te geven. In een winkel heeft ieder aangeboden product 
een prijs, die bijvoorbeeld wordt uitgedrukt in Euro. Ten derde is geld een 
standaard voor uitgestelde betalingen. Zo kan men het gebruik of de 
aankoop van een product of een dienst in tijd scheiden van de betaling 
ervoor. Dit is bijvoorbeeld het basissysteem van kredietkaarten. Men kan 
een hele tijd allerlei aankopen doen met een kredietkaart (dus zonder ‘echt’ 
te betalen), maar op een dag valt de te betalen rekening voor de 
aangekochte producten ongetwijfeld in de bus. Deze functie hangt nauw 
samen met de functie van geld als teleenheid, alleen worden er in dit geval 
niet-betaalde prijzen opgeteld. Eerder werd al ingegaan op het belang van 
krediet voor de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij. Ten vierde 
en ten laatste is geld een voorraad van waarde. Zo is men in staat om een 
uitbetaling op een dag te ontvangen en het aankopen uit te stellen tot later. 
Wanneer aan het begin of tegen het einde van iedere maand het loon van 
werknemers op de rekening wordt gestort, wil dit niet zeggen dat al dat 
geld onmiddellijk moet worden uitgegeven. Deze vierde functie hangt in 
zekere zin samen met derde functie (en dus ook met de tweede), omdat ze 
als elkaars complement kunnen worden beschouwd. Geld wordt in deze 

                                                 
61 Een al te eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken: iemand die vijf kippen bezit en er 
één van wil ruilen voor een konijn, moet wachten tot hij iemand tegenkomt die konijnen 
bezit en er één van wil ruilen voor een kip. Zolang de persoon enkel mensen tegenkomt 
met schapen of geiten, of zolang de bezitter van de konijnen niet wil ruilen voor een kip 
(maar bijvoorbeeld wel voor een big), kan er feitelijk geen handel plaatsvinden. 
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visie dus vooral economisch benaderd62, als betaalmiddel, onder welke 
condities dan ook. Ook Stacey (1982) bekijkt geld voornamelijk vanuit een 
economische hoek, maar betrekt ook andere invalshoeken. Zo is voor hem 
geld ook een erg gewenst bezitsobject, dat macht en status verleent.  Geld 
is dus meer dan het op het eerste zicht lijkt. Er zitten veel meer functies in 
verscholen dan enkel het betaalmiddel zijn. Dit moet in het achterhoofd 
worden gehouden wanneer geld – zelfs zonder verdere definiëring zoals in 
dit onderzoek – in sociologische studies wordt opgenomen. 
 

4.3.3. Houdingen ten aanzien van geld 
Geld is niet alleen belangrijk als een feit op zich, het is ook belangrijk 
omwille van de waarden die eraan zijn gekoppeld. Wanneer over houdingen 
ten aanzien van geld wordt gesproken, is ‘geld maakt niet gelukkig’ 
misschien wel de meest oude zegswijze die erover bestaat, hoewel dit door 
onderzoek in enige mate wordt tegengesproken (Dunn, Gilbert, & Wilson, 
2011; Richins, 2013). Daar wordt echter vaak aan toegevoegd dat ‘geen 
geld’ wel ongelukkig maakt. Geldgebrek wordt vaak gekoppeld aan 
subjectieven als benauwend, beklemmend en verzurend. Het bezit van geld 
op zich is daarbij niet meteen van doorslaggevend belang, maar wat met 
dat geld eventueel gedaan kan worden, is dat wel. Op deze wijze is geld de 
basis voor zelfwaarde geworden (Noordmans, van Gelder, Kohnstamm, & 
Vervoort, 1995), zoals blijkt uit een voorbeeld van De Waal (1997) die stelt 
dat kinderen het pas als een probleem gaan beschouwen dat ze geen 
zakgeld krijgen, als anderen in de klas dat wel krijgen en daar openlijk over 
spreken. Dit gevoel leeft trouwens niet alleen bij kinderen en jongeren. Ook 
algemeen kan het op dergelijke wijze worden aangevoeld. 
 
Bij houdingen ten aanzien van geld gaat het echter niet alleen over 
tevredenheid of ontevredenheid. Geld is een dergelijke emotioneel geladen 
onderwerp  - Lunt en Livingstone (1992) stellen zelfs dat er (bij 
volwassenen dan) een groter taboe rust op vragen naar inkomen dan op 
vragen naar seks - dat er veel connotaties aan zijn verbonden waarvan er 
veel heel evaluerend en moralistisch van aard zijn (Lau, 1998). Het aan 
geld gehechte belang en de geloofsovertuigingen rond geld zijn echter niet 
alleen interessant op zich. Ze zijn vooral wetenswaardig omdat ze 
gecorreleerd zijn met feitelijk economisch gedrag (Kirkcaldy & Furnham, 
1993). Natuurlijk is het zo dat wie geld meer dan gemiddeld belangrijk vindt 
in het leven waarschijnlijk meer moeite zal doen om geld te verdienen. 

                                                 
62 Vandevelde (1987) onderscheidt in dit verband gelijkaardige functies van geld: een 
rekeneenheid, een circulatiemiddel en een betaalmiddel. 
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Anderzijds kunnen houdingen ten aanzien van geld verschillen van feitelijk 
gedrag. Iemand die bijvoorbeeld weinig belang hecht aan geld kan toch 
gaan bijverdienen omdat hij nu eenmaal geen andere weg ziet om in deze 
consumptiemaatschappij te leven. Men kan geld ook bijvoorbeeld totaal 
onbelangrijk vinden en meer belang hechten aan goede vrienden, maar wel 
met die vrienden af en toe samen ‘iets’ doen en aan dat ‘iets’ hangt 
doorgaans een prijskaartje. Dit maakt dat geld ook voor mensen die er op 
zich weinig belang aan hechten, een belangrijke rol gaat spelen. 
 
Houdingen ten aanzien van geld zijn al vaak onderwerp geweest van 
onderzoek. Vaak wordt dit gekoppeld aan begrip van geldzaken en aan 
economische socialisatie. Zo worden bijvoorbeeld verschillende groepen 
mensen onderscheiden die op een bepaalde manier met geld omgaan. 
Goldberg en Lewis  (in: Furnham, 1996) hebben zo bijvoorbeeld vier types 
onderscheiden van geld-gekte: veiligheidsverzamelaars, machtgrijpers, 
liefdeverhandelaars en autonomie-aanbidders. Voor de 
veiligheidsverzamelaars geldt dat zij geld aanzien als een vermindering van 
angst omdat het ervoor zorgt dat men minder afhankelijk is van anderen. 
Geld en onafhankelijkheid gaan voor hen hand in hand, net omdat dit 
onafhankelijkheid persoonlijke zekerheid bevordert. De machtgrijpers zien 
geld als een machtsinstrument en het ontbreken van geld maakt hen 
hulpeloos, zwak, veracht en vernederd. Voor machtsgrijpers is met geld 
alles te koop. De liefdeverhandelaars zien geld als een symbool van liefde 
of als een middel om dingen te kopen die in persoonlijke relaties een rol 
kunnen spelen. Autonomie-aanbidders ten slotte, zien geld als voorziener 
van vrijheid. Ook voor hen gaat het hand in hand met onafhankelijkheid, 
maar dan om de onafhankelijkheid zelf, en niet om de reductie van sociale 
vrees. 
 
Houdingen ten opzichte van geld veranderen natuurlijk tijdens de 
levensloop. Een jong kind is perfect in staat om een geldstuk van 
bijvoorbeeld 2 euro in te ruilen voor een stuk van 20 eurocent, omdat hij 
dat laatste mooier vindt blinken. Men kan kinderen van jonge leeftijd ook 
enorm blij maken als men ze ‘een cent’ geeft, ongeacht de waarde van dat 
geld. Een onderzoek van Lau wees uit dat voor vijfjarige kinderen geld 
voornamelijk een functionele betekenis had: het was geassocieerd met het 
kopen van dingen waarnaar men verlangde, waarbij men niet helemaal wist 
hoe dat in zijn gang ging. Bovendien waren er van evaluerende of morele 
connotaties (goed-slecht, slim-dom) op die leeftijd nog geen sprake (Lau, 
1998). In de psycho-analytische literatuur is vaak geopperd dat geldgedrag 
van mensen heel wat verborgen wensen en persoonlijkheidsdisposities 
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symboliseert. Over het algemeen wordt geld opgevat als een belangrijke 
motivator van menselijk gedrag. De reacties van mensen tegenover geld 
reflecteren dan ook bepaalde aspecten van hun waardesysteem (Lau, 
1998). Het is tevens vaak zo dat kinderen de houdingen over onder andere 
de belangrijkheid van geld overnemen van hun ouders (Furnham & Thomas, 
1984).  
 
Het hebben van geld wordt in elk geval als een belangrijke factor in het tot 
stand komen van de eigenwaarde van mensen gezien. Het is echter heel 
moeilijk om aan te geven waar de grens ligt tussen het zelfverdiende geld 
als één van de basissen van eigenwaarde en de behoefte aan steeds meer 
geld omdat het de enige basis van eigenwaarde is geworden (Noordmans, 
van Gelder, Kohnstamm, & Vervoort, 1995). De specifieke onderscheiden 
manieren om met geld om te gaan en houdingen ten aanzien ervan, zijn 
voor het onderzoek dat hier werd gevoerd dan ook van belang omdat geld 
niet alleen de motor van het consumptieproces is, maar omdat houdingen 
ten aanzien van geld ook samenhangen met de identiteit. Zo kan geld voor 
jongeren in dit onderzoek ook op het vlak van attitude een grote 
belemmerende factor in hun consumptievrijheid zijn, omdat het geld dat ze 
ter beschikking hebben, vaak niet alleen hun eigen geld is en ze zodoende 
een afhankelijke positie krijgen, of omdat het besef niet over voldoende 
geld te beschikken een belangrijke interveniërende variabele is in het tot 
stand komen van consumptiehoudingen en –praktijken (cfr. de theorie van 
het geplande gedrag).  
 

4.4. Shoppen als meest visuele daad van consumptie 

In de vorige paragraaf werd uitgewijd over geld als motor van consumptie. 
Niet zozeer geld op zich dan wel het uitgeven ervan is namelijk een van de 
elementen die aan de basis ligt van consumptie in processen van distinctie 
en identificatie: alleen kijken naar producten en merken kan namelijk geen 
onderscheid creëren. Ook in de paragraaf over demonstratieve consumptie 
is dit duidelijk gebleken. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op een belangrijk visueel element van consumptiegedrag, 
namelijk shoppen. In een onderzoek waar consumptie wordt gezien als een 
activiteit die steeds meer met symbolische aspecten is doorspekt, neemt 
shoppen een centrale plaats in. Eerder kwam namelijk reeds ter sprake dat 
de symboliek van de consumptie vooral een rol speelt voor publieke 
consumptiegoederen. Er kan dan ook worden vanuit gegaan dat ook voor 
de meeste publieke consumptiedaad, shoppen (Warde, 1994b), de 
symbolische aspecten de grootste rol spelen. Individuen weten namelijk dat 
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ze in shoppen meer dan in andere consumptieactiviteiten ‘worden gezien’ 
door anderen, wat Lunt en Livingstone (1992) ertoe brengt shoppen 
‘demonstratief’ te noemen. Na een definitie van shoppen, wordt dan ook 
stilgestaan bij het sociale belang van shoppen en bij motieven die shoppen 
begeleiden en stijlen volgens dewelke men kan shoppen, omdat die in het 
onderzoek een belangrijke plaats innemen. 
 

4.4.1. Een (sociale) definitie van shoppen 
Shoppen wordt, zoals reeds gesteld, beschouwd als de meest visuele daad 
van consumptie. Shoppen blijkt onder heel wat groepen in de bevolking 
populair, niet in het minst bij tieners. Anthony (1985) vond bijvoorbeeld dat 
35% van de tieners in haar studie het grootste deel van hun vrije tijd aan 
shoppen besteedden. Ander onderzoek toonde dat shoppen de zesde plaats 
inneemt in de ranglijst van favoriete vrijetijdsbestedingen van jongeren63 
(Bral, 1999). En uiteraard besteden niet alleen tieners veel tijd aan 
shoppen. Het belang van shoppen mag dan duidelijk zijn, een omschrijving 
van wat dan precies met shoppen wordt bedoeld, is dat veel minder. Eerst 
en vooral mag shoppen op zich niet worden verward met kopen, zelfs al kan 
er heel wat kopen in shoppen zitten. Shoppen is meer dan dingen willen 
bezitten (Faber & O'Guinn, 1992) of dan het vergelijken van producten en 
merken voorafgaand aan de aankoop (John, 1999). Tauber (1972) maakte 
bijvoorbeeld het onderscheid tussen shoppen, kopen en consumeren. 
Shoppen zou daarbij meer de zoektocht naar producten uitmaken, kopen 
de aankoop ervan en consumeren het uiteindelijke gebruik. Ook Holbrook 
(in: Babin, Darden, & Griffin, 1994) stelt dat als shoppen wordt herleid tot 
het verkrijgen van goederen en diensten, er heel wat ontastbare en 
emotionele elementen verloren gaan en net die elementen tot een vol 
begrip van die consumptieactiviteit zelf zouden bijdragen, zoals de sociale 
actie, interactie en ervaring (Falk, 1997b) of zelfs genotservaringen 
(Eastlick & Feinberg, 1999). Shoppen moet dan eerder begrepen worden 
als een heel netwerk van activiteiten waarvan het uiteindelijke kopen maar 
één mogelijk element is (Miller, 1998a). Een studie in Frankrijk bijvoorbeeld 
toonde aan dat een derde van de personen die uit een winkelcentrum 
kwamen helemaal geen aankoop hadden gedaan. Bij 10% van de personen 
was dat zelfs de bedoeling niet. Zij waren louter in het winkelcentrum om 
wat rond te wandelen of ze passeerden er gewoon (Shields, 1992), bijna 
zoals toeristen (Robins, 1994). Underhill (2000) verwijst naar dit aspect als 
de closure rate, wat letterlijk als ‘afsluitingsgraad’ zou kunnen worden 

                                                 
63 Haar zesde plaats wordt voorafgegaan door TV kijken, vrienden bezoeken, muziek 
beluisteren, sporten en ook cinema-, theater- en concertbezoek. 
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vertaald. Het kopen zou dan als de afsluiting, de kroon op het werk van het 
shoppen te beschouwen zijn. De activiteiten daarvoor, het kuieren louter 
langs gangen vol producten, het af en toe iets vastnemen, bekijken, lezen 
wat er op de verpakking staat, vallen dan buiten die afsluitingsgraad. 
‘Kopen’ en shoppen kennen dus wel een logisch, maar niet noodzakelijk 
verband (Falk, 1997b). Shoppen is dus ook niet hetzelfde als winkelen, wat 
meer als synoniem wordt gezien voor boodschappen doen. Daarbij trekt 
men met een boodschappenlijstje in de hand naar winkels om vooral 
producten voor levensonderhoud aan te kopen. Bowlby (1997) maakt het 
verschil tussen beide duidelijk met de termen ‘going shopping’ en ‘doing the 
shopping’. Falk (1997) gebruikt ‘shopping around’ en ‘shopping for’ als 
onderscheidende uitdrukkingen. 
 
Shoppen is kent nog vele andere ‘gebruiken’: als zelfontworpen therapie, 
om zichzelf bijvoorbeeld wat beter te voelen na een ruzie of het verkrijgen 
van slecht nieuws, om even de problemen te vergeten (Faber, 2000); als 
zelfontworpen beloning; als manier om de tijd te doden of als ontspanning, 
zoals hierboven bij tieners reeds aan bod kwam. In shoppen kan zelfs een 
educatief element worden opgemerkt, namelijk in het leren kennen van 
nieuwe producten en merken. Ten slotte wordt shoppen soms ook aanzien 
als een manier om mensen te ontmoeten of gewoon als een excuus om het 
buitenshuis te zijn (Underhill, 2000). Shoppinglogica wordt dan ook niet 
zomaar gezien als een apart fenomeen (Lury & Warde, 1997). 
 
Specifiek voor jongerenonderzoek is shoppen ook van belang omdat het 
veelal ook tijd is die doorgebracht wordt met leeftijdsgenoten, kuierend 
doorheen winkelstraten en –centra en allerlei winkels, kijkend naar 
producten en andere mensen. Zo begrepen is shoppen vooral een sociale 
(en dus niet een economische) activiteit64 (Gunter & Furnham, 1998). 
Underhill (2000) vond zelfs 900 verschillende shopper-winkel-interacties 
waarbij ook heel wat sociale en symbolische aspecten werden geïntegreerd. 
Zo kan zelfs louter het gezien worden in een bepaalde shop de status van 
de shopper beïnvloeden (Mason, 1981), om maar één voorbeeld te noemen. 
 
Tootelian en Gaedeke hebben onderzocht wat jongeren fijn vinden aan 
shoppen en wat ze er minder fijn aan vinden. Hoewel de focus op jongeren 

                                                 
64 Het cataloogshoppen of het online shoppen (die in dit onderzoek beide buiten 
beschouwing worden gelaten), waarbij het vooraf bekijken en beoordelen van producten 
via een gedrukt medium of via de browser kan worden vergeleken met het proces dat in 
reële winkels plaatsheeft, is dan weer veel minder een sociale activiteit.  
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vertekenend kan zijn, bleek dat samen met vrienden zijn, producten 
bekijken en ontdekken en koopjes vinden de drie toppers waren in wat 
jongeren fijn vonden aan shoppen. Het sociale aspect van shoppen bleek 
daarbij vooral uit het feit dat samen met vrienden zijn de absolute nummer 
een was. Elementen van het shoppen die bij jongeren het minst scoorden 
waren het niet vinden van de producten of merken die ze zochten, het 
uitgeven van geld zelf en drukke winkeltoestanden (Tootelian en Gaedeke 
in: Gunter & Furnham, 1998).  
 
Meer en meer wordt shoppen geplaatst binnen de sociale context van de 
vrije tijd (Bellenger & Korgaonkar, 1980; Rohm & Swaminathan, 2004). Ook 
shoppers zelf zouden meer en meer naar shopplaatsen verlangen waar ze 
dat shoppen met andere vrijetijdsactiviteiten kunnen combineren, op 
allerlei verschillende manieren (Wüthrich, 1999). Een shoppingcentrum of 
een shoppingstraat zijn voorbeelden die daar uitstekend bij passen. Zo 
wordt een shoppingcentrum (in een vroegere terminologie nog eerder 
‘koopcentrum’ genoemd, maar minder in gebruik omdat kopen niet meer 
als verplichting wordt opgenomen) gezien als een plaats om mensen te 
ontmoeten om zelfs om af te spreken met vrienden (Gunter & Furnham, 
1998; Matthews, Taylor, Percy-Smith, & Limb, 2000), een plaats om wat 
tijd door te brengen (Langman, 1992), een plaats voor communicatie en 
interactie, een plaats om dingen te kopen, een plaats om rond te hangen 
(Matthews, Taylor, Percy-Smith, & Limb, 2000; Shields, 1992) of een plaats 
om vooral tijd in plaats van geld te spenderen (Anthony, 1985; Falk & 
Campbell, 1997; Lewis, 1989). Een shoppingcentrum is geëvolueerd tot een 
soort burgercentrum, een sociale magneet. Meer dan een plaats om te 
shoppen, zijn ze een plaats om te ontmoeten geworden. Ze hebben de ‘hoek 
van de straat’ vervangen65 (Capaldi in: Anthony, 1985; Lewis, 1989).  
 
In dit onderzoek wordt shoppen gedefinieerd als het proces waarbij men 
buitenshuis (in winkels, winkelstraten, shoppingcentra en dergelijke) 
producten en merken gaat bekijken, vergelijken en eventueel kopen, 
waarbij de (mogelijke) sociale aspecten steeds in het achterhoofd worden 
gehouden, zodat voldoende ruimte worden gehouden om de symbolische 
en identiteitsaspecten van consumptie in het shopproces te integreren.  
 

                                                 
65 Er moet evenwel worden opgemerkt dat dit in de eerste plaats geldt voor de grote 
shoppingcentra zoals die in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en sommige landen in 
Azië, zoals Singapore, bestaan. In Vlaanderen hebben de grootste shoppingcentra (nog) 
niet die grootse afmetingen. 
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4.4.2. Shoppen: motieven en stijlen 
“Een shopper is een probleemoplosser” (Lunt & Livingstone, 1992). 
Wanneer er studies over shoppen worden gehouden, dan staan de motieven 
ervoor dus op de eerste rij (Rohm & Swaminathan, 2004). ‘Iets nodig 
hebben’ kan zo een belangrijk motief zijn, maar in realiteit en zeker in de 
hiervoor gegeven definitie van shoppen moet worden erkend dat er veel 
meer variabelen een rol spelen (Tauber, 1972), utilitaire maar ook 
recreationele en sociale motieven (Shim & Eastlick, 1998). Deze motieven 
hebben hun weerslag op shopstijlen (Bearden & Netemeyer, 1999). In het 
onderzoek zelf zal de Consumer Styles Inventory worden gehanteerd om 
shopstijlen te onderscheiden, maar dit is natuurlijk niet de enige manier om 
shopstijlen te categoriseren.  
 
Hoewel niet helemaal in dit onderzoek gevolgd, integreren sommige 
benaderingen het uitgeven van geld als een centraal element in het 
shopproces en worden uitgavenstijlen aan shopstijlen gelinkt. Door Autio 
(2004) worden zo vijf ‘uitgavenstijlen’ onderscheiden die in shoppen kunnen 
worden teruggevonden: rationeel geld uitgeven (waarbij enkel rekening 
wordt gehouden met traditionele noden), spaarzaam zijn (algemeen of met 
specifieke doelen voor ogen), hedonistisch uitgeven (met het eigen ‘genot’ 
als voornaamste doel), verspillen (grenzeloos geld uitgeven van zodra men 
dit heeft) en verantwoord uitgeven (alle als onnodig gepercipieerde 
uitgaven vermijden). Deze stijlen hangen af van product tot product, van 
situatie tot situatie en zijn als zodanig ook combineerbaar. Deze 
uitgavenstijlen zullen in specifieke shoppingstijlen te herkennen zijn. 
 
Wanneer er slechts twee shoppingstijlen worden onderscheiden, zijn dit 
meestal de hedonistische en de utilitaire of instrumentele stijl (Batra & 
Ahtola, 1990; Bellenger & Korgaonkar, 1980; Fiore, Jin, & Kim, 2005). De 
instrumentele shopper is als een homo economicus, die louter en alleen met 
een welomlijnd (economisch) doel te werk gaat. De hedonistische visie 
daarentegen benadert shoppen als een element van plezier en heeft het 
daarbij over een homo ludens. Hedonistisch shoppen is subjectief en bij dit 
soort shoppen hoeft geen aankoop te gebeuren of gepland te zijn, hoewel 
die aankoop wel als de climax van de ervaring kan worden gezien. Het doel 
van het shoppen is echter het shoppen zelf (Babin, Darden, & Griffin, 1994). 
Opnieuw moet worden gesteld dat dit natuurlijk geen zwart-wit verhaal is. 
Beide stijlen kunnen samengaan (Batra & Ahtola, 1990).  
 
Deze doelmatige en de hedonistische stijlen vormen de grootste twee 
groepen shopstijlen, maar er worden er natuurlijk ook andere 
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onderscheiden: ethische en onverschillige stijlen (Eastlick, 1999; Bellenger 
en Korgaonkar, 1980; Gehrt & Shim, 1998), sociale stijlen (inclusief de 
zoektocht naar één of andere vorm status), ongeplande stijlen (zoals bij 
impuls-shoppen) en persoonlijke stijlen.  Het spelen van een rol (een soort 
van consumptiesocialisatie66), het zoeken van afleiding (een ontsnappen uit 
de dagelijkse routines) of zelf-genoegdoening (zoals het kopen van dingen 
voor zichzelf vanuit een verwenperspectief), het leren over nieuwe trends 
(vooral met betrekking tot symbolische aspecten en lifestyle, maar ook over 
prijzen en kwaliteiten (Bellenger & Korgaonkar, 1980)), het doen van een 
fysieke activiteit (het wandelen tijdens het shoppen bijvoorbeeld) of het 
stimuleren van de zintuigen (bekijken, beluisteren, ruiken, proeven en zelfs 
aanraken van producten) horen bij deze laatst genoemde stijl (Tauber, 
1972). In hun zoektocht naar een typologie van shoppers hebben Lesser en 
Hughes (1986) dan weer zeven verschillende shopstijlen onderscheiden. 
Inactieve shoppers worden daarbij gekenmerkt door hun neiging liefst niet 
te gaan shoppen. Actieve shoppers hebben veelvragende lifestyles en 
houden er dan ook van om veel te shoppen, vooral dan in de hedonistische 
betekenis van het woord. Dienst-shoppers benadrukken de bediening die ze 
in de winkels willen krijgen. Traditionele shoppers die shoppen vooral 
associëren met geld uitgeven en het dus als negatief percipiëren. Ook prijs-
shoppers worden gekenmerkt door hun extreem prijsbewustzijn dat er hen 
toe leidt steeds op zoek te zijn naar de beste koopjes. Toegewijde 
randshoppers hebben dan weer een innerlijke dwang om anders of uniek te 
zijn en vooral niet te doen wat anderen doen. De transitionele shoppers ten 
slotte hebben geen echt te onderscheiden shopstijl en vormen een soort 
van restcategorie67. 
 
Veel van deze stijlen kunnen worden teruggevonden in de Consumer Styles 
Inventory (CSI), die werd ontwikkeld door Sproles en Kendall (Bearden & 
Netemeyer, 1999; Sproles & Kendall, 1986; Sproles & Sproles, 1990) en 
die acht stijlen onderscheidt in het shoppen. Deze acht stijlen worden in 
een arbitraire volgorde besproken, maar iets uitgebreider dan de eerder 
besproken stijlen, aangezien de CSI het startpunt vormt van het meten van 

                                                 
66 Consumptiesocialisatie moet daarbij worden begrepen als het proces waarbij 
consumenten de vaardigheden, kennis en attitudes ontwikkelen die net nodig zijn om als 
consumenten te functioneren (Ward & Wackman, 1971), en ligt dus niet volledig in de lijn 
van wat hier wordt verondersteld bij de betrokken shopstijl. Een overzicht van stappen in 
consumptiesocialisatie bij kinderen en jongeren, wat van minder belang is voor dit 
onderzoek, kan elders worden gevonden (zie: John, 1999). 
67 Naast deze zeven grote groepen, worden nog kleinere categorieën onderscheiden als  
gemakkelijkheidsshoppers en kortingsbon-shoppers. De termen op zich verduidelijken 
voldoende wat met dergelijke shoppers wordt bedoeld. 
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shopattitudes in dit onderzoek. De eerste stijl wordt de perfectionistische of 
de hoge kwaliteitsbewuste stijl genoemd. Personen die deze stijl hoog in 
het vaandel voeren, zoeken steeds het perfecte product aan de beste prijs 
met de meest hoogstaande kwaliteit. Ze zien shoppen als een strijd of een 
gevecht waarin falen niet wordt getolereerd. De tweede stijl is een 
merkbewuste stijl. Shoppen staat dan niet los van een voortdurend bewust 
zijn van merken, waarbij de premisse wordt aanvaard dat prijs en kwaliteit 
van deze merkproducten hand in hand gaan. Een derde stijl is gebaseerd 
op nieuwigheden en modebewustzijn. Dergelijke shoppers zijn tuk op 
nieuwe producten, toepassingen en accessoires. Ze blijven ook heel dicht 
bij modetrends die veelal met kleding te maken hebben. De vierde stijl is 
de reeds eerder ter sprake gekomen recreationele stijl. Zulke shoppers, 
vooral jongeren (Lunt & Livingstone, 1992), zien shoppen als plezier, als 
een ontspanningsactiviteit. Voor hen brengt shoppen rust. De vijfde stijl in 
deze lijst is de prijsbewuste stijl. Deze is verwant met de perfectionistische 
stijl, waarin de prijs ook een rol speelde, maar in deze stijl komt de prijs en 
niet het (perfecte) product op de eerste plaats en wordt er dan ook een 
evenwicht tussen prijs en kwaliteit verwacht. De zesde stijl is de impulsieve 
stijl. Deze stijl wordt soms ook de zorgeloze stijl genoemd, hoewel de 
betekenissen niet helemaal gelijklopen. Het impulsieve zit in het feit dat 
dergelijke shoppers vooral snel tot een aankoop willen overgaan, het 
zorgeloze zit in het feit dat ze dit daardoor zelden weloverwogen doen. Vaak 
komt het dan ook voor dat dergelijke shoppers achteraf spijt hebben van 
hun aankoop, wanneer ze beseffen dat ze ‘te snel hebben gekocht’. Een 
zevende stijl is typisch voor de overvloed aan informatie in de steeds sneller 
draaiende gemediatiseerde informatiemaatschappij en omvat de situaties 
waarin shoppers overweldigd worden door dat overaanbod aan informatie 
en aan producten en zelfs niet meer tot een keuze kunnen komen. Teveel 
merken van teveel producten in teveel variëteiten in teveel winkels leiden 
tot hen soms zelfs tot wanhoop. Een achtste en laatste onderscheiden stijl 
is de merktrouwe stijl. Deze shoppers houden aan hun eerder gemaakte 
keuzes op het vlak van producten en merken en proberen vooral niet teveel 
te veranderen. Als ze van routine veranderen, moet daar een erg goede 
reden voor zijn. Omdat dit onderscheid van acht stijlen het meest aanleunt 
bij de eerder aan bod gekomen theorie, wordt in het onderzoek voor deze 
indeling gekozen. 
 

4.4.3. Shopgedrag 
Een laatste woord in dit onderdeel over shoppen dient te worden gezegd 
over shopgedrag omdat ook dit in het onderzoek werd opgenomen. Dit 
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shopgedrag is moeilijk te meten. Dit heeft te maken met de vaagheid die 
er bestaat rond wat shoppen precies is (ook in onderzoek hierover), maar 
ook met het feit dat heel wat van de factoren die een invloed hebben op 
shopgedrag niet op een directe manier kunnen worden gemeten en in 
onderzoek dan ook niet kunnen worden betrokken. Twee meer duidelijke 
aspecten van shopgedrag zijn echter de duur en de frequentie van het 
shoppen. Hoe vaak gaat men shoppen en hoe lang duurt een gemiddelde 
shoppingtrip? Een studie in een winkelcentrum in Los Angeles, niet toevallig 
opnieuw bij tieners, wees uit dat 44% van de jongeren minder dan één keer 
per week naar dat winkelcentrum gingen, 40% één of twee keer per week 
en 4% zelfs elke dag. Tijdens zo’n typische uitstap bleven de meeste tieners  
drie tot vijf uur (44%) of één tot twee uur (40%). Sommigen (2%) bleven 
minder dan een uur, maar aan de andere kant waren er ook 14% die meer 
dan zes uur in het winkelcentrum vertoefden (Anthony, 1985). McNeal (in: 
Gunter & Furnham, 1998) stelt dat kinderen gemiddeld reeds twee shop-
uitstapjes per week maken, onafhankelijk van hun ouders, tegen de tijd dat 
ze naar de lagere school gaan. In dat onderzoek werd echter geen 
onderscheid gemaakt tussen shoppen en winkelen. Een ander element van 
shopgedrag is het gezelschap tijdens het shoppen. Eerder werd gesteld dat 
shoppen een sociale activiteit is en er wordt dan ook gesteld dat het 
gezelschap met wie men gaat shoppen een belangrijk element van 
shopgedrag is. Duur, frequentie en shopgezelschap zijn meer makkelijk te 
onderzoeken elementen van shopgedrag, die dan ook in dit onderzoek 
worden opgenomen.  
 

4.5. Besluit 

In het vorige hoofdstuk werd stilgestaan bij betekenissen van consumptie 
en vooral bij het groeiende belang van symboliek daarin. Daarom werd er 
ingegaan op de materiële cultuur die de hedendaagse maatschappij 
kenmerkt en op de manier hoe symbolische consumptie als taal 
functioneert. In dit hoofdstuk werden enkele concrete toepassingen van die 
hernieuwde visie op consumptie belicht, die vooral in processen van 
distinctie en identificatie te vinden zijn. Daarom werd er ingegaan op 
referentiegroepen omdat deze de consumptie van individuen bepalen en 
kwam ook demonstratieve consumptie aan bod. Ook werd ingegaan op 
traditionele en nieuwe classificaties van consumenten. Sociale klasse als 
voorspellende factor werd daarvoor wat op een tweede plaats gezet en de 
vrijgekomen eerste plaats werd ingenomen door lifestyle die minder aan 
socio-economische posities is gebonden en die vooral tot uiting komt in 
consumptie. Dit hoofdstuk werd afgesloten met een nadere blik op twee 
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belangrijke elementen in het consumptieproces. Er werd eerst stilgestaan 
bij het financiële aspect. Hoewel consumeren niet samenvalt met geld 
uitgeven, is geld toch de motor van consumptieprocessen. Als een aankoop, 
hoe utilitair of symbolisch belangrijk dan ook, niet mogelijk is, verglijdt 
consumptie tot een droomwolk. Er werd echter ook stilgestaan bij 
betekenissen van geld zelf, waarin het eerder gemaakte verschil tussen 
meer economische en meer symbolische benaderingen opnieuw duidelijk 
naar voor kwam. Omdat het belang van consumptie vooral zou blijken op 
het publieke veld kwam tot slot van dit hoofdstuk shoppen aan bod omdat 
dit de meest visuele consumptiedaad is. Er werd daarbij niet alleen gezocht 
naar een definitie van shoppen in de lijn van de reeds aan bod gekomen 
theorie, er werd ook ingegaan op shopstijlen, waarin meermaals de sociale, 
symbolische en recreationele aspecten van shoppen aan bod kwamen, 
naast – uiteraard – de meer utilitaire benaderingen. 
 
In de tot nu toe aan bod gekomen theorieën over consumptie bleek de band 
tussen consumptie en de identiteit van een individu vaak van 
doorslaggevend belang. In het volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij die 
identiteit. Eerst wordt ingegaan op de postmoderne maatschappij, waarin 
een veel vrije identiteitsconstructie mogelijk is. Daarna wordt ingegaan op 
een definiëring van identiteit en ten slotte wordt ingegaan op de sociale 
groep die het meest met identiteitsconstructie wordt geconfronteerd en ook 
in dit onderzoek centraal staat: de jeugd.  
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Hoofdstuk 5: ‘Postmodernidentiteit’ 

Zelfconstructie in een postmoderne maatschappij 
 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis, de ontwikkeling en de 
soorten identiteit van individuen omdat identiteit, zoals in de vorige 
hoofdstukken al meermaals aan bod kwam, een steeds belangrijkere rol 
speelt in (symbolische) consumptiekeuzes. Vooraleer echter kan worden 
overgegaan tot een definiëring van identiteit, moet ze in zekere zin wat 
vanuit macroniveau bekeken worden. Hoe individuen hun identiteit 
opbouwen en uitstralen hangt namelijk ook af van de cultuur waarbinnen 
dit gebeurt. In traditionele standenmaatschappijen speelde het zelf 
opbouwen van identiteit bijvoorbeeld geen rol omdat de positie op de 
maatschappelijke ladder grotendeels vastlag en identiteit vooral op basis 
van die positie werd opgevat. Hedendaagse maatschappijen laten echter 
een grotere mate van vrijheid toe in de ontwikkeling van identiteit en 
verschillen op die wijze significant van wat vroeger de standaard was 
(Latour, 2003; Pollock, 2002). Individuen hebben een grotere 
keuzemogelijkheid in wie ze willen worden of voor wie ze willen doorgaan. 
Het debat over de culturele evolutie op het vlak van identiteitsvorming kent 
grote vlakken met de termen moderniteit en postmoderniteit. Daarom 
zullen deze termen eerst worden besproken. Een andere optie zou zijn om 
deze termen te laten voor wat ze zijn en enkel te concluderen dat individuen 
identiteit in al dan niet grote vrijheid zelf kunnen construeren. Gezien het 
belang van deze termen in heel wat consumptieonderzoek, wordt deze piste 
niet bewandeld al dienen deze benaderingen vooral als kader en vormen ze 
geen direct onderzoeksobject. In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats 
stilgestaan bij aan de gang zijnde sociologische discussie over de wezenlijke 
inhoud van de postmoderniteit, vooral door die inhoud te confronteren met 
moderniteit. Daarna komt identiteit aan bod en tot slot wordt ingegaan op 
de band tussen jeugd en identiteit, omdat jongeren in dit onderzoek 
centraal staan. 
 

5.2. Moderniteit en postmoderniteit 

De hedendaagse maatschappij krijgt niet alleen vaak de stempel opgedrukt 
een consumptiegebaseerde maatschappij te zijn, ze wordt tevens vaak een 
postmoderne maatschappij genoemd. Toch is het in de literatuur niet 
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meteen duidelijk wat met postmoderniteit wordt bedoeld (Edwards, 2000). 
Slater (1997) stelt in deze zin dat ‘postmoderniteit’ niet zozeer een feit dan 
wel een debat is. Het enige dat algemeen wordt erkend, is dat het 
samenhangt met moderniteit (Harvey, 1989). Postmoderniteit kan dan 
eenvoudigweg worden gezien als datgene wat na de moderniteit komt en 
moderniteit is dan wat na de zogenaamde pre-industriële, traditionele 
maatschappij komt. Toch zijn de grenzen niet zo duidelijk afgebakend als 
men uit deze chronologische voorstelling zou kunnen opmaken. De 
theorieën van postmoderniteit zouden zich volgens Lyotard (1984) zelfs 
grotendeels gelijktijdig hebben ontwikkeld met die van moderniteit, wat 
sommigen ertoe brengt te stellen dat postmoderniteit een randeffect is van 
moderniteit (Jameson, 1984a; Latour, 2003). Het onderscheid tussen 
moderniteit en postmoderniteit is dus niet vanzelfsprekend68. 
 

5.2.1. Moderniteit 
De moderniteit als tijdsperiode wordt gesitueerd als de periode die ingeluid 
werd door de Renaissance, rationele filosofieën en Verlichting, en de 
overgang van een absolute staat naar ‘democratieën’ waarin de bourgeoisie 
aan de macht was (Lash, 1990). Moderniteit is dan die periode waarin taal, 
rede en wetenschap moesten leiden tot een algemene waarheid (Delucchi 
& Smith, 1997) en waarin vanuit economisch oogpunt kapitalisme centraal 
stond (Harvey, 1989), net als de ontwikkeling van 
massaproductietechnieken zoals Taylorisme en Fordisme69 die gekenmerkt 
worden door de standaardisering van kennis en productie (Harvey, 1989). 
Tijdens de moderniteit zorgde het kapitalisme voor de ontwikkeling van 
sociale stratificatie die werd gebaseerd op eigendom, controle, exploitatie 
en sociale klasse. Werk en thuis werden meer en meer gescheiden en 
tegelijk met deze ontwikkeling ontstond er een psychologische kloof tussen 
publiek en privé. Binnen deze privéwereld kwam er steeds meer nadruk te 
liggen op het eigen ik (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010), maar wel 

                                                 
68 Vooraf moet worden opgemerkt dat de termen moderniteit en modernisme door elkaar 
zullen worden gebruikt, net zoals de termen postmoderniteit en postmodernisme. Edwards 
(2000) stelt dan wel postmodernisme een deelverzameling vormt van postmoderniteit en 
meer specifiek betrekking heeft op de ontwikkelingen in culturele, esthetische en artistieke 
vormen in de domeinen van architectuur, literatuur en bepaalde visuele media waar steeds 
vaker allerlei mengvormen en parodieën in stijl, vaak op het verleden gebaseerd, hun 
ingang vinden, maar deze tweedeling wordt verder niet aangehouden. Hetzelfde geldt voor 
het de termen moderniteit en modernisme. Uiteraard wordt niet ontkend dat vooral de 
Cultuur met grote C en in de eerste plaats daarin de architectuur het kraambed hebben 
gevormd van de postmoderniteit (Jameson, 1984b; Jencks, 1989; Lash, 1990; Latour, 
2003). 
69 Postmoderniteit wordt zelfs door sommigen gelijkgesteld met post-Fordisme (Harvey, 
1989; Jameson, 1984b; Pollock, 2002). 



119 

steeds gekoppeld aan afkomst, gemeenschap en traditie (Edwards, 2000) 
(cfr. narratieven). De nadruk op het individuele, de keuze en democratische 
rechten zijn dus eerst en vooral typisch aan een moderne maatschappij 
(Beck, 1994).  
 
Lash (1990) wijst daarbij ook op enkele belangrijke sociale 
basiskenmerken. Er wordt een radicale breuk tot stand gebracht tussen het 
nu en het vroeger, zoals in de architectuur een halt toegeroepen werd aan 
de imitatie van klassieke bouwwerken wat typisch was voor de Renaissance. 
Op het individuele vlak betekent dit dat het ‘vroeger’ niet meer 
allesbepalend hoefde te zijn voor de eigen ontwikkeling, ook al was deze 
nieuwe vrijheid niet absoluut. Net door de ‘verwerping’ van de geschiedenis 
werd de nadruk gelegd op de vooruitgang en de verandering. Deze nadruk 
zorgde er ook voor dat een stabiele ervaring van tijd en ruimte eveneens 
tot het verleden ging behoren. Dat is het tweede centrale sociale element 
van de moderniteit die bijvoorbeeld geleid heeft tot een onderscheid tussen 
vrije tijd en arbeidstijd, de zogenaamde kloof tussen werk en thuis waarbij 
individuele ontplooiing vooral in de vrije tijd werd gesitueerd. Het derde 
basiskenmerk wordt Freudiaans betiteld als het onderscheid tussen Id en 
Ego. De teloorgang van de stabiliteit in de ervaring van tijd en ruimte zorgde 
er namelijk voor dat specifieke genotservaringen, die tot dan waren 
voorbehouden voor de bourgeoisie, nu een ruimere verspreiding kenden. 
Hieraan wordt ook het vierde kenmerk gekoppeld, namelijk dat de 
hegemonie van de bourgeoisie ook meer algemeen aan erosie onderhevig 
was bij die overgang van een liberaal naar een georganiseerd kapitalisme, 
onder meer gekenmerkt door het groeiend belang van de populaire massa 
op de politieke en sociale scène. De massa was niet langer weggestopt in 
haar ‘ghetto’s’ maar werd onder meer ook door de creatie van boulevards, 
warenhuizen en treinstations meer zichtbaar voor de bourgeoisie.  
 
Deze vier opgesomde kenmerken hebben later nog meer aan belang 
gewonnen en zijn erg belangrijk voor het gevoerde onderzoek. Mensen 
konden hun leven meer zelf bepalen en vorm geven, onafhankelijk van 
persoonlijke geschiedenis. Ze werden ook veel meer dan vroeger beïnvloed 
door hun omgeving en vele van die invloeden stroomden door elkaar. 
Bovendien ontstond voor de eerste keer de idee dat niets onmogelijk mag 
zijn voor wie dan ook. Identiteitsconstructie werd een optie, maar tegelijk 
een moeilijkheid. Zoveel verschillende levenswijzen dienen zich aan 
waarvan geen enkele meer culturele autoriteit heeft dan de andere en het 
individu heeft dan maar zijn weg te zoeken in dit labyrint (Slater, 1997a).  
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Toch toonde de moderniteit onvolmaaktheden en net daarom wordt door 
sommige auteurs over het einde van de moderniteit gesproken70. De echte 
afbrokkeling van de ‘eerste moderniteit’ wordt daarbij geplaatst na de crisis 
van de jaren ’70 van de vorige eeuw71.  
 

5.2.2. Postmoderniteit 

5.2.2.1. De term ‘postmoderniteit’ en haar kenmerken 
Net als moderniteit kan ook postmoderniteit zowel op het macro- als op het 
microniveau worden omschreven. Lyotard, die als eerste de term 
postmoderniteit gebruikte en als één van de pausen van de postmoderniteit 
kan worden aanzien (Lash, 1990), beschrijft de intellectuele toestand in de 
meest ontwikkelde landen bijvoorbeeld als postmodern (Lyotard, 1984, 
1987b). Postmoderniteit wordt dan louter een beschrijving die van 
toepassing is op de rijke, doorgaans Westerse landen (Beck, 1994). Deze 
toestand houdt echter ook een specifieke tijdsgeest of cultuur in zich (Lash, 
1990)  die op het microniveau voelbaar is. Het wordt dan een manier van 
denken (Morley, 1996) waarin het loskomen van voorafbepaalde schemata, 
of ook het ‘ineenstorten van sociale grenzen’ (Delucchi & Smith, 1997) 
bepalend is. Dit toonde zich eerst in de architectuur en de kunst, maar daar 
bleef het niet bij. In een postmoderne maatschappij staat de transitie van 
het individu over traditionele sociale grenzen centraal, net als het vloeiende 
en het contingente (Lash, 1990).  
 
Dat de breuk met moderniteit niet alomvattend was, blijkt echter uit de 
term zelf. In de hedendaagse tijden krijgen wel meer beschrijvingen de 
term ‘post-‘ opgekleefd, zoals verder nog zal blijken, en die toevoeging is 
steeds wat ambigu (Beck, 1994). Aan de ene kant neemt het afstand van 
hetgeen eraan voorafging, maar net doordat hetgeen wat eraan voorafging 
steeds mee wordt vernoemd, blijft het ermee verbonden. Lyotard (1987a) 
gebruikt de toevoeging ‘post-‘ overigens zelf niet om een opeenvolging, 
maar een herbeleving te omschrijven. De zogenaamde breuk is dan niet om 

                                                 
70 Belangrijke tekenen van hiervan worden paradigmatisch soms gesitueerd in Auschwitz. 
De verhalen en beelden beklijven ook nu nog. Het is dan ook geen wonder dat mensen aan 
het einde van Wereldoorlog II zich de vraag stelden: “Is dit vooruitgang?” (Lyotard, 
1987a). 
71 Charles Jencks (1989), een postmoderne architect, plaatst het begin van de 
postmoderniteit wel heel precies, namelijk op 15 juli 1972 om 15u32 plaatselijke tijd. Toen 
werd Pruitt-Igoe Housing Development in Saint-Louis (Missouri, VS), één van de eerste 
gebouwen in een zogenaamde moderne architecturale stijl, opgeblazen omdat het, zelfs 
voor de mensen met lage inkomens die er woonden, als een onbewoonbare omgeving werd 
beschouwd. Op het individuele vlak is een dergelijke breuk er niet geweest, maar toch 
vond het begrip postmoderniteit stilaan ingang. 
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het verleden voorbij te streven, maar om het anders en beter te herhalen. 
De term postmoderniteit hoeft dus niet noodzakelijk chronologisch-lineair 
te worden geïnterpreteerd. Heel wat elementen van een moderne cultuur 
blijven in een postmoderne cultuur overeind (Jameson, 1984b; Lash, 1990). 
Het zijn vooral de echte aanhangers van de term postmoderniteit die de 
breuk radicaler zien. Postmoderniteit is dan een totaal nieuw sociaal en 
economisch systeem dat ook vele anderen namen kent zoals 
mediamaatschappij en spektakelmaatschappij. Het grootste verschil met 
moderniteit blijft echter dat de grote narratieven die opgang vonden in de 
moderniteit afgedaan hebben in de postmoderniteit (Lyotard, 1987b). Het 
individu komt daarbij nog meer op de voorgrond te staan dan in de 
moderniteit al het geval was. 
 
Heel wat auteurs hebben zich erop toegelegd om precieze de verschillen 
tussen moderniteit en postmoderniteit te onderscheiden. Hoe radicaal die 
verschillen zijn en onder welke term ze in één verzameling moeten worden 
gebracht leidt echter niet tot eensgezindheid (Delhaye, 1993; Shildrick, 
2002). Er wordt gesproken over postmoderniteit (Lyotard, 1984; Jameson, 
1984b; Harvey, 1989); laat-moderniteit (Cieslik & Pollock, 2002; Giddens, 
1990); re-moderniteit (Latour, 2003), reflexieve of nieuwe moderniteit 
(Beck, 1994; 2003), over supermoderniteit (Augé , 1992), hoogmoderniteit 
(Van Poecke, 2002) en over tweede moderniteit (Lash, 1990; 2003).  
 
De term postmoderniteit is daarbij het sterkst omdat het meest duidelijk 
afstand neemt van moderniteit, maar in de term poststructuralisme, die 
Edwards (2000) wil voorbehouden zien voor de ontwikkelingen binnen de 
semiologie, maar die voor anderen dan weer als synoniem voor 
postmoderniteit wordt beschouwd, komt het duidelijkst naar voor dat het 
uiteenvallen van grote structuren (of narratieven) één van de belangrijke 
kenmerken van postmoderniteit is (Beck, 1994). Verder wordt daarop 
dieper ingegaan.  
 
In postmoderniteit zitten ook elementen van postindustrialisme (Lash, 
1990). Postindustrialisme wordt gekenmerkt door de opkomst van 
multinationals, wereldhandel en flexibilisering in arbeid en 
productiemethoden. Die flexibilisering die aanvankelijk enkel op de arbeid 
betrekking had, heeft zich daarna doorgezet in de hele levenshouding van 
individuen en werd steeds meer doorgedreven. Normen en waarden die 
eigen werden gezien aan bepaalde groepen, werden niet langer door alle 
leden van die groepen gevolgd, hoewel die leden zich nog altijd tot die 
bewuste groepen bleven rekenen. Het individu was niet langer een 
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onderdeel van één of andere traditie met de daarbij horende beperkingen 
in keuzes en handelen, maar stond beschikbaar en ongebonden in het leven 
(Elchardus & Heyvaert, 1990). De sociale structuren en de individuen als 
sociale agenten stonden steeds verder uit elkaar (Beck, 1994). Het individu 
werd stilaan meer en meer een partikeltje in een systeem van stimuli 
(Elchardus & Heyvaert, 1990). Voor de markt van productie heeft dit tot 
gevolg dat ze zich meer en meer op het individu en niet meer op de grote 
massa moeten focussen. 
 
Postmodernisme kan worden gebruikt als alomvattend begrip om vele 
culturele transformaties te omschrijven (Leiss et al., 2005), maar de meest 
typische kenmerken van postmoderniteit worden opgedeeld in vier 
deelcategorieën. Daarbij worden economische, politieke, sociale en 
culturele elementen onderscheiden. Politieke kenmerken zijn voor dit 
onderzoek minder van belang, maar met betrekking tot economische 
kenmerken wordt vooral het groeiende belang van consumptie naar voor 
geschoven (Edwards, 2000), waarbij consumptie meer en meer het element 
wordt waaraan individuen hun identiteit ontlenen en waarrond nieuwe 
sociale groepen zoals neo-tribes, lifestyles en brand communities ontstaan72 
(Maffesoli, 1996; Shields, 1992). Op het sociale vlak staat pluralisme 
centraal in de postmoderniteit, vooral zichtbaar in sociale diversiteit. Een 
steeds meer globaliserende maatschappij maakte dat sociale groepen 
voortaan over de vroegere grenzen werden gevormd rond nieuwe 
structuren waarbij iedereen ook tot steeds meer verschillende groepen 
behoort (Jameson, 1984b; Lash & Urry, 1994). Daaruit volgt dat alle 
individuen steeds meer verschillende sociale rollen moet vervullen die niet 
noodzakelijk met elkaar verband hoeven te houden (Harvey, 1989). Een 
tweede sociale factor betreft de zogenaamde esthetisering van het 
alledaagse leven. Zien en gezien worden staan centraal, imago en stijl zijn 
van onmiskenbaar belang en impressies betrachten en interpreteren 
worden diep geworteld in elk individu (Featherstone, Hepworth, & Turner, 
1991; Jameson, 1984b; Lash & Urry, 1994). Hierbij speelt consumptie 
opnieuw een centrale rol. Niet alleen verschuift de nadruk binnen 
consumptie nog meer van functionele naar stijlelementen (Lash, 1990), 
maar van consumptie wordt ook meer verwacht. Geluk, liefde, welzijn, 
toekomst, vriendschap, succes en andere daarvoor als ongrijpbare 
beschouwde elementen kunnen voortaan allemaal worden gekocht 
(Edwards, 2000). De culturele kenmerken van de postmoderniteit ten 

                                                 
72 Belangrijk daarbij is dat kunnen omgaan met informatie over de symbolische aspecten 
van consumptie meer dan ooit doorslaggevend wordt (Beck, Giddens, & Lash, 1994; Lash 
& Urry, 1994; Lyotard, 1984).  
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slotte, worden duidelijk in de media, met bijzondere aandacht voor de 
marketing. De rol die deze actoren spelen als trendsetters en 
betekenisgevers van (nieuwe) imago’s en stijlen is daarbij doorslaggevend 
(Jameson, 1991; Lash, 1990).  
 
In de opgesomde kenmerken kon steeds een band met consumptie worden 
gelegd. Een postmoderne maatschappij wordt gekenmerkt door het 
groeiend belang van symbolische consumptie omdat elk individu er meer 
en meer toe gedwongen wordt zijn eigen identiteit los van traditionele 
belangrijke structuren op te bouwen. Tegelijk is daarin minder nood aan 
een coherent geheel, ook niet voor identiteit en consumptie. Media en 
marketing worden daarbij steeds belangrijkere begeleiders van individuele 
koppelingen van betekenissen aan producten waarbij die betekenissen 
uiteindelijk op het individu moeten overstralen.  
 

5.2.2.2. Postmoderniteit als destructie van grote narratieven 
Heel wat van de tot nu toe opgesomde kenmerken zijn enkel typisch voor 
de postmoderniteit te noemen in de hogere frequentie of grotere mate 
waarin ze voorkomen. Het grootste verschil tussen moderniteit en 
postmoderniteit komt echter neer op de destructie van grote structuren die 
individuen meer vrijheid gunnen in de mate waarin ze hun eigen leven 
opbouwen en uitstralen. In de moderniteit werd het leven van individuen 
nog steeds in grote mate bepaald door instituties zoals de natiestaat, de 
Kerk en de industrie die door Lyotard (1984) worden omschreven als 
narratieven. Lash (2003) heeft het daarbij ook over klassieke instellingen 
als klasse, gezin en etnische groep. Daarmee wordt niet gezegd dat de 
instituties die de ruggengraat vormden van deze narratieven dan pas 
werden opgericht, maar wel dat net in deze reeds bestaande instituties 
individuele en sociale structuur, rationaliteit (Harvey, 1989) en discipline 
(Foucault, 1975) werden gezocht73.  
 
Dergelijke narratieven werden echter geconfronteerd met een 
voortschrijdende emancipatie van de rede, van de vrijheid en van de arbeid. 
Dit deed de vraag opborrelen of het ordenen van feiten en gebeurtenissen 
kon blijven gebeuren volgens die geldende narratieven. Lyotard (1987b) 
bestempelde deze evolutie als een ‘groeiend ongeloof in narratieven’. Van 
een verderzetting van de in zwang zijnde sociale, politieke, economische en 

                                                 
73 Hiermee wordt niet gezegd dat deze in de postmoderniteit volledig verdwenen zijn 
(Edgell, Hetherington, & Warde, 1996; Huyssens, 1984; Keat, Whiteley, & Abercrombie, 
1994; Miller, 1998a). 
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culturele ordeningen kon steeds minder sprake zijn (Davis, 1989; Lyotard, 
1987b; Shildrick, 2002; Slater & Miller, 2007) en zo werd de deur naar 
fragmentatie en bricolage op alle vlakken opengezet (Lash, 2003). Kerk, 
staat, industrie, gezag en dergelijke meer hadden afgedaan: de 
maatschappij werd ‘detraditionaliserend’ (De Witte et al., 2001). De grote 
structuren van weleer stortten in een diepe crisis. “All that is solid, melts 
into air” (Berman, 1982) werd de realiteit (Harvey, 1989; Pels, 
Hetherington, & Vandenberghe, 2002). Enkel media en markt als 
structurerende ruggengraten leken nog te blijven bestaan (Ilmonen, 2004; 
Jameson, 1984b). Niettemin was het nu aan de individuele mens om de 
levensregels te vinden die hem konden leiden en niet meer zozeer regels te 
volgen74 (Lash, 2003).  
 
De postmoderniteit legt dus de nadruk op een keuze-ideologie (Elchardus & 
Glorieux, 2002; Knorr Cetina, 1997; Schudson, 1991; Shildrick, 2002). 
Structurerende elementen uit de moderniteit zijn daarbij instrumenten 
geworden waarvan mensen zich bijna naar hartenlust kunnen bedienen. In 
de politiek bijvoorbeeld houdt men niet langer vast aan één bepaalde 
waarde of ideologie, men kiest eruit wat men wil. Elchardus en Heyvaert 
(1990) spreken op het vlak van geloof, een ander voorbeeld, over 
supermarktgeloof. Mensen geloven vaak niet meer of toch niet meer actief, 
maar een sacrament als het huwelijk of het doopsel ‘scoort’ nog altijd goed. 
De boodschap zegt hen niks meer, de verpakking blijft echter een topper75. 
Van de grote waarheden van weleer wordt vooral het instante en de 
wegwerpmogelijkheid benadrukt. Niet voor niets spreekt Harvey (1989) van 
een ‘throw-away-society’. Ook in het dagdagelijkse leven geldt dit 
eclecticisme in verregaande mate. Het is perfect mogelijk om overdag bij 
het werk te genieten van een vleugje klassieke muziek om vervolgens ’s 
avonds zwaar uit de bol te gaan bij de zwaarste techno. Overdag snel 
lunchen in een fastfoodrestaurant of even snel een broodje uit de muur 
halen en ’s avonds uitgebreid dineren in één of ander drie-sterrenrestaurant 
of een stropdas en een klassiek hemd combineren met een jeansbroek, het 
wordt niet langer als een probleem gezien. De bricolage of actieve 
constructie van de individuele levensbiografieën is echter niet alleen een 
mogelijkheid, het is als een plicht geworden (Pollock, 2002). Iedereen moet 
keuzes maken en daarbij staan alle keuzes open, behalve dan deze van het 

                                                 
74 De idee van het volgen en het zelf kiezen werd door Bauman herwerkt tot twee abstracte 
types: de pelgrim en de toerist (Bauman, 1995b). Een pelgrim trekt met een gegeven doel 
voor ogen bewust op een bepaalde weg terwijl de toerist het meer op zich laat afkomen 
en zelf keuzes maakt uit de verschillende gidsen die hij selecteerde. De hedendaagse mens 
moet dan meer als een toerist worden beschouwd. 
75 In kerkelijke vakterminologie heet dit ‘randkerkelijkheid’. 
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niet kiezen (van der Loo, 1990) of het niet consumeren (Escalas & Bettman, 
2005). Traditionele waarden, zingevingen en keuzes zijn er niet meer. 
Elkeen moet zijn eigen weg zoeken in het labyrint aan mogelijkheden en 
betekenissen (Halkier, 2001; Ilmonen, 2001; Pollock, 2002; Sassatelli, 
2001; Southerton, 2001). Postmoderne waarden waaraan zou kunnen 
worden vastgehouden, bestaan niet en evenmin kan aan eerder gemaakte 
keuzes worden vastgehouden omdat de condities ervoor bij een volgende 
gelegenheid alweer helemaal anders zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld heel sterk 
in modetrends. Het individu is veroordeeld tot keuze en heeft geen vaste 
basis meer waarop die keuzes kunnen worden gebouwd. Dit alles leidt ook 
tot een grotere mate van onzekerheid. 
 
Dat het individu zelf aan zet is en zich niet meer door die grote narratieven 
moet laten leiden, houdt namelijk risico’s in (Joy, Sherry, Troilo, & 
Deschenes, 2010). Dit leidde Beck (1994) ertoe de postmoderne 
maatschappij te bestempelen als een risicomaatschappij. Hoe meer keuzes 
mensen moeten maken die er echt toe doen, hoe meer risico’s er daarbij 
zijn tot foute keuzes en de veilige weg van geen keuzes maken is er niet. 
Bovendien moet het maken van keuzes vaak snel gaan (Lyotard, 1984). 
Gecombineerd met de grote toevloed aan informatie die op individuen 
afkomt en waarbinnen moet worden geselecteerd (Harvey, 1989; Toffler, 
1980; Zijderveld, 1991), zou het een ondoenbare taak worden om een 
‘correcte’ keuze te maken. Daarom wordt het kunnen en moeten maken 
van keuzes niet alleen als een bevrijding aanzien, maar ook als datgene wat 
geleid heeft tot een immense lusteloosheid in een nooit geziene complexe 
chaos (Habermas, 1995; Harvey, 1989; Lash, 2003; Lyotard, 1984, 1987a). 
 
Toegenomen keuzevrijheid leidt dus niet automatisch tot een groter 
zelfbewustzijn omdat keuzes net snel moeten worden gemaakt. Latour 
(2003) bespreekt in dat verband het essentiële verschil tussen reflexiviteit 
en reflectie. Over heel wat keuzes kan gewoonweg niet lang meer worden 
nagedacht (gereflecteerd). Ze moeten onmiddellijk, als in een reflex 
gemaakt worden (Beck, 1994; Lash, 2003). Gezien de snelheid waarin 
beslissingen moeten worden genomen en de snelheid waarmee modes, 
trends en genres veranderen (van der Loo, 1990), kan in elk geval worden 
verwacht dat ook niet alle consumptiebeslissingen weloverwogen zijn. In dit 
onderzoek wordt ervan uitgegaan dat mensen voortdurend hun identiteit 
proberen op te bouwen aan de hand van consumptie, maar er kan dus niet 
worden verwacht dat ze dit steeds bewust doen. 
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Wel zeker is dat individuen dit meer en meer alleen moeten doen. Hoewel 
individualisering76, eigen aan een postmoderne maatschappij, niet nieuw is 
(Ilmonen, 2004), staat ze erin wel centraal (Lehdonvirta, 2010). Meer en 
meer moeten individuen zelf initiatief nemen om een ‘succesvol’ leven te 
leiden (Harvey, 1989; Pollock, 2002). Individualisme komt dan ook in de 
plaats van tradities. In plaats van een sociaal geïntegreerd paradigma, 
kwam er een meer persoonlijk of geïndividualiseerd paradigma, gekenmerkt 
door interpersoonlijke intimiteit en een grotere nadruk op zelfexpressie en 
een sociaal leven waarin het ik aan het roer staat (Davis, 1989). Soms lijkt 
zelfs niets nog vast te liggen (Lash, 1990). Individualisering is dus geen 
verhaal zonder negatieve kanten. De ogenschijnlijke sociale vervreemding, 
de spirituele leegte, de chronische stress en het verlies van een 
gemeenschapsgevoel worden daarvan als voorbeeld genoemd (Tatzel, 
2002). Positief of negatief, individualisering heeft duidelijke banden met 
consumptie omdat publieke symbolische consumptie aan een individu die 
identiteit kan een verlenen waar hij zo naar verlangt en die hij zo sterk 
nodig heeft, nu hij er meer en meer ‘alleen’ voor staat (Slater & Miller, 
2007; Wong, 1997). 
 
Het element van individualisering hangt samen met fragmentering, 
discontinuïteit en chaos (Harvey, 1989; Shildrick, 2002) die de onzekerheid 
sterk in de hand werken (Edwards, 2000). De individualisering die een 
individu losmaakte van narratieven, werkte door binnen het individu zelf. 
De zelf geconstrueerde identiteit van een individu was dan ook niet altijd 
noodzakelijk een coherent geheel meer. Vandaar spreekt men ook wel eens 
over bricolage: allemaal afzonderlijke stukken identiteit die samen de 
gehele identiteit uitmaken, maar die niet noodzakelijk allemaal deel 
uitmaken van dezelfde lijn (Derrida, 2000 {1972}; Kidd, 2002) en die zelfs 
lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan (Elliot, 1997). De persoonlijke 
identiteit wordt zacht, vloeibaar, eindeloos en open en iedereen kan er naar 
eigen wil en eigen verbeelding mee aan de slag (Harvey, 1989).  
 
Dit neemt echter niet weg dat individuen zich tot groepen willen blijven 
rekenen. Er blijft in elke maatschappij sociale cement nodig (Pels, 

                                                 
76 Elchardus en Heyvaert (1990) onderscheiden twee belangrijke vormen van 
individualisme, namelijk expressief en utilitair individualisme. Expressief individualisme 
gaat uit van individuele autonomie, zelfbeschikking en vrijheid waarbij de centrale idee is 
dat het individu de voornaamste bron van kracht en creativiteit is en het zich dan ook als 
dusdanig moet kunnen ontplooien. Persoonlijke originaliteit en uniciteit staan centraal. Het 
utilitaire individualisme stelt het belang van het ongehinderd en individueel nastreven van 
eigenbelang voorop, waarbij extern, materieel succes de graadmeter is. De centrale idee 
is daarbij dat iedereen uit eigenbelang handelt en dat het dus dom zou zijn dat zelf niet te 
doen.  
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Hetherington, & Vandenberghe, 2002). Gezien het belang dat in een 
postmoderne maatschappij gehecht wordt aan uiterlijk vertoon en aan het 
imago van mensen en dingen (van der Loo, 1990; Vigneron & Johnson, 
1999), komt er in de plaats van een stratificatie van de maatschappij naar 
beroep en sociale klassen, een systeem waarin verschillen duidelijk worden 
gemaakt aan de hand van stijlen en imago’s (Harvey, 1989; Fredric 
Jameson, 1984b). De eerder geziene neo-tribes, lifestyles en brand 
communities komen in de plaats van de vroegere sociale klassen, maar de 
fluïditeit ervan blijft. Een sociale klasse is relatief vast, neo-tribes, lifestyles 
en brand communities zijn te begrijpen als een ‘pick ’n mix’-systeem 
(Shildrick, 2002) waarin de fragmentering duidelijk blijkt. Meer algemeen 
problematiseert postmoderniteit hierin de verhouding tussen realiteit en 
representatie omdat men van een representatie steeds moeilijker kan 
nagaan of deze beantwoordt aan de realiteit (Foster, 1983; Lash, 1990). 
Het gevaar op “fake it ‘till you make it” (Harvey, 1989: 289) is niet gering. 
Niet wat achter het masker zit, maar het masker zelf, komt centraal te staan 
(Van Poecke, 2002). Het individu kan zich dan achter dit masker 
verschuilen. 
 

5.2.3. Postmoderniteit, consumptie en identiteit 
Het verband tussen postmoderniteit en het belang van consumptie voor 
identiteitsdoeleinde is hierboven al meerdere keren aan bod gekomen. In 
een postmoderne maatschappij is het belang van consumptie van producten 
en beelden enorm gegroeid omdat het individu in een postmoderne 
maatschappij veroordeeld wordt tot constructie van de eigen identiteit en 
die identiteit dan ook ten toon moet spreiden, onder meer in consumptie 
(Jameson, 1984b; Lash, 1990; Watson, 2008). Consumptie is niet enkel 
een element van het leven meer (Miles, 1998), maar een van de 
voornaamste kernen ervan (Jameson, 1984b; Elliot, 1997; Shildrick, 2002). 
Meer nog, waar men in moderniteit identiteit uitdrukte aan de hand van 
consumptie, moet men deze in de postmoderniteit creëren (Van Poecke, 
2002). Consumptie wordt als de ideale oplossing voor heel wat problemen 
van de postmoderne maatschappij naar voor geschoven omdat een 
postmoderne maatschappij gekenmerkt wordt door grotere mate van vrije 
representatie (Lehdonvirta, 2010). Wanneer mensen producten kopen, 
spelen de visuele en sociale aspecten van het betreffende product dan een 
steeds grotere rol. Jameson (1984b) spreekt in dit verband over de ‘excess 
of representational consumption’. Ook de snelheid van consumptie, niet 
alleen met betrekking tot kleding en accessoires, maar met betrekking tot 
een heel pakket aan lifestyle-variëteiten en vrijetijdsactiviteiten verhoogt 
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drastisch. Een belangrijk gevolg van deze versnelling is dat de vluchtigheid 
en kortstondigheid van modes, producten, productietechnieken, 
arbeidsprocessen, ideeën en ideologieën, waarden en gevestigde praktijken 
in de verf worden gezet (Harvey, 1989). 
 
Consumptie wordt dus een wezenlijk onderdeel van een postmoderne 
identiteit, maar toch is deze koppeling problematisch voor onderzoek omdat 
die identiteit niet als een vaststaand iets dient te worden begrepen en dus 
moeilijker in kaart kan worden gebracht. Onderzoek moet dan ook verplicht 
wat op de vlakte blijven. Voor dit onderzoek is het postmodern kader zinvol 
omdat identiteitsconstructie hierin als een zinvolle activiteit wordt gezien. 
Net zoals het enkel zinvol is te spreken over consumptie als jongeren ook 
daadwerkelijk kunnen consumeren, als ze er de vrijheid toe krijgen en de 
middelen voor ontvangen, zo is het ook enkel zinvol te spreken over 
identiteitsconstructie als die identiteit ook echt kan worden geconstrueerd. 
Daarbij wordt uiteraard niet gesteld dat er geen vaste elementen een plaats 
hebben, maar wel dat er een grote vrijheid bestaat om in een sociale 
omgeving een eigen ‘ik’ op te bouwen dat een eigen leven leidt. Dit gebeurt 
niet los van alles en iedereen, maar wordt er ook niet door gedetermineerd. 
In wat volgt, komt identiteit meer uitgebreid aan bod. 
 

5.3. Identiteit 

Identiteit is een centraal element om consumptiegedrag in de hedendaagse 
maatschappij te begrijpen (Arnould & Thompson, 2005; Oyserman, 2009; 
Slater, 1997a). Centraal aan sociologische theorieën met betrekking tot 
consumptie is dat ze uitgaan van een consument die aan de hand van zijn 
consumptie zijn identiteit probeert op te bouwen en uit te stralen. Hierbij 
speelt symbolische consumptie een belangrijke rol (Podoshen & 
Andrezejewski, 2012) en daarbij betreft het dan vooral de 
consumptieactiviteiten die zichtbaar zijn voor derden (Burnkrant & 
Cousineau, 1975), of in termen van Goffman (1959) de consumptie on 
stage. De constructie van de eigen identiteit vindt met andere woorden niet 
plaats in het maatschappelijk luchtledige, maar gaat gepaard met een 
expressie van die identiteit naar de buitenwereld toe en is zodoende steeds 
het resultaat van sociale interactie (Bem, 1967; Goffman, 1959; Waugh, 
2001). Ervaringen spelen daarin een belangrijke rol (Craib, 1998; Snyder, 
1992) en dan wel in het bijzonder die ervaringen waarin het eigen optreden 
en de wijze waarop de buitenwereld hierop gereageerd heeft, centraal staan 
(van Raaij & Antonides, 1997). Na een evaluatie van de feedback vanuit de 
omgeving worden verdere stappen gezet in de constructie van het ‘self’. Dit 
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‘self’ wordt dan ook wel een ‘performing self’ genoemd, omdat er veel 
nadruk gelegd wordt op uiterlijke aspecten en op het beheren van 
impressies (Entwistle, 1997). Daartoe scant een individu voortdurend de 
sociale omgeving (van der Loo, 1990). Een gekende term voor het proberen 
beïnvloeden van de indruk die leeft bij anderen over zichzelf is impression 
management (Escalas & Bettman, 2003; Goffman, 1959; Malhotra, 1988; 
Schau & Gilly, 2003). Dit zouden individuen steeds in het achterhoofd 
houden wanneer ze zich buiten de maatschappelijke coulissen begeven 
(Goffman, 1959; Schau & Gilly, 2003; Wouters, 1990). Een belangrijk 
aspect daarbij is dat de wijze waarop individuen zich trachten te verkopen 
herkenbaar moet blijven voor derden (Schlenker, 1975; van der Loo, 1990). 
Het is vooral de ruime wereld van reclame en de marketing die hierin een 
belangrijke rol speelt (Firat & Venkatesh, 1993). 
 
Consumptieonderzoek ziet het belang in van materiële goederen en 
consumptiegedrag in het beschrijven en manifesteren van het zelf. Er wordt 
vanuit gegaan dat iedereen een identiteit heeft (Belk, 1988), maar een 
eerste vraag die daarbij moet worden gesteld, is deze naar een definitie van 
identiteit. Daarbij is het van belang een zekere historische duiding te geven 
en te wijzen op het groeiende belang van theorieën rond identiteit en 
identiteitsopbouw in de Westerse maatschappij van vandaag. Verder moet 
er worden ingegaan op de weg naar een zekere operationaliseerbare 
conceptualisering van identiteit. Zoals zal blijken, is identiteit een abstract, 
ongrijpbaar iets dat toch in veel onderzoeken een belangrijke rol speelt, zij 
het dan vaak onder één of andere concretere vorm. Daarna komen 
verschillende soorten identiteit aan bod, die ook in het onderzoek zelf hun 
belang zullen hebben. Tot slot wordt de belangrijke band met consumptie 
wat meer van nabij bekeken.  
 

5.3.1. Een zoektocht naar een definitie van identiteit 
In de sociologische en sociaal-psychologische literatuur bulkt het van 
onderzoeken rond identiteit en de sociale constructie ervan, maar zelden is 
men het helemaal eens over wat identiteit precies is (Abdelal, Herrera, 
Johnston, & McDermott, 2003). Het gebruik van de term ‘het zelf’ gaat dan 
wel terug tot de Griekse oudheid, als psychologisch construct is het slechts 
een 20e-eeuws gegeven (Malhotra, 1988) dat bovendien vaak in definitie 
en operationalisering verandert (Antonides, 1989). Zo worden naast ‘het 
zelf’ nog veel andere termen gebruikt voor identiteit waarbij telkens licht 
andere accenten worden gelegd. Enkele van deze termen zijn het ik, het 
ego, het mij, het subject, het zelfconcept en het individu (Craib, 1998). 
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Samenhangend met de destructie van grote narratieven die als kenmerkend 
voor de postmoderniteit werd omschreven in de vorige paragraaf, is ook 
gewijzigd wat als de precieze inhoud van identiteit wordt omschreven. 
Shields (1992) stelt bijvoorbeeld dat in de postmoderne tijd “a self can no 
longer be simplistically theorized as unified”. Onderzoek naar identiteit hield 
in de jaren 1960 en 1970 bijvoorbeeld enkel rekening met iemands beroep, 
religie en politieke ideologie. Later werd er ook gekeken naar 
interpersoonlijke relaties, etniciteit en mogelijke conflicten tussen deze 
domeinen (Grotevant & Cooper, 1998). Nog later beschouwde men ideeën 
over het eigen ‘ik’ als zijnde gebaseerd op de vier pijlers van academisch, 
sociaal, emotioneel en fysisch zelfbeeld (Waugh, 2001) en in de 
hedendaagse maatschappij heeft ook consumptie een centrale plaats in de 
identiteit ingenomen (Holt, 2000) waarbij de rol van andere traditionele 
factoren zoals klasse,  regio, religie, generatie, gender en arbeidsstatus 
naar de achtergrond is gedrukt (Miller & Rose, 1997; Smee, 1997). 
Identiteitsvorming is dan een proces geworden dat zich afspeelt binnen een 
wereld allerlei symbolen die het individu omgeven (Joy, Sherry, Troilo, & 
Deschenes, 2010) en waarmee het individu moet omgaan (Dant, 2008).  
 
Identiteit is een abstract, ongrijpbaar begrip, ‘iets’ dat de eigen 
persoonlijkheid in verband brengt en houdt met de (sociale) omgeving over 
de tijd heen.  
 

“Identity has traditionally referred to one’s sense of coherence of 
personality and continuity over time; it is the meshing of personality 
with historical and situational context. Thus, the construct of identity 
stands at the interface of individual personality, social relationships 
and external context [...].” (Grotevant & Cooper, 1998: 6)  

 
Abdelal et al. (2003) maken het nog abstracter, want zij spreken over 
identiteiten als het zelfbegrip van een individu over zijn kenmerken en 
karakteristieken als lid van een bepaalde sociale categorie. Het wordt dan 
een set van kenmerken van een persoon die een blijvend karakter hebben 
en die personen van elkaar onderscheiden (Browne & Kaldenberg, 1997). 
Identiteit wordt ook omschreven als “een configuratie van voorstellingen 
over zichzelf die voortkomen uit sociale processen” (Luckmann in: Delhaye, 
1993). Het belangrijkste lijkt in elk geval dat individuen een ‘real me’ 
hebben (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981) en dat het besef van 
het individu over zijn eigen identiteit doorslaggevend is (Adams & 
Montemayor, 1983). Zo gebruikte Belk (1988) de termen zelf, zelfgevoel 
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en identiteit als synoniemen voor de manier waarop een persoon zichzelf 
subjectief waarneemt. 
 
Identiteit is dan een kennisobject, maar de sociale interactie blijft erg 
belangrijk, zoals gesteld in het symbolisch interactionisme (Malhotra, 1988; 
Mick, 1986). Deze theorie focust op de processen waardoor individuen hun 
omgeving begrijpen en stelt dat ze de daden van anderen actief 
interpreteren (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010) in plaats van er 
gewoon op te reageren. Net de manier waarop dit interpreteren van het 
symbolische karakter van de acties van anderen, maakt de kern uit van wat 
in deze theorie als identiteit wordt beschouwd. Vanuit Freudiaans 
perspectief wordt het individu beschouwd als gekweld door conflicten en 
voortdurend strevend naar het behoud van de integriteit van zijn 
persoonlijkheid. Het zelf zou dan bestaan uit een ego en een innerlijke 
censor (de ‘veralgemeende andere’) en zo de verinnerlijking worden van de 
geldende normen in de gemeenschap of de maatschappij. Een benadering 
vanuit het individu als organisme kijkt dan weer meer naar de 
basismotieven van mensen en hoe ze deze ordenen. Een fenomenologische 
benadering legt dan weer de nadruk op hoe het individu zijn omgeving 
waarneemt en een cognitieve benadering beschouwt het zelf als een 
informatieverwerkend systeem (Malhotra, 1988). Het zelf kan ook benaderd 
worden als de som van persoonlijke kwaliteiten die een individu zich toe-
eigent, samen met gedragskenmerken en het lichaam waarin de identiteit 
huist. Dit is het looking-glass self (Cooley in: Wichstrom, 1998) waarbij een 
persoon zijn identiteit definieert alsof hij zichzelf in de spiegel ziet.  
 
Identiteit blijft echter op zich een ongrijpbaar iets omdat het als een 
abstract geheel vaak meer als een koepel over allerlei concrete delen van 
de identiteit heen wordt gezien77 (Lupton, 1994). Die concrete delen zijn in 
min of meerdere mate waarneembaar, maar de abstracte identiteit niet. Er 
wordt dan een soort coherente persoonlijkheid voorgesteld die door 
anderen als gelijk en continu wordt aanzien (Adams, 1998), maar het 
daarom niet hoeft te zijn. De idee van fragmentering, eigen aan een 
postmoderne cultuur, speelt daarin een grote rol (Blustein & Palladino, 
1991; Firat & Venkatesh, 1993; Fournier, 1998; Smee, 1997). Men stelt 
daarom dat individuen niet één identiteit hebben en zelfs niet altijd 
noodzakelijk streven naar een uniciteit in hun identiteit (Blustein & 
Palladino, 1991; Fournier, 1998; Schlenker, 1975; Snyder, 1992). Een 
gefragmenteerde identiteit volgt ook uit de theorie dat een individu niet 

                                                 
77 Er wordt soms zelfs gesteld het identiteitsgevoel van een individu een nieuw narratief is 
(Fournier, 1998; Giddens, 1991; Mittal, 2006). 
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alleen een persoonlijke, maar ook een sociale identiteit heeft (Coleman & 
Williams, 2013; Craib, 1998; Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010; 
Warde, 2005; White & Dahl, 2007) (zie ook verder) en dat individuen zich 
in verschillende sociale ‘velden’ begeven. Iemand kan zowel leerling zijn als 
zoon als speler bij de knapen van de plaatselijke voetbalclub en voor elk 
van die verschillende ‘rollen’ drijft er vaak een ander ‘ik’ aan de oppervlakte. 
Dit maakt dat individuen net zoveel sociale identiteiten hebben als sociale 
rollen (Firat & Venkatesh, 1993; Knorr Cetina, 1997; Solomon, 1983).  
 
Hoe gefragmenteerd ook, de persoonlijke identiteit blijft groter dan de som 
van sociale identiteiten (Lee & Silver, 2012). Wanneer er over identiteit 
gesproken wordt, verwijst men dus in zekere zin steeds naar het 
geaggregeerde niveau ervan. “Social identities come and go, but my 
identity goes on as something which unites all the social identities I have 
had, have or will have” (Craib, 1998). Daarbij stellen individuen zichzelf 
voortdurend de vraag welk aspect van hun eigen ‘ik’ op een specifiek 
moment het best naar buiten gebracht kan worden (Mandel, 2003). Andere 
benamingen voor deze gefragmenteerde identiteit zijn hiërarchische 
identiteit (Deaux, 1993) en ‘kauwgomidentiteit’ (van der Loo, 1990). 
Vanmarcke (1996) spreekt in dat verband over deelidentiteiten en 
Grotevant (1998) gebruikt de term ‘multiple selves’.  
 
Identiteit wordt dus gezien als een ‘eenheid in verscheidenheid’, maar ook 
als een voortdurend in aanbouw zijnd project (Gao, Wheeler, & Shiv, 2009). 
Individuen kunnen hun identiteit zelf bricoleren, ze krijgen ze niet volledig 
toegewezen (Adams, 1998; Ahuvia, 2005; Delhaye, 1993). Net als hun 
levensloop is hun identiteit niet in grote mate a priori bepaald. Waar men 
vroeger geboren werd in een bepaalde klasse in de maatschappij en 
daarmee de identiteit in grote mate bepaald was (Mason, 1981; Wouters, 
1990), wordt in de hedendaagse maatschappij een identiteit vooral gehaald, 
niet bepaald. Een voortdurend in de steigers staande identiteit is dus een 
essentieel deel van van ‘mens zijn’ geworden (Adams, 1998; Craib, 1998; 
Hammer, 1998). Men is steeds meer de architect van het eigen ik. Er blijven 
aspecten van de eigen identiteit bestaan die men niet in handen heeft 
(Grotevant & Cooper, 1998) en evenmin wil dit zeggen dat keuzes niet meer 
moeten worden verantwoord (Hammer, 1998), maar individuen zijn vrijer 
in hoe ze hun eigen identiteit opbouwen, vormgeven en bijschaven. 
Individuen doen dan ook veel meer dan vroeger aan zelfreflectie. Ze stellen 
zichzelf voortdurend in vraag en werken aan een niet-aflatende zelf-
herconstructie om zichzelf sociaal te verkopen (Craib, 1998).  
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Natuurlijk leidt deze druk om keuzes te maken en de voortdurende 
betrokkenheid van het zelf bij het maken van die keuzes ook tot negatieve 
gevolgen. Het maken van een foute keuze zou kunnen leiden tot een foute 
of een verstoorde identiteit (Gao, Wheeler, & Shiv, 2009)78 en daarmee 
samenhangend ook een mogelijke achteruitgang in sociale status (Mandel, 
2003; Schlenker, 1975), vandaar het begrip statusangst (de Botton, 2004; 
Wouters, 1990). Ook narcisme wordt vaak vernoemd als negatief gevolg. 
Een narcistische persoonlijkheid kan geen ogenblik meer zonder bevestiging 
en bewondering vanuit de sociale omgeving (van der Loo, 1990) en is 
bijgevolg sterk sociaal genormeerd (Soenens, Duriez, & Goossens, 2005). 
De voornaamste taak van het publieke ‘ik’ betreft dan sociale erkenning 
omdat de basis van zelfwaarde in de goedkeuring van anderen ligt79 (Ball & 
Tasaki, 1992; Davis, 1989). 
 
Ondanks het belang van identiteit in heel wat consumptieonderzoek, wordt 
het niet altijd geconcretiseerd. In heel wat studies kan men respondenten 
laten werken met het begrip van identiteit dat ze er zelf van hebben, zonder 
dat dit noodzakelijk overeenkomt met wat anderen erover denken. Daarom 
wordt soms geopperd dat het concept identiteit in sociologische 
onderzoeken beter niet zou worden gebruikt, maar dat heeft vooral te 
maken met het feit dat men niet tevreden is zich te moeten beperken tot 
aspecten van die grote overkoepelende identiteit van individuen. Brubacker 
en Cooper stellen voor dat er met alternatieven zou worden gewerkt zoals 
identificatie of categorisatie, individuele zelfkennis en 
gemeenschappelijkheid, verbondenheid of groepsstatus (in: Abdelal, 
Herrera, Johnston, & McDermott, 2003). Toch wordt ook dit als 
‘problematisch’ beschouwd omdat er een significant verschil kan bestaan 
tussen waarheid en beeld van de waarheid (Escalas & Bettman, 2003). Ook 
wordt in heel wat onderzoek de definitie van identiteit afhankelijk gemaakt 
van de mogelijkheid tot operationalisering (Abdelal, Herrera, Johnston, & 
McDermott, 2003; Faber & O'Guinn, 1992; Ogilvie, 1987). Daartoe worden 
elementen van identiteit in kaart gebracht die wel meetbaar zijn (Ahuvia, 
2005; Mittal, 2006).  
 
In dit onderzoek wordt identiteit omschreven als de manier waarop het 
individu zichzelf ziet en sluit identiteit meer aan bij het begrip zelfbeeld en 
looking glass self, maar in de bepaling daarvan wordt niet alle vrijheid 
gegeven, omdat de onderzoeksmethode die niet toelaat. Identiteit zal 
                                                 
78 Gao et al. (2009) gebruiken de term ‘shaken self’. 
79 Daardoor leiden statusangst en narcisme vaak tot demonstratieve consumptie (Lasch, 
2000 {1979}; Podoshen & Andrezejewski, 2012; Vigneron & Johnson, 1999), zoals 
hiervoor beschreven. 
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worden gemeten aan de hand van belangrijke elementen ervan, zonder de 
betrachting de totale identiteit van een individu in kaart te brengen. Dit 
onderzoek sluit aan bij eerder consumptieonderzoek dat bijvoorbeeld 
werkte met self-esteem (eigenwaarde) (voor een overzicht, zie: Escalas & 
Bettman, 2003). Deze eigenwaarde hangt af van de mate waarin een ideale 
identiteit verschilt van het eigenlijke zelfbeeld (Adams, 1998; Berzonsky, 
1994; Higgins, Shah, & Friedman, 1997; Silver & Lee, 2012; Wichstrom, 
1998), in het volle begrip dat het dan ook als vorm van evaluatie kan 
worden gezien (Coleman & Williams, 2013). Daarnaast wordt de mate 
waarin een individu zich als uniek wenst te uiten betrokken, evenals een 
maat voor lichamelijke tevredenheid. Deze elementen worden verder 
besproken in hoofdstuk 6. Belangrijk is voor ogen te houden dat deze 
meting van identiteit beperkt is (Mittal, 2006), maar andere opties in 
consumptieonderzoek zijn dat ook. 
 

5.3.2. Verschillende soorten identiteiten 
In de omschrijving van zelfwaarde werd al een onderscheid gemaakt tussen 
het feitelijke en het ideale zelfbeeld van individuen. Dit zijn echter niet de 
enige twee soorten identiteiten die worden onderscheiden. Van personen 
wordt vaak gesteld dat ze drie soorten identiteiten hebben (Malhotra, 1981, 
1988; Wong, 1997). Een eerste vorm van identiteit is de identiteit die men 
denkt te hebben. Dit wordt het actuele, feitelijke of reële zelfbeeld genoemd 
of ook het ‘ik-voor-mezelf’ (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010).  
 
De tweede soort identiteit is de identiteit die men heeft in de ogen van 
anderen en die men slechts kan achterhalen in interpersoonlijke interactie. 
Dit is het ‘ik-voor-anderen’ en legt de nadruk op het feit dat het zelf gebruik 
maakt van anderen om zichzelf te omschrijven (Joy, Sherry, Troilo, & 
Deschenes, 2010), maar op deze manier ook om zich van anderen te 
onderscheiden (White & Dahl, 2007). In zekere zin bestaan er voor elk 
individu heel veel dergelijke identiteiten, namelijk één voor elke ‘andere’ 
die een mening heeft over een specifiek iemand. Men zou echter de eerste 
soort identiteit ook kunnen zien als een grootste gemene deler van opinies 
van anderen, waarbij de evaluatie van de persoonlijke identiteit duidelijk 
gebaseerd is op generalisaties van de reacties van anderen op dit eigen ‘ik’ 
(Mittal, 2006; Solomon, 1983), zoals eerder reeds gesteld. Het blijft echter 
steeds de vraag of men deze tweede soort identiteit wel naar waarheid kan 
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achterhalen. Daarom wordt dit sociale zelfbeeld soms gedefinieerd als ‘the 
person as I believe others see me’80 (Malhotra, 1988).  
 
Ten derde is er de ‘ideale’ identiteit die men zou willen hebben en waar men 
dan ook vaak naar streeft81. “Iedereen wil in wezen samenvallen met het 
beeld dat hij geprojecteerd ziet op het membraan van zijn verlangen”, stelt 
Van Mullem (1999). Silver en Lee (2012) noemen dit het ‘hoped-for-self’82. 
De ideale identiteit kan gedefinieerd worden als een mentaal beeld van het 
perfecte ‘ik’ (Ogilvie, 1987; Wong, 1997). Deze ideale identiteit is echter 
ook de oorzaak van veel ontevredenheid (Higgins, Shah, & Friedman, 
1997). Eerder werd al gesteld hoe zelfwaarde, een van de meetbare 
elementen van identiteit, zich net op de spanning tussen het ideale en 
waargenomen zelf bevindt. In onderzoek naar lichaamsbeelden wordt 
bijvoorbeeld ook vaak gewerkt met de spanning tussen het beeld van het 
eigen lichaam zoals het nu is en zoals men het graag zou hebben 
(Thompson, 1995). Wanneer mensen de kloof tussen hun feitelijke en hun 
ideale identiteit als te groot en onoverbrugbaar beschouwen, kan dit leiden 
tot psychosociale problemen. Ogilvie (1987) verwijst hiernaar als de 
‘tyranny of the should’83. Lee en Silver (2012) conceptualiseren dit door 
identiteit te situeren tussen de situatie waarin het ideale zelf en het feitelijke 
zelf volledig samenvallen, wat ze volledige zelfrealisatie noemen, en de 
situatie waarin er tussen het ideale en het feitelijke zelf geen raakpunten 
zijn, wat zelf-aliënering wordt genoemd.  
 
Wichstrom (1998) plaatste als nuance naast de ideale identiteit de 
mogelijke identiteit. Het eerste is dan wat men graag zou hebben, het 
tweede is wat praktisch haalbaar is (Escalas & Bettman, 2005). Zo zouden 
de concrete wensen en verlangens van individuen een plaats kunnen krijgen 
naast de zichzelf voorgehouden luchtkastelen, waarvan individuen ook vaak 
zelf weten dat het luchtkastelen zijn. De dialectiek van de zoektocht naar 
een eigen identiteit ligt volgens deze redenering net in het spanningsveld 
tussen het ‘self-as-known’ en het ‘self-that-could-be’ (Adams, 1998). Een 
                                                 
80 Dit sociale zelf wordt dus niet gedefinieerd als een soort groepsidentiteit, waarbij het 
individu spreekt en handelt in naam van die ‘groep’ (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 
1981).  
81 Ook al gaat het volgens sommigen dan enkel maar om een ‘valse’ identiteit (Simmel, 
2003 {1997}).  
82 Het is net op deze hoop dat marketing vaak inspeelt, zowel in het promoten van bepaalde 
individuele doelstellingen als in ‘persoonsgebonden resultaten die echt te vermijden zijn’ 
(Poels & Dewitte, 2008).  
83 Dit komt in de consumptiemaatschappij ook steeds meer voor omdat de media en de 
verschillende winkels, shopparadijzen en consumptiekathedralen (Ritzer, 1999) heel veel 
idealen afvuren aan de ene kant en tegelijk de symbolische oplossingen voorstellen om 
deze idealen te bereiken (Knorr Cetina & Bruegger, 2002). 
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probleem in consumptieonderzoek is echter dat individuen geen duidelijk 
onderscheid kunnen of willen maken tussen het actuele zelf en het ideale 
zelf of het mogelijke zelf (Waugh, 2001). 
 
Naast alle identiteiten die een persoon heeft of in zich kan hebben, is ook 
de niet-gewenste identiteit (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010) of de 
gevreesde identiteit (Silver & Lee, 2012) een belangrijk aspect. Ogilvie 
(1987) stelt zelfs dat de tegenpool van het ideale zelf niet het reële, maar 
het niet-gewenste zelf is. Net zoals bij referentiegroepen waartoe men zeker 
niet wenste te behoren, zal een individu ook een ongewenste identiteit 
vermijden (Joy, Sherry, Troilo, & Deschenes, 2010). Zo heeft een individu 
uiteraard meerdere niet-gewenste identiteiten (White & Dahl, 2006). Even 
negatief als een niet-gewenste identiteit is een opgelegde of verplichte 
identiteit (Silver & Lee, 2012). Deze kan volgen uit de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden die het spelen van verschillende sociale rollen met 
zich meebrengt.  
 
In consumptieonderzoek speelt echter nog een andere soort zelf mee. Dit 
is het ‘extended self’ (Belk, 1988) en wordt geplaatst ten opzichte van het 
‘core self’ (Giddens, 1991; Mittal, 2006). Het eigen lichaam, denkvermogen, 
ideeën en ervaringen maken dan deel uit van het core self en personen, 
plaatsen en dingen waarmee een persoon zich verbonden voelt, vormen de 
kern van het extended self (Ahuvia, 2005). Het is in het extended self dat 
de symbolische functie van consumptie een centrale rol speelt (Schrum et 
al., 2014). 
 

5.3.3. Identiteitsconstructie en consumptie 
Hoewel niet alle consumptie verband houdt met identiteit (Mittal, 2006) zijn 
onderzoekers er het over het algemeen over eens dat individuen 
consumptie in het algemeen en producten in het bijzonder gebruiken om 
hun identiteit te definiëren, te vormen en te houden. Soms wordt zelfs 
gesproken over een consumptie-imperatief in de opbouw van het zelf (Knorr 
Cetina & Bruegger, 2002). Door een deel van het eigen ‘ik’ in de consumptie 
te concretiseren en het te associëren met producten en merken, maken 
individuen hun eigen identiteit tastbaar. Individuen creëren op deze wijze 
een unieke persoonlijkheid bestemd voor publieke consumptie (Lunt & 
Livingstone, 1992; Schau & Gilly, 2003). Tijdens het opgroeien kunnen 
jongeren bijvoorbeeld hun identiteit koppelen aan een aantal producten en 
merken om op deze wijze een eigen zelfstandigheid te verwerven 
(Achenreiner, 1997) en als hun identiteit niet degene is die ze willen 
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hebben, kan een aanpassing van consumptiepraktijken soelaas bieden 
(Mittal, 2006). Er wordt daarbij graag voorbijgegaan aan de moeilijkheid 
om aan de hand van massageconsumeerde producten een unieke identiteit 
te creëren84 (Firat & Venkatesh, 1993; Lunt & Livingstone, 1992). Dat 
individuen zijn wat ze hebben, kiezen en consumeren is dus het meest 
centrale maar ook meest krachtige feit van consumptiegedrag (Ahuvia, 
2005; Belk, 1988; Escalas & Bettman, 2003; Mittal, 2006). Met zin voor 
humor spreekt Davis (1989) over ‘Me, Inc.’. Daarvoor wordt vooral op de 
symbolische waarde van producten en merken gerekend, zowel van de 
producten en merken die men kiest als van diegene die men niet kiest 
(Muniz Jr. & Hamer, 2001).  
 
Consumptie is dus deel geworden van een sociaal spel en speelt een 
handige rol in pogingen van individuen om ook hun sociale zelfbeeld te 
wijzigen in een door hen wenselijk geachte richting.  De producten die 
gekocht worden, maar ook de producten die niet gekocht worden, zeggen 
namelijk veel over wie mensen zijn, of toch over hoe ze willen dat anderen 
hen zien (Englis & Solomon, 1997; Rucker & Galinsky, 2008; Schlenker, 
1975; Tian, Bearden, & Hunter, 2001). Hetzelfde geldt voor de keuze van 
merken (Escalas & Bettman, 2003). In hetzelfde verband is ook de ideale 
identiteit van bijzonder belang. Consumptie zegt namelijk niet alleen iets 
over wie we zijn, over hoe we willen dat anderen ons zien, maar ook over 
wie we willen zijn85 (Schau & Gilly, 2003). Hoewel economische 
belemmeringen steeds aan de orde blijven (Richins, 1994b) verkiest men 
vooral producten die passen bij het ‘ik’ zoals men dit zelf wilt en die het ik 
communiceren zoals gewenst (White & Dahl, 2006). Vele producten en 
merken die men kan kopen, krijgen het etiket ‘dat wil ik niet zijn’ of ‘dat is 
wie ik wil zijn’ opgekleefd (Mittal, 2006).  
 
De band tussen consumptie en identiteit kan echter in twee richtingen 
verlopen (Escalas & Bettman, 2003). Leidt een identiteit tot een bepaalde 
keuze voor een product of een merk of volgt die identiteit net uit die keuze 
(Oyserman, 2009)? De band tussen consumptie en identiteit wordt daarmee 
echter niet betwist, maar aangezien het ideale zelf in consumptie de 

                                                 
84 Los van de mogelijke contradictie bij het uitdrukken van een individueel gevoel van 
subjectiviteit aan de hand van veelal massageproduceerde producten en aan de hand van 
ervaringen die evenzeer massaal zijn geconsumeerd, biedt consumptie toch de kans een 
persoonlijke stempel te drukken op het zelf. Niet alleen liggen er nu eenmaal heel veel 
verschillende productvariëteiten in de rekken van de hedendaagse supermarkten, 
bovendien kan iedereen naar hartenlust combineren, zodat men zich toch steeds iets 
anders kan manifesteren dan andere mensen in de directe en minder directe omgeving. 
85 Critici menen echter dat de afhankelijkheid van consumptie voor het bepalen van de 
ideale identiteit, eerder leidt tot een empty self dan tot een ideaal zelf (Ahuvia, 2005).  
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grootste rol speelt (Wong, 1997), is het aanvaardbaar om vanuit identiteit 
te vertrekken in de keuzes die gemaakt worden in consumptie. Deze causale 
volgorde wordt gevolgd in dit onderzoek.  
 
Consumptie dient de constructie en communicatie van identiteit. Hoewel 
deze identiteitsopbouw in alle levensfasen een rol blijft spelen, is ze toch 
van het grootste belang in de fase waarin identiteitsconstructie start, de 
jongerentijd. 
 

5.4. Jeugd en identiteit 

In de vorige paragraaf werd stilgestaan bij het begrip identiteit en bij het 
verband tussen identiteit en consumptie. Identiteitsconstructie is echter 
vooral voor jongeren een belangrijke taak (Valkenburg, Peter, & Schouten, 
2006), aangezien zij nog geen echte basis hebben om op terug te vallen. 
In dit onderzoek staan jongeren ook centraal, en daarom is het belangrijk 
stil te staan bij hoe jeugd en identiteit verband houden.  
 
Om te bepalen hoe jeugd en identiteit aan elkaar worden gekoppeld, dient 
eerst te worden stilgestaan bij wat ‘jeugd’ precies is. Op basis van haar 
positie in de ganse levensloop zou de jongerentijd subjectief kunnen worden 
omschreven met de term ‘de wonderjaren’. Het is de tijd van groeien naar 
volwassenheid, met steeds meer mogelijkheden, en steeds losser van de 
omgeving die in de kindertijd zo bepalend is. Subjectieve omschrijvingen 
van de jongerentijd hebben dan ook vaak een nostalgische ondertoon, 
passend bij die ‘beste tijd van het leven’, en worden geformuleerd door 
individuen die op deze periode terugkijken, al dan niet naar een ver 
verleden. Er zijn ook meer negatieve zienswijzen, waarbij de tienertijd 
wordt beschouwd als een periode waar men ‘doorheen moest’ om 
uiteindelijk in het volle leven te staan. Of er zijn omschrijvingen van 
‘ouderen’ die met een moraliserend vingertje de jeugd nawijzen (Laermans, 
1989), veelal omwille van het rebels aspect van jeugd, of omwille van het 
feit dat die jeugd niet aan de verwachtingen van de volwassenen voldeed 
(Palmaerts, 2007). Neutraal zijn beschrijvingen van jeugd zelden. Of het nu 
een positieve dan wel een negatieve benadering is, de jongerentijd wordt 
steevast met een bepaald gevoel benaderd.  
 
De grenzen van de jeugdperiode zijn echter sociaal geconstrueerd (Turner 
& Edmunds, 2002). De kindertijd bijvoorbeeld eindigde in de vijftiende eeuw 
in onze contreien omstreeks het zevende levensjaar. Oudere 'kinderen' 
werden vrijwel helemaal opgenomen in het volwassen leven, al speelde de 



139 

sociale klasse waarin kinderen opgroeiden daarbij een belangrijke rol 
(Shildrick, 2002). Waar arbeiderskinderen al vroeg de fabriek in moesten 
om te gaan werken, konden kinderen uit de hogere klassen verder studeren 
omdat hun gezinnen de inkomsten uit arbeid van de kinderen niet nodig 
hadden om te overleven. Jong zijn, werd toen gekoppeld aan schoolgaand 
zijn. Later heeft de kindertijd zich algemeen uitgebreid (Wouters, 1990) en 
werd ‘de jeugd’ ook een aparte doelgroep met betrekking tot consumptie 
(Delhaye, 1993). Deze korte situering, die verder wat meer uitgebreid zal 
worden behandeld, maakt dus duidelijk dat er verschillen zijn in de bepaling 
van de jeugdperiode. Vanaf wanneer en tot wanneer men zich een ‘jongere’ 
mag noemen en hoe dit in dit onderzoek zelf wordt opgevat, moet duidelijk 
worden gemaakt. Daarnaast wordt kort ingegaan op de rol van 
jeugdculturen omdat onderzoek naar jongeren zich vooral daarop 
toespitste, hoewel deze piste in dit onderzoek niet wordt bewandeld. Ook 
de peers, de meest belangrijke naasten van jongeren, komen aan bod. 
 

5.4.1. Grenzen aan jeugdjaren 
Wanneer sociaal onderzoek en wetgeving zouden samenvallen, zou het heel 
eenvoudig zijn om grenzen te bepalen aan jeugdtijd en volwassen tijd. 
Wanneer de meerderjarigheid intreedt, bijvoorbeeld op 18 jaar zoals 
momenteel in België geldt, zijn de jeugdjaren voorbij en begint het 
volwassen leven, tot de dood daar een einde aan maakt en er enkel een 
leven in herinneringen rest. Tot 18 jaar is men dan een jongere, daarna een 
volwassene. Zo eenvoudig is het echter niet omdat deze levensperiodes 
sociaal geconstrueerd zijn en bovendien bestaan er geen definitieve, overal 
geldende en strikte begin- en eindtijden van de jeugdperiode. Zo zou men 
de jeugdtijd in België kunnen laten eindigen op het moment dat men met 
een brommer mag rijden (16 jaar) of die in de Verenigde Staten laten 
eindigen op het moment dat men alcohol mag drinken (21 jaar). Volgens 
de NMBS eindigt de jeugdtijd dan weer op 26 jaar, wanneer men niet langer 
met een Go Pass mag rijden en bepaalde kerkelijke ‘initiatieven voor 
jongeren’86 zijn er dan weer voor ‘jongeren tot 30 jaar’. Ook Brake (1995) 
stelt dat jeugd een vaag begrip is en doorgaans wordt gebruikt voor 
iedereen die jonger is dan dertig, zonder rekening te houden met 
cultuurverschillen. Deze onduidelijkheid leidt soms tot de stelling dat het 
zinloos is te zoeken naar een afbakening van de jeugdtijd (Lopiano-Misdom 
& De Luca, 1998). 
 

                                                 
86 Zoals het Gentse Samuëlproject of “Orvals Jeunes en Prière”. 
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Een oude maar nog steeds gangbare indeling van leeftijden van mensen, 
waarbinnen ‘jeugd’ wordt gesitueerd, werd in 1968 gepubliceerd door Erik 
Erikson (1968). Zijn studie was psychoanalytisch van aard en situeerde de 
adolescentie, waarin identiteitsontwikkeling centraal staat, binnen de 
leeftijdsgrenzen van 12 tot 20 jaar. Het vroegste en minst gedifferentieerde 
‘gevoel van identiteit’ wordt door hem gesitueerd in de ontmoeting tussen 
moeder een kind, een ontmoeting die bestaat uit wederzijdse 
betrouwbaarheid en wederzijdse herkenning (0 tot 1 jaar). De eerste 
kinderjaren (1 tot 3 jaar) worden dan getypeerd door een strijd om 
autonomie (een groeiend ik-gevoel) die zich later omvormt tot een 
zoektocht naar sociale rollen (3 tot 6 jaar) en een verdere verkenning van 
eigen kunnen binnen gezette grenzen (7 tot 12 jaar). In de puberteit echter 
dient een individu zijn kinderjaren (en bijhorende beschermende omgeving) 
los te laten en zelf op zoek te gaan naar zijn zelf, zijn identiteit, zijn 
volwassen persoon.  
 
Ondanks de indeling van Erikson werd uit de eerder gegeven korte 
anekdotische opsomming duidelijk dat er geen objectieve criteria voor de 
begin- en eindtijd van jeugd bestaan en dat blijkt ook in sociologisch 
onderzoek over jongeren. Er zijn onderzoeken die jongeren omschrijven als 
personen tussen de 15 en 25 jaar (Afdeling Jeugd en Sport en CJP, 2005; 
UNESCO, 2002) en andere onderzoeken die spreken over ‘kinderen en 
jongeren tot 25 jaar’ (Stevens, 2006). Andere voorbeelden87 van 
afbakeningen zijn, 12 tot 24 jaar (Meeus & 't Hart, 1993), 16 tot 20 jaar 
(Wilska & Pedrozo, 2007), 12 tot 24 jaar (Knops, Nieuwinckel, Poppe, & Van 
Hove, 1989), van 6 tot 17 jaar (lagere en middelbare schoolleeftijd) 
(d'Haenens, Kokhuis, & Van Summeren, 2001), van het vierde tot het zesde 
middelbaar (Siongers, 2008), de laatste twee jaren (Elchardus et al., 1999) 
of de laatstejaars van het middelbaar onderwijs (Pelleriaux, 2001). Er zijn 
zo nog vele andere onderzoeken te noemen. Afhankelijk van de mogelijke 
operationalisering worden deze grenzen voor elk onderzoek wel wat anders 
ingevuld (Hammer, 1998). Heel wat onderzoek onderscheidt echter 
kinderen van jongeren en jongvolwassenen en laat de jongerentijd 
samenvallen met de secundaire schoolleeftijd die bij benadering kan 
begrensd worden tussen 12 en 18 jaar (De Witte & Vandoorne, 2001; 
Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002; Sinnaeve & Schillemans, 2006)88. 

                                                 
87 Er wordt niet gesteld dat deze auteurs ogen op representativiteit voor de groep van ‘de 
jongeren’, maar het geldt wel als indicatie van de verschillende boven- en ondergrenzen 
die in onderzoek worden gehanteerd. 
88 De startleeftijd van 12 jaar wordt ook in sommige consumptieliteratuur naar voor 
geschoven als gepast, aangezien kinderen dan al eerder volwassen denkpatronen hebben 
en in staat zijn om meer complexe gedachten te ontwikkelen over concrete en 
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Ook dit onderzoek sluit aan bij deze praktijk om jongeren te zien als de 
leerlingen van de middelbare school. Dat komt overwegend overeen met de 
leeftijdsgroep van de 12- tot 18-jarigen89. De ‘jongeren’ in dit onderzoek 
zijn dus leerlingen die in het schooljaar 2005-2006 in de middelbare school 
zaten in Vlaanderen. In hoofdstuk zes wordt meer uitgebreid op de 
steekproef ingegaan. Een groot voordeel van deze benadering is dat ze erg 
pragmatisch is. De respondenten van het onderzoek kunnen eenvoudigweg 
gevonden worden door secundaire scholen en hun leerlingen om hun 
medewerking te vragen. 
 

5.4.2. Jongeren(sub-)cultuur 

Jongeren worden niet alleen omschreven door de leeftijdsgrenzen. De jeugd 
wordt ook gezien als een specifieke cultuur die een eigen rol heeft te spelen 
in een consumptiemaatschappij (Wallace & Kovatcheva, 1998). Om slechts 
één voorbeeld te noemen, kan worden gewezen op de tienerkamer, waarin 
steeds meer elektronica-apparatuur te vinden is, die vroeger enkel 
eigendom was van de volwassen ouder (d'Haenens et al., 2001; Van Gorp, 
2006). Ook worden jongeren op vele vlakken aangesproken op het maken 
van individuele keuzes die veronderstellen dat ze al volwassen zijn. Dit is 
bijvoorbeeld zo op het vlak van studiekeuzes in het onderwijs (Bouverne-
De Bie, 1996), maar dus ook de consumptiemaatschappij gaat hiervan uit. 
Reclame bijvoorbeeld speelt hierop in door het doelpubliek van steeds meer 
producten te verjongen. De jeugd wordt vandaag dus ook heel anders 
benaderd dan vroeger. Er is niet alleen sprake van jongerentijd, er is ook 
sprake van jongeren(sub-)cultuur. 
 

Een dominante cultuur wordt gedefinieerd als de way of life van een grote 
groep individuen en wordt gekenmerkt door bepaalde ideeën, waarden, 
gedragen, rituele gebruiken en materiële goederen die eigen zijn aan die 
groep. Een subcultuur wordt dan geplaatst binnen deze dominante cultuur 
en verwijst naar een groep die min of meer afgebroken is van de 
hoofdstroming. Deze subcultuur kent ook eigen ideeën, waarden, gedragen, 
rituele gebruiken en materiële goederen, waarvan er heel wat dezelfde zijn 
als in de dominante cultuur, maar waarbij er ook heel wat verschillen zijn 
                                                 
hypothetische objecten en situaties (John, 1999). Zo zijn ze bekend met alle aspecten van 
het consumptiegedrag en ook met de symbolische betekenis van producten (Opree et al., 
2013), begrippen die ze ontwikkeld hebben gedurende de lagere school (Nairn et al., 
2008). 
89 Echter, door kinderen die in het lager een leerjaar hebben mogen overslagen aan de ene 
kant en door de zevende jaren TSO en BSO en door zittenblijvers aan de andere kant, zijn 
deze grenzen niet zo strikt. 
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(Kidd, 2002; Vranken & Henderickx, 2001). Subculturen kunnen dus maar 
bestaan als ideeën, waarden, gedragingen, rituele gebruiken en materiële 
goederen differentiëring toelaten (Brake, 1995). Hoewel dominante 
culturen en verschillende subculturen met elkaar verbonden zijn, blijft het 
daarbij cruciaal dat subculturen opzichtige en expressieve buitenbeentjes 
zijn (Laermans, 1989). Het gaat om ‘afwijkingen’ (Palmaerts, 2007) en dat 
moet duidelijk worden gemaakt. Consumptie speelt in dat ‘duidelijk maken’ 
een belangrijke rol. 
 
Jongerensubculturen worden pas echt onderscheiden na de Tweede 
Wereldoorlog. Vooral met een eigen kledijkeuze en dansstijl en met meer 
vrije tijd en zakgeld90 creëerden jongeren een eigen uitlaatklep en met deze 
ook een eigen cultuur (Abma, 1990; Sikkema, 1988; Palmaerts, 2007). 
Enkele belangrijke pioniers in de studie van jeugdsubculturen worden in 
heel wat jongerenonderzoek vermeld. De Chicago School zocht vooral naar 
een sociologisch verklaringsmodel van jeugddelinquentie waarbij ze vooral 
probeerde aan te tonen dat afwijkend gedrag vaak een reactie is die 
gedetermineerd wordt door culturele normen waartegen jongeren zich meer 
en meer begonnen af te zetten (Barker, 2000; Bennett, 2000). Ook het 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) focuste op het 
delinquente gedrag van jongeren en toonde eveneens het verband met een 
eigen jeugdcultuur aan (Epstein, 1998; Kidd, 2002; Miles, 2000). In de 
studies van het CCCS werd de blik op jeugdcultuur ook verruimd. De nadruk 
verschoof van een studie van jeugdbendes en ander delinquent gedrag naar 
meer op stijl gebaseerde jeugdculturen (Abma, 1990; Bennett, 2000). Een 
belangrijke conclusie van dit onderzoek was dat jongeren in staat waren om 
eigen waarden, normen en stijlen binnen een grote cultuur te creëren en 
dus positief moesten worden aanzien als een belangrijke subcultuur, al werd 
de band met sociale klasse in deze onderzoeken niet volledig doorgeknipt 
(Wallace & Kovatcheva, 1998).  
 
Toch werd het onderzoek nog lange tijd geleid door negatieve visies op 
jeugdcultuur. De jeugd werd daarbij benaderd als een vergeten generatie 
zonder toekomst, een generatie die zich afsluit en geen 
verantwoordelijkheid wil nemen of als een verzetscultuur, wat voornamelijk 
duidelijk werd in hun uitdagende kledingkeuze en muziekvoorkeur (Epstein, 
1998; Kidd, 2002). Ook populaire benaderingen, die jeugdculturen 
beschrijven aan de hand van opvallende, mediagenieke, maar marginale 

                                                 
90 Jongeren dienden niet langer hun (verdiende) geld aan hun ouders te overhandigen en 
konden het zelf spenderen aan kleding en vrije tijd (Wallace & Kovatcheva, 1998). 
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verschijnselen hebben lang veel aandacht gekregen (Elchardus et al., 
1999).  
 
Het gebruik van de term ‘jeugdsubcultuur’ boet erg aan belang in bij 
sociologische studies van jongeren (Miles, 2000). Dit heeft te maken met 
de oorsprong van de studies naar dergelijke subculturen die zoals vermeld 
lag in de studie van jeugddelinquentie. Het heeft echter ook te maken met 
het feit dat er geen echte, authentieke jeugdculturen meer zouden bestaan 
(Hebdige, 1979, 2003). Authentieke subculturen ontstaan namelijk ver van 
markt en media, maar voor moderne subculturen kan dat niet meer gelden, 
aangezien ze eruit ontstaan en er afhankelijk van zijn geworden (Barker, 
2000; Bennett, 2000; Laermans, 1989). Daardoor is de precieze omlijning 
van jeugdsubculturen onmogelijk geworden (Miles, 2000). In plaats 
daarvan is een postmoderne ‘supermarkt van stijlen’ gekomen waarbij er 
geen noodzakelijk verband meer is tussen stijl, muziek en identiteit 
(Palmaerts, 2007; Polhemus, 1994) of dit verband veel te fluïde is geworden 
(Wallace & Kovatcheva, 1998). Subcultureel gedrag is niets anders dan 
gewoon vrijetijdsgedrag geworden (Laermans, 1989). Er kan dus niet meer 
gesproken worden over één specifieke jeugdcultuur (Lopiano-Misdom & De 
Luca, 1998). Hiermee is echter niet gesteld dat jongeren hun identiteit niet 
vormgeven en uitstralen aan de hand van consumptie en andere 
activiteiten. Alles wat onder de noemer ‘stijl’ valt, heeft nog steeds die 
doeleinden voor zich (Brake, 1995).  
 

5.4.3. De constructie van identiteit in de jeugdjaren 
Jongeren worden op een bepaalde leeftijd voor het eerst geconfronteerd 
met beslissingen die ze zelf (moeten) nemen nadat een lange tijd de ouders 
voor hen hebben beslist en daarbij beginnen dus ook elementen van 
identiteitsconstructie mee te spelen. Traditioneel wordt deze start van 
identiteitsbekommernissen gesitueerd in de overgang van de kindertijd 
naar de jongerentijd (Belk, 1985), maar ook al in de kindertijd zijn 
elementen van identiteit niet weg te denken (Hoare, Elton, Greer, & Kerley, 
1993; Wichstrom, 1998). Echter, vooral van tieners verwacht de 
maatschappij dat ze na een zekere zoektocht en het verkennen van 
verschillende mogelijke alternatieven (Adams & Montemayor, 1983) 
verbintenissen aangaan met betrekking tot identiteit en deze zo trachten 
op te bouwen (Adams, 1998) en duidelijk te maken (Fournier, 1998), waarin 
consumptie weer een rol speelt. Daarmee ligt een identiteit niet vast. 
Bouwen aan de identiteit is een levenslang project (Ball & Tasaki, 1992; 
Deaux, 1993; Grotevant & Cooper, 1998) en vindt mogelijk nooit haar 
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voltooiing (Fournier, 1998), maar vooral de tienertijd of meer specifiek de 
puberteit wordt als een belangrijk stadium in de identiteitsontwikkeling van 
jongeren beschouwd (Adams & Montemayor, 1983; Wichstrom, 1998). 
 
Deze ontwikkeling van identiteit zou starten nadat een soort crisismoment 
ervaren wordt91. Erikson (1968) noemt dit “a necessary turning point, a 
crucial moment, when development must move one way or another, 
marshalling resources of growth, recovery and further differentiation”. Het 
ervaren van een crisismoment en het vastleggen van een identiteit zouden 
dan leiden tot vier mogelijke stadia in identiteitsconstructie. Deze theorie 
werd ontwikkeld door Marcia in 1966 (zie bv.: Abma, 1990; Adams, 1998; 
Adams & Montemayor, 1983; Adams, Shea, & Fitch, 1978; Bennion & 
Adams, 1986; Berzonsky, 1989, 1994; Deaux, 1993; Soenens, Duriez, & 
Goossens, 2005) en ligt aan de basis van vele andere ideeën over identiteit. 
Een individu dat nog geen crisismoment heeft ervaren en ook nog geen 
verbintenis heeft aangegaan met betrekking tot zijn eigen identiteit wordt 
een diffuse persoon genoemd. Vooral kinderen bevinden zich in dit stadium. 
Vanaf dit stadium zijn er twee mogelijke wegen. Een individu kan zich 
volledig door de buitenwereld een identiteit laten opleggen zonder eigenlijk 
zelf een crisismoment ervaren te hebben. Deze personen worden 
uitgesloten (‘foreclosed’) personen genoemd. Zij hebben hun eigen 
identiteit vastgelegd zonder dat ze er ook maar even over te hebben 
nagedacht. Dit houdt verband met het eerder vermelde opgelegde zelf. De 
andere mogelijke weg vanaf het diffuse stadium is het ervaren van een 
crisismoment, waardoor een individu gaat stilstaan bij zichzelf en zijn eigen 
‘ik’. Dit stadium wordt het uitgestelde (‘moratorium’) stadium genoemd. De 
puberteit is zo’n typisch crisismoment. Uiteindelijk zal het individu na een 
zoektocht een bepaalde identiteit vastleggen en zal hij dus zijn eigen 
identiteit bereiken, wat niet wil zeggen dat er daarna niet meer aan kan 
gesleuteld worden. Zeker de hedendaagse jeugd lijkt zich snel te bewegen 
in een opeenvolging van stijlen en identiteiten, net zoals de blikken soep op 
een rek in de supermarkt (Polhemus in: Shildrick, 2002).  
 
De hiervoor gesitueerde identiteitsstadia kunnen ook worden ingedeeld 
volgens identiteitsstijlen. Er wordt daarbij een drieledig onderscheid 
gemaakt tussen informatiegeoriënteerde individuen, normatief 
georiënteerde individuen en diffuus georiënteerde individuen (Soenens, 
Duriez, & Goossens, 2005). Informatiegeoriënteerde personen zoeken, 
verwerken en evalueren relevantie informatie vooraleer tot beslissingen te 

                                                 
91 Heel wat empirische studies over identiteit bieden echter geen steun voor deze stelling 
die uitgaat van een ‘identiteitscrisis’ (Abma, 1990; Meeus & 't Hart, 1993). 
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komen. Ze zijn sceptisch over hun eigen zelfconstructie en zijn bereid die 
zonodig te herzien. Normatief georiënteerde personen zijn meer bezig met 
het conformeren aan bepaalde normatieve standaarden en voorschriften 
waarin voorzien wordt door significante anderen (Burnkrant & Cousineau, 
1975). Voor jongeren zijn dat voornamelijk ouders en peers en eventueel 
derden via de (nieuwe) media. Diffuse personen zijn dan weer helemaal niet 
bezig met het nemen van identiteitsgerelateerde beslissingen en proberen 
deze dan ook zoveel mogelijk uit de weg te gaan (Berzonsky, 1989). Ze 
blijven talmen tot uiteindelijk situationele omstandigheden en motieven 
bepaalde gedragingen of verbale gehoorzaamheid dicteert (Berzonsky, 
1994). In dit onderzoek wordt van informatiegeoriënteerde personen 
uitgegaan die wel sociale beïnvloeding ervaren, maar die wel degelijk bezig 
zijn met de constructie en communicatie van hun eigen ‘ik’.  
 
Identiteitsconstructie is zoals eerder gesteld in de eerste plaats een 
jeugdzaak. Tijdens de tienertijd is het experimenteren met identiteiten 
cruciaal. Jongeren kunnen, met vallen en opstaan, veel meer uitproberen 
(Grotevant & Cooper, 1998; Marcia, 1998) omdat de tolerantie voor de 
psychologische worstelingen die pubers doormaken groter is (Hammer, 
1998). Hun identiteiten zijn minder onderherroepelijk (Allegaert & Van 
Bouchaute, 1999) en daardoor worden de sociale risico's kleiner. Tieners 
zijn voortdurend aan het uitdokteren wie ze zijn of willen worden en worden 
dan ook beschouwd als lerende en zich oriënterende burgers (Bouverne-De 
Bie, 1996). Stigler en Becker spreken in dat verband over jongeren die 
minder ‘kapitaal’ hebben opgebouwd en dus gemakkelijker wijzigingen 
kunnen aanbrengen in hun identiteit (Stigler & Becker, 1977). 
 
Het sociale terrein bij uitstek om te experimenteren met mogelijke 
identiteiten en te groeien naar grotere zelfstandigheid is de vrije tijd 
(Bouverne-De Bie, 1996; Turner & Edmunds, 2002). In de vrije tijd hebben 
jongeren veel meer keuzemogelijkheden en kunnen ze, vaak los van hun 
ouders, alle registers opentrekken (Melis, 1994). Ook consumptie neemt 
vooral in de vrije tijd een centrale plaats in. 
 

5.4.4. Jongeren, hun peers en consumptie 
Zoals gezien, neemt identiteitsontwikkeling in de jeugdjaren een 
belangrijke plaats in en gezien het verband tussen consumptie en identiteit 
wordt dan ook van jongeren verwacht dat ze consumptie aanwenden om 
die eigen identiteit vorm te geven en uit te stralen. Daarbij wordt vooral de 
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aandacht gevestigd op de eigen consumptie die in de vrije tijd plaatsvindt92 
waarbij de invloed van media een grote rol speelt (Ahuvia & Wong, 2002; 
Delhaye, 1991; DuCille, 2000), maar waarbij vooral de peers als meest 
significante anderen naar voor komen93 (Abma, 1990; Bouverne-De Bie, 
1996; Albert, Chein, & Steinberg, 2013; O'Brien, Albert, Chein, & Steinberg, 
2011; Steinberg & Monahan, 2007; Van Mullem, 1999). Goedkeuring of 
afkeuring door peers is niet alleen doorslaggevend voor de zelfwaarde van 
jongeren94 (Valkenburg et al., 2006), maar begeleidt ook – en net daarom, 
zo wordt verondersteld – in grote mate hun consumptiebeslissingen en 
andere activiteiten die kunnen vallen onder de noemer ‘zien en gezien 
worden’ (Browne & Kaldenberg, 1997) om die goed- of afkeuring te 
beïnvloeden. Zeker voor jongeren is de communicatiefunctie van 
consumptie dus geen onbekende  (Achenreiner, 1997; Aldridge, 2003; 
Bearden, Netemeyer, & Teel, 1989; Campbell, 1995b; Miller, 1998a). Het 
meest duidelijk komt dit naar voor in kleding (Bovone, 1997; Corrigan, 
1997; Entwistle, 1997; Kotlowitz, 2000; Rocamora, 2002) net omwille van 
het bijzonder visuele karakter daarvan.  
 
Hoewel een peergroup dus een sociale omgeving is, waar men meer dan in 
andere sociale omgevingen zichzelf kan zijn, oefent deze ook dwangmatige 
invloeden uit. Wil men bij de groep blijven horen en niet als buitenstaander 
worden beschouwd, dan zal men de juiste signalen moeten uitzenden 
(Marcia, 1998). Dit speelt trouwens niet alleen een rol wanneer die peers 
lijfelijk aanwezig zijn, omdat er, zoals bij alle symbolische consumptie, 
wordt uitgegaan van de immer aanwezige anderen (Albert et al., 2013; 
Miller, 1998a).  
 

5.5. Besluit 

Identiteit en consumptie hangen nauw met elkaar samen: consumptie is 
een element dat bijdraagt tot de identiteitsvorming en -communicatie. 
Daarvoor moet het echter mogelijk zijn om de eigen identiteit in vrije grote 
mate zelf vorm te geven. Dat dit mogelijk werd, bleek uit de beknopte 

                                                 
92 Jongeren zijn net als kinderen bijvoorbeeld ten dele verantwoordelijk voor de aankopen 
die in een huishouden gebeuren, maar dan vooral omdat ze invloed uitoefenen op de 
aankopen die door hun ouders worden gedaan (Achenreiner, 1997). Daarbij gaat het meer 
om de dagdagelijkse consumptiekeuzes die vaak minder symbolisch zijn en in dit 
onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 
93 Jongeren brengen veel tijd door met hun leeftijdsgenoten, niet alleen op school maar 
zeker ook daarbuiten, ongeveer 20 uur per week (van Lieshout, 1999). 
94 In de bepaling van hun zelfwaarde staat dit zelfs op de tweede plaats, na fysieke 
aantrekkelijkheid (Wichstrom, 1998). 
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beschrijving van moderniteit en postmoderniteit als kenmerkende 
elementen van de hedendaagse cultuur. Binnen dit kader wordt het 
onderzoek gesitueerd. Hoewel er kenmerken van moderniteit in 
postmoderniteit overeind blijven, kenmerkt deze laatste zich vooral door de 
ineenstorting van de narratieven die in de moderniteit zo centraal stonden. 
Hierdoor vervaagden sociale grenzen als nooit tevoren en werd het belang 
van representatie, zelfs los van de realiteit, erg hoog ingeschat. De 
toegenomen vrijheid speelde echter niet alleen in maatschappelijke 
structuren en tussen personen, maar ook binnen personen. De identiteit 
van individuen werd het resultaat van een grotendeels persoonlijk 
constructieproces en deze opbouw van identiteit was meer dan ooit 
noodzakelijk. Tegelijk met individualisme, kwamen ook pluralisme en 
fragmentatie op de voorgrond. Het individu kende een toegenomen 
keuzevrijheid, maar moest zich hierbij niet meer laten leiden door een 
noodzaak van onderlinge samenhang. Bricolage werd het codewoord. De 
symbolische functie van consumptie werd doorslaggevend omdat visuele en 
sociale aspecten van consumptie erg belangrijk werden om identiteit te 
communiceren. Ook de rol van de media als begeleider hierbij groeide 
immens. Op de consumptiemarkt leidde dit tot een enorme verscheidenheid 
aan producten en merken die dienden om de persoonlijke identiteit en 
lifestyle tentoon te spreiden.  
 
Hoewel de term identiteit ook in consumptieonderzoek veel gebruikt wordt, 
is ze toch niet precies te definiëren. Zeker in het licht van de toegenomen 
individualisering van het individu en fragmentatie binnen het individu, dient 
de term identiteit vooral als een soort koepelbegrip van hoe mensen zichzelf 
zien. Zo wordt identiteit dan ook in dit onderzoek begrepen: niet 
welomlijnd, maar wel op een pragmatische manier (Levering & van Manen, 
1997). Belangrijke soorten identiteit voor dit onderzoek zijn het ideale zelf 
en het sociale zelf. Het sociale zelf wijst erop dat ondanks de toegenomen 
vrijheid nog steeds sociale rollen moeten worden ‘gespeeld’ door het 
individu en mensen in die sociale rollen natuurlijk willen worden 
geïnterpreteerd zoals dat wenselijk is. Verder willen individuen ook vooral 
hun ideale zelf naar buiten brengen, zelfs als dit ver staat van het feitelijke 
zelf. Vrijere representatie laat dit ook toe. Daarom wordt ook over een 
performing self en impression management gesproken als redenen waarom 
consumptie een belangrijke plaats heeft ingenomen in de communicatie van 
het eigen ik naar de anderen toe.  
 
In de laatste paragraaf werd stilgestaan bij de levensperiode waarin 
identiteitsconstructie start en dan ook als doorslaggevend wordt 
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beschouwd, de jongerentijd. Daarvoor was eerst een definitie van jeugd 
nodig. Deze wordt soms eng en soms ruimer benaderd, maar hangt 
evenzeer vaak af van mogelijke operationaliseringen in onderzoek. In dit 
onderzoek zijn jongeren de leerlingen van secundaire scholen en loopt hun 
leeftijd dus bij benadering van 12 tot 18 jaar. Zowel deze jongeren als hun 
culturen, die als een subcultuur werden beschouwd, zijn vaak voorwerp van 
sociologisch onderzoek. Daarin werd echter ook aangetoond dat 
jongerenculturen in hedendaags onderzoek niet meer geslaagd als 
authentieke subcultuur kunnen worden beschouwd gezien de toegenomen 
fragmentering en bricolage die eigen is aan de manier waarop de identiteit 
wordt opgebouwd. Ook jongerenculturen kunnen veel beter als lifestyles 
worden benaderd, maar daarbij geldt evenzeer dat daarbij elementen van 
verschillende lifestyles door elkaar kunnen lopen in één identiteit. In de 
constructie van de eigen identiteit spelen voor jongeren peers een grote rol. 
In de symbolische consumptie die ingegeven wordt door de zoektocht naar 
en communicatie van een eigen identiteit naar de sociale omgeving, is dit 
niet anders.  
 
In dit hoofdstuk werd ingegaan op de noodzaak aan een eigen identiteit die 
binnen een postmoderne cultuur sterk wordt aangevoeld en ook nodig is en 
op de manier waarop identiteit en haar onderliggende elementen naar de 
sociale omgeving worden gecommuniceerd aan de hand van consumptie. 
Consumptie speelt daarbij geen cavalier seul, maar staat voorop in de 
instrumenten die tot identiteitscommunicatie dienen, omdat ze heel 
toegankelijk is en net veel vrijheid toelaat. In het volgende hoofdstuk 
worden de meetinstrumenten voorgesteld die geselecteerd werden om de 
voornaamste elementen uit dit onderzoek in kaart te brengen. Daarna 
worden de resultaten van het eigenlijke empirische onderzoek weergegeven 
en besproken.  
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Hoofdstuk 6: Van realiteit naar databestand 

Steekproef, meetinstrumenten en onderzoeksopzet 
 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de constructie van het databestand dat 
in de volgende hoofdstukken in het licht van de theorie zal worden 
geanalyseerd. Daarbij wordt in eerste instantie de aandacht gericht op een 
beschrijving van de pilootstudie die het eigenlijke onderzoek voorafging. In 
de pilootstudie werd de opgestelde vragenlijst getest door deze aan een 
kleine steekproef van jongeren voor te leggen. Op basis van hun 
antwoorden en reacties tijdens het invullen van de vragenlijst (iedere 
enquêteafname werd persoonlijk bijgewoond), werd de enquête 
bijgestuurd. Na de pilootstudie en de aanpassingen van de vragenlijst, werd 
deze voorgelegd aan een representatieve steekproef van jongeren in 
middelbare scholen in Vlaanderen. Hoe die steekproef tot stand werd 
gebracht, wordt vermeld in een tweede deel. De kern van dit hoofdstuk is 
echter de constructie van de instrumenten die de basiselementen voor dit 
onderzoek gemeten hebben, omdat hierin de validiteit van het onderzoek 
schuilt. Daarop zal uitvoerig worden ingegaan in een derde deel. In het 
laatste deel van dit hoofdstuk wordt het onderzoeksmodel voorgesteld dat 
vanuit de theorie is opgesteld en in de verschillende analyses van de 
volgende hoofdstukken wordt bestudeerd. 
 
Aan de hand van dit onderzoeksmodel zal getest worden of de gestelde 
hoofdhypothese dat consumptie een sleutelinstrument is waarmee jongeren 
hun identiteit opbouwen en representeren stand houdt. Als individuen 
afhangen van de producten om net die individuen te zijn die ze willen zijn, 
dan moet uit de resultaten van dit onderzoeksmodel blijken dat er een grote 
mate van samenhang is tussen identiteitsfactoren, zowel individueel als 
sociaal, aan de ene kant en consumptie-elementen aan de andere kant. Dit 
zal zowel worden nagegaan voor algemene consumptiehoudingen en –
daden als voor shoppen. Want aangezien shoppen wordt gezien als de 
sociale consumptiedaad bij uitstek, zouden de verbanden daarin sterker tot 
uiting moeten komen. Vooraleer echter tot resultaten kan worden gekomen, 
moeten de ‘meetinstrumenten’ op- en voorgesteld worden. 
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6.2. Pilootstudie: de eerste stappen in het veld 

Om een grootschalig kwantitatief onderzoek zo correct mogelijk te laten 
verlopen met het oog op de validiteit en de betrouwbaarheid van de 
verzamelde data, is het steeds aan te raden de gehanteerde vragenlijst te 
testen. Zo kan in belangrijke mate worden vermeden dat ‘foute’ vragen 
worden gesteld, achteraf onnuttig gebleken informatie wordt verzameld of, 
erger nog, de nodige informatie niet wordt ingewonnen. Deze pilootstudie 
valt in heel wat sociaalwetenschappelijk onderzoek weg omwille van 
tijdsgebrek of financiële beperkingen. Ondanks het feit dat een pilootstudie 
een flinke hap in het tijdsbudget van onderzoek betekende, werd er in dit 
onderzoek toch voor geopteerd, vooral omdat het hele onderzoek natuurlijk 
afhangt van de kwaliteit van de in kaart gebrachte data. Wat betreft 
validiteit wordt voor het meten van de belangrijke elementen in dit 
onderzoek vaak beroep gedaan op vragen en schalen die in de literatuur of 
in vroeger onderzoek hun deugdelijkheid reeds hebben bewezen. Zo wordt 
vermeden dat elementen niet worden gemeten zoals ze zouden moeten 
worden gemeten. Helemaal zeker is dit dan niet, maar de kans ertoe wordt 
wel aanzienlijk vergroot. 
 
Betrouwbaarheid bij grootschalige surveys ligt bijna voor 100% in handen 
van de respondenten. Er wordt vanuit gegaan dat zij de vragen naar 
waarheid hebben beantwoord (Steenkamp, De Jong, & Baumgartner, 
2010). Niet uitgaan van deze veronderstelling zou wellicht het einde 
betekenen van al het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit wil uiteraard 
niet zeggen dat de antwoorden van de respondenten niet aan een 
rudimentaire interne controle worden onderworpen. Een respondent die 
aangeeft zich goed in zijn vel te voelen en zich drie vragen verder laat 
ontvallen dat hij zich vaak neerslachtig voelt, is ofwel niet aandachtig ofwel 
niet ernstig bezig met de vragenlijst. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 
jongeren die aangeven zelden uitgaven te doen en drie bladzijden verder in 
de vragenlijst noteren dat ze gemiddeld €50,00 per week spenderen. Dit 
gaat in tegen een zekere vorm van basislogica en daarop is dus wel degelijk 
gecontroleerd95.  
 
Het niet begrijpen of niet gepast beantwoorden van vragen kan echter ook 
een gevolg zijn van vragen in de enquête die niet naar de doelgroep 
aangepast zijn. Betrouwbaarheid heeft dan voornamelijk betrekking op het 

                                                 
95 Zoals in wel meer onderzoek met jongeren, waren er ook in dit onderzoek heel wat 
‘flauwe plezanten’ die bijvoorbeeld op elke open vraag ‘seks’ hebben geschreven of die het 
steevast ‘helemaal oneens’ waren met elke stelling die in de vragenlijst aan bod kwam, 
wat gewoonweg niet kon, gezien de constructie van die stellingenlijsten. 
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feit of de vragen wel begrepen en beantwoord worden volgens de idee die 
leeft in de hoofden van de opstellers van die vragenlijst. Begrijpen de jonge 
respondenten die we in dit onderzoek voor ogen hebben alle woorden die 
worden gebruikt? Begrijpen ze de zinnen en begrijpen ze hoe ze een vraag 
moeten beantwoorden? Heel wat van de gehanteerde schalen in het 
onderzoek bijvoorbeeld, werden bedoeld voor volwassenen en 
oorspronkelijk in het Engels opgesteld, of toch zo in de literatuur 
teruggevonden, en dienden dus te worden vertaald. Het is dan ook 
belangrijk ook die de vertalingen uit te testen. Zo wordt vermeden dat na 
het vaak moeizame verzamelen van de data grote delen uit het databestand 
moeten worden geweerd. Toch blijft het steeds mogelijk dat na de eigenlijke 
dataverzameling heelkundige ingrepen nodig zijn, desnoods zelfs 
amputatie. 
 
Een pilootversie van de enquête werd uitgetest bij 287 leerlingen uit het 
secundair onderwijs in het arrondissement Sint-Niklaas (meer bepaald in 
Sint-Niklaas, Lokeren, Beveren-Waas en Temse). De directies van een vrije 
selectie van secundaire scholen in dit arrondissement werden 
aangeschreven met de vraag tot medewerking. Daarbij werd meer concreet 
de vraag gesteld of één klas of enkele klassen uit hun school konden 
meewerken aan dit onderzoek. Er werd niet naar een bepaald jaar of een 
bepaalde richting gevraagd, al werd wel vermeld dat lagere jaren onze 
voorkeur genoten, omdat er vanuit werd gegaan dat de vragen vooral bij 
dit deelpubliek problemen zouden kunnen opleveren. Wanneer leerlingen 
uit een eerste jaar de vragen correct begrepen, kon er vanuit worden 
gegaan dat dit voor hogere jaren met een hoge waarschijnlijkheid eveneens 
het geval zou zijn. Niettemin had de directie de volledige vrijheid. Iedere 
klas die aan het onderzoek kon meewerken, betekende een meerwaarde in 
deze pilootfase. Uiteindelijk hebben 287 leerlingen uit 16 klassen in 9 
scholen aan deze pilootstudie meegewerkt.  
 
46 leerlingen van het eerste jaar deden mee aan deze enquête, net als 116 
leerlingen uit het tweede jaar. Verder zaten er ook nog 18 leerlingen uit het 
derde jaar, 78 leerlingen uit het vijfde jaar en 29 uit het zesde (of zevende) 
jaar. Hoewel de oorspronkelijke bedoeling was vooral de lagere jaren aan 
bod te laten komen, zijn toch ook heel wat leerlingen uit hogere jaren in de 
pilootstudie opgenomen. Zoals reeds eerder aangehaald, ligt de reden 
hiervoor voornamelijk in het feit dat er niet specifiek om bepaalde klassen 
werd gevraagd. In praktijk werd er na de uitgestuurde brief vaak een dag 
van tevoren opgebeld met de melding dat de volgende dag een bepaalde 
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klas of klasgroep twee lesuren studie had. Het invullen van de vragenlijst 
werd dan een welgekomen lestijdinvulling.  
 
Wie nu juist de enquête invulde, was van ondergeschikt belang. Zelfs de 
echte antwoorden op de vragen waren minder belangrijk. De gegeven 
antwoorden werden uiteraard wel geanalyseerd, maar een inhoudelijke 
interpretatie ervan was niet de eerste betrachting. De gegevens uit de 
pilootstudie werden dus niet in de eerste plaats geanalyseerd om de 
hypotheses in het onderzoeksmodel te testen, maar om – in het licht van 
de theorie en de onderzoeksvragen – de meetinstrumenten te testen en te 
optimaliseren. Niet alleen een reflectie over de gegeven antwoorden was 
dus aan de orde, ook de gestelde vragen werden kritisch benaderd. De 
antwoorden van de leerlingen op de vragenlijst waren echter niet de enige 
grond op basis waarvan de vragenlijst werd aangepast. De afname van de 
vragenlijst werd, zoals reeds gesteld, telkens begeleid. Zo werden ook de 
vragen die de leerlingen hadden tijdens het invullen van de enquête als 
leidraad voor herwerking gebruikt96.  
 
Wanneer vaak moest worden uitgelegd hoe een vraag moest worden 
beantwoord of wanneer werd gemerkt dat de vraag niet werd opgelost zoals 
ze werd bedoeld, werden aanpassingen doorgevoerd. Sommige woorden of 
zinnen werden aangepast wanneer bleek dat deze niet altijd werden 
begrepen. In sommige gevallen was dat echter niet mogelijk. Ook de 
structuur in bepaalde vragen of bepaalde antwoordcategorieën werd 
gewijzigd. In de enkele gevallen waarbij de aanpassingen van de vraag niet 
mogelijk was of te drastisch zou zijn, werd de vraag uit de enquête geweerd 
of vervangen.  
 
Uiteindelijk zijn 65% van de vragen in de enquête gebleven zoals ze waren 
omdat ze hun werk deden. Een ernstige aanpassing bleek nodig bij 15% 
van de vragen. Die wijzigingen betroffen dan formuleringen van vragen, 
andere antwoordcategorieën, aanpassing van de items bij schalen of soms 
een andere manier van antwoorden. 20% van de gestelde vragen bleken te 
slecht te werken en kwamen dan ook niet meer in het eigenlijke onderzoek 
voor. Dit was mogelijk omdat er in de eerste vragenlijst meerdere wegen 
tot het verkrijgen van bepaalde gegevens waren opgenomen. Tot slot 
bleken er ook enkele lacunes in de vragenlijst naar boven te komen, 
waarvoor een aantal nieuwe vragen werd ontwikkeld. 

                                                 
96 Belangrijk is wel dat aan de leerlingen zelf niet werd gezegd dat het een pilootstudie 
betrof, aangezien dit de kans tot allerlei vormen van niet serieus bezig zijn met het 
beantwoorden van de vragen aanzienlijk zou verhogen. 
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Een tweede bedoeling97 van de pilootstudie was echter het herleiden van 
schalen tot hun kortst mogelijke vorm. Schaalvragen leveren een schat aan 
informatie op, maar zijn voor jongeren niet altijd de meest leuke vragen, 
zoals ook werd gemerkt tijdens de afname van de enquêtes. Soms bleken 
ze gewoonweg te zijn overgeslagen. Daarom werden op basis van de 
pilootstudie in de schalen enkel de best passende items weerhouden, 
waarmee gemeten werd wat moest gemeten worden, maar op een kortere 
manier. 
 
Nadat de definitieve vragenlijst was opgesteld, kon een start worden 
gemaakt met het eigenlijke onderzoek door het trekken van de steekproef, 
het contacteren van de scholen en de eigenlijke bevraging. 
 

6.3. De uiteindelijke steekproef 

6.3.1. Klassikale bevraging 

6.3.1.1. Voorselectie van scholen 
De gegevens voor het onderzoek werden verzameld aan de hand van 
klassikale bevragingen in een selectie van Vlaamse middelbare scholen. De 
steekproefeenheden daarbij zijn Vlaamse jongeren. Met ‘Vlaams’ wordt 
gedoeld op het feit dat deze jongeren in Vlaanderen naar school gaan. De 
scholen die werden aangeschreven, situeren zich dan ook in de vijf Vlaamse 
provincies. Het Brusselse Gewest werd buiten beschouwing gelaten, 
voornamelijk omwille van de taalbarrières die er ook in de Nederlandstalige 
scholen daar kunnen bestaan98.  
 

                                                 
97 Eén van de andere oorspronkelijke bedoelingen van deze pilootstudie was het reduceren 
van de vragenlijst, zodat deze op één lesuur zou kunnen worden ingevuld. Later werd 
echter teruggekomen op dit plan omdat teveel vragen zouden moeten worden geschrapt 
waardoor de oorspronkelijke doelstellingen van het onderzoek in het gedrang zouden 
komen. De duurtijd van het invullen van de vragenlijst beperken tot één lesuur, houdt in 
praktijk vaak in dat dit in ongeveer 35 minuten moet kunnen. Leerlingen moeten 
binnenkomen, gaan zitten, er moet een introductie worden gegeven en dan moeten de 
enquêtes worden uitgedeeld. Bovendien is het blijven werken tot het laatste minuutje van 
een lesuur een illusie, daar leerlingen zich vaak moeten klaarmaken om tijdig het lokaal te 
verlaten om tijdig in een ander lokaal aanwezig te zijn. In het uiteindelijke onderzoek zou 
blijken dat het invullen van de vragenlijst gemiddeld een uur tot anderhalf uur zou duren, 
uiteraard afhankelijk van de leerlingen, hun capaciteiten, hun leeftijd en heel wat 
contextuele factoren, zoals rumoer en onderbrekingen. 
98 Ook in de Vlaamse regio bestaat die kans, voornamelijk bij jongeren van allochtone 
origine, maar dat werd niet als problematisch beschouwd, hoewel het natuurlijk mogelijke 
vertekeningen met zich meebracht. 
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Met ‘jongere’ bedoelen we een persoon met een leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
Omdat de gegevens werden verzameld via een klassikale bevraging in 
middelbare scholen, is het uiteraard mogelijk dat er jongeren in de 
steekproef zitten die jonger zijn dan 12 jaar of ouder dan 18 jaar. Jongeren 
die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, hebben een jaartje 
mogen overslaan in de lagere school. Jongeren die ouder zijn dan 18 jaar 
hebben één of meerdere jaren moeten overdoen. Aan het einde van het 
secundair onderwijs heeft bijna 40% van de leerlingen99 minstens één jaar 
moeten overdoen. Ook zitten er jongeren die ouder zijn dan 18 jaar in het 
zevende jaar BSO of TSO en dus ook in het secundair onderwijs. Een grote 
uitzondering vormen deze +18-jarigen dus niet. 
 

6.3.1.2. Voor- en nadelen van klassikale bevraging 
Opteren voor een klassikale bevraging heeft een aantal voor- en nadelen. 
Het grootste voordeel is de bereikbaarheid van de jongeren. Zij zitten 
samen in de klassen en zijn dus vrij eenvoudig te benaderen. Ze moeten 
niet speciaal worden opgetrommeld voor een enquête en ze moeten er geen 
vrije tijd voor opgeven. Meer nog, ze verliezen er zelfs wat ‘lestijd’ door en 
dat is voor vele jongeren een extra motivatie om de vragenlijst enthousiast 
en bijgevolg zo goed mogelijk in te vullen. Een bevraging tijdens de 
wekelijkse bijeenkomst van een jeugd- of sportbeweging zou, naast de 
beperking in doelpubliek, een grotere weerstand met zich meebrengen: 
jongeren komen niet naar de jeugdbeweging of een sportclub om een 
enquête in te vullen. Ze komen strikt genomen ook niet naar school om een 
enquête in te vullen, maar uiteraard botst een enquête op school op veel 
minder weerstand, althans toch bij de leerlingen. Een tweede groot voordeel 
is de snelheid van de dataverzameling. Er kan op relatief korte tijd een groot 
aantal enquêtes worden afgenomen, zeker wanneer klassen in een 
polyvalente ruimte worden samengebracht voor de enquête. Maar zelfs 
wanneer dat niet zo is, gaat de afname van de enquête uiteraard sneller 
klas per klas dan individu per individu. Bovendien was er in veel gevallen 
iemand aanwezig om de afname van de enquête te begeleiden zodat ook 
onmiddellijk op eventuele vragen kon worden geantwoord. Ten derde 
werden er verschillende scholen en verschillende klassen, verdeeld over 
verschillende jaren in het onderzoek opgenomen. Een dergelijke verdeling 
kan de representativiteit enkel ten goede komen en ze wordt bovendien 
snel bereikt. Ten vierde is de methode van klassikale bevraging niet aan 
haar proefstuk toe, ze heeft reeds meerdere malen haar kracht bewezen. 

                                                 
99 http://www.klasse.be/ouders/help/90. Vooral kinderen van ouders die laaggeschoold 
zijn, kampen met schoolvertraging (Tan, 1998). 
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De meeste kwantitatieve onderzoeken bij jongeren vertrekken vanuit 
gegevens die in klasverband zijn verzameld100.  
 
Toch bleken niet alle jaren van alle onderwijsvormen gemakkelijk 
‘bereikbaar’. In de eerste drie bevragingsrondes werd gevraagd om alle 
leerlingen uit een bepaald jaar van een bepaalde onderwijsvorm van een 
school in het onderzoek op te nemen. In de vierde en vijfde 
bevragingsronde werd van dit principe afgestapt om 
representativiteitsproblemen op te lossen. Enkele steekproefgroepen 
bleken namelijk bijzonder moeilijk in het onderzoek te betrekken (het betrof 
dan voornamelijk het vijfde en zesde jaar ASO). Aangezien zij echter ook 
een belangrijk deel uitmaken van de steekproef, werd in de vierde 
bevragingsronde gevraagd om ‘één klas of enkele klassen’ uit het dat 
specifieke jaar te laten meewerken. Hier werd dus opnieuw voor een 
benadering geopteerd die deels gelijk loopt met de benadering zoals in de 
pilootstudie gehanteerd. Het verschil met de pilootstudie was wel dat er in 
de vierde steekproef van de eigenlijke bevraging wel naar een bepaald jaar 
werd gevraagd. Deze piste leverde een resultaat op zoals verhoopt en heeft 
heel wat scholen uiteindelijk toch over de drempel geholpen zodat de 
representativiteitproblemen grotendeels werden opgelost.  
 
Bevraging op klassikaal niveau kent echter ook twee grote nadelen. Ten 
eerste hangt heel veel af van de bereidwilligheid en de medewerking van 
de schooldirectie en leerkrachten, die specifiek voor dit onderzoek werd 
bemoeilijkt omdat twee lesuren nodig waren om de enquête in te vullen. De 
vele voordelen van klassikale bevragingen maken dat scholen soms worden 
overspoeld met aanvragen tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek 
en dat is uiteraard hun kerntaak niet. Dit heeft het nodig gemaakt dat na 
de originele steekproef nog drie keer een aanvulling diende te worden 
gemaakt om voldoende en representatief analysemateriaal te verkrijgen, 
waardoor de dataverzameling veel meer tijd opslorpte dan aanvankelijk 
werd voorzien.  
 
Een tweede nadeel is dat er negatieve groepseffecten kunnen meespelen, 
omdat de jongeren tijdens het invullen van de enquête soms bij hun buren 
                                                 
100 De snelle opgang van internet doet internet als een mogelijke piste groeien, maar toch 
blijven er heel veel nadelen aan bevragingen via internet. Deze lopen deels gelijk met 
bevragingen die vertrekken vanuit een spontane respons (Glorieux, Moens, & Van Thielen, 
2005). Eén van die nadelen is dat men nooit 100% zeker weet wie de vragenlijst invult. 
Bovendien bereikt men er een beperkt publiek mee. Er blijven nog altijd jongeren die thuis 
geen of slechts beperkte toegang hebben tot internet en bovendien heeft niet iedereen die 
op internet surft zin om tijdens de vrije surftijd enquêtes op een ernstige manier in te 
vullen. Een bevraging op papier in klasverband blijft dan ook de voorkeur genieten. 
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konden kijken of er zich steeds bewust van waren dat er anderen in de 
buurt waren. Waar mogelijk werd dit vermeden, maar dat kon niet steeds. 
Veel echt gevoelige vragen werden niet opgenomen in de enquête, maar 
toch zijn net hierdoor niet alle antwoorden even individueel of 
geloofwaardig. Toch wegen deze nadelen niet op tegen de vele voordelen101. 
 

6.3.2. Steekproeftrekking 
Op basis van gegevens die voor dit onderzoek ter beschikking werden 
gesteld door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
werd een lijst opgesteld van alle secundaire scholen in Vlaanderen. Deze 
lijst werd vervolgens opgedeeld volgens twee criteria. Het eerste criterium 
betrof de onderwijsvormen. In Vlaanderen kent het onderwijssysteem vanaf 
de tweede graad vier onderwijsvormen. Er is het algemeen secundair 
onderwijs (ASO) dat vooral voorbereidt op hoger onderwijs, aan de 
universiteit of de hogeschool. Er is het technisch secundair onderwijs (TSO) 
dat vooral aandacht heeft voor technische en algemene vakken en 
leerlingen voorbereidt op het beroepsleven of hoger onderwijs. Het 
kunstsecundair onderwijs (KSO) heeft aandacht voor de actieve artistieke 
praktijk, naast een algemene en brede ontwikkeling, in voorbereiding op 
een professioneel leven of hoger onderwijs. Het beroepssecundair onderwijs 
(BSO) tenslotte laat de leerlingen specifieke vaardigheden opdoen in 
combinatie met een algemene opleiding. De overstap naar hoger onderwijs 
is daarbij ongebruikelijk, maar niet geheel onmogelijk (Van Petegem & 
Imbrecht, 2006). Vroeger bestond dergelijke onderverdeling in vier vormen 
ook in de eerste graad. Hervormingen in het onderwijs, voornamelijk om de 
keuze voor een bepaalde vorm van toekomst uit te stellen, hebben deze 
onderverdeling in theorie ongedaan gemaakt. Er wordt dan enkel een 
onderscheid gemaakt tussen A-leerjaren (algemene vorming) en B-
leerjaren (gericht op beroepsopleiding). In praktijk blijkt de onderverdeling 
binnen A-leerjaren echter wel nog te bestaan omdat men zowel in het eerste 
als het tweede jaar een optie moet kiezen die in de lijn ligt van de vroegere 
onderverdeling in vormen. In de namen van de klassen zit die 
onderverdeling op het eerste zicht niet, maar in praktijk blijkt bijvoorbeeld 
klas 1Af de Latijnse te zijn en klas 1Aa de nijverheidstechnieken. 
 
Een tweede criterium bij de steekproeftrekking betrof de leerjaren. Er werd 
geprobeerd alle leerjaren te betrekken uit het voltijds secundair onderwijs. 
                                                 
101 Als extra motivatie voor de leerlingen werden ook cinematickets verloot onder 
deelnemende klassen die de enquêtes op een goede manier hadden ingevuld. Dit verloten 
moest per klas gebeuren, aangezien er uiteraard geen persoonlijke gegevens werden 
verzameld. 
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Er werden 7 leerjaren gehanteerd: twee in de eerste graad, twee in de 
tweede graad en drie in de derde graad. Het zogenaamde zevende jaar 
(derde jaar van de derde graad) kan in alle onderwijsvormen voorkomen 
(Van Petegem & Imbrecht, 2006), maar komt voornamelijk voor in het BSO 
en het TSO. Het werd dan ook enkel in die vormen betrokken.  
 
Op basis van deze gegevens werd berekend volgens welke verdeling de 
verschillende vormen en jaren in de steekproef moesten voorkomen. Het 
type dat de naam ‘andere’ kreeg omdat het in geen van de vorige 
categorieën kon worden ondergebracht, werd in de uiteindelijke 
samenstelling van de steekproef niet betrokken. Een overzicht van de 
theoretische verdeling wordt weergegeven in Tabel . De lege cellen in die 
tabel betreffen combinaties die niet voorkwamen. Waar 0,0% staat, kwam 
deze combinatie wel voor, maar was ze onbeduidend. Deze werd dan ook 
geweerd uit de uiteindelijke steekproeftrekking. 
 
Tabel 1: Theoretische percentages voor representatieve steekproef 

 
VORM 

LEERJAAR  
1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

ASO   7,7 % 6,8 % 6,0 % 5,5 % 0,0 % 26,0 % 
TSO   5,2 % 5,1 % 5,5 % 4,6 % 0,4 % 20,8 % 
BSO   3,6% 3,5 % 3,6 % 3,2 % 2,5 % 16,3 % 
KSO   0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 1,3 % 
A 14,7 % 12,6 %      28,0 % 
B/BVL 2,0 % 4,3 %      6,4 % 
andere  0,0 %     1,3 % 1,4 % 
Totaal 16,7 % 16,9 % 16,8 % 15,6 % 15,4 % 13,6 % 5,0 % 100,0 % 

 
Vervolgens werden alle middelbare scholen in Vlaanderen in het bestand 
volgens de twee strata in een random volgorde geplaatst. Selectie van de 
scholen gebeurde vervolgens door per vorm en per jaar telkens scholen te 
selecteren tot de gewenste theoretische steekproefgrootte voor die vorm 
en dat jaar werd behaald. Enkele correcties werden daarbij uitgevoerd. Zo 
werden de scholen die aan de pilootstudie hadden meegewerkt, niet meer 
gevraagd voor het eigenlijke onderzoek. Dat was de afspraak die met deze 
scholen was gemaakt. Bovendien bestond de mogelijkheid dat een bepaalde 
school in deze at random steekproef meerdere keren voorkwam (wanneer 
bijvoorbeeld zowel het vijfde jaar ASO als het vierde jaar TSO van een 
bepaalde school werden geselecteerd). In dergelijk geval werd voor één van 
deze jaren of vormen een andere school gezocht. Dat werd dan de school 
die in de lijst op basis waarvan de steekproef werd getrokken, net niet werd 
geselecteerd voor het specifieke jaar en de specifieke vorm. Dit laatste 
principe werd telkens opnieuw gehanteerd wanneer een tweede, een derde 
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en een vierde steekproef diende te worden getrokken. Er werd geen 
onderscheid gemaakt naar provincie of net om de zoektocht naar scholen 
niet al te zeer te bemoeilijken. Daarna kon van start worden gegaan met 
de dataverzameling. Er moet wel worden opgemerkt dat de 
inschrijvingscijfers betrekking hadden op het schooljaar 2004-2005 en de 
dataverzameling een schooljaar later plaatsvond. Kleine wijzingen waren 
dus niet uit te sluiten. 
 

6.3.3. Dataverzameling 

6.3.3.1. Beoogde en uiteindelijke steekproefgrootte 
In de eerste plaats werd aan de geselecteerde scholen een brief gestuurd, 
waarin het doel en de achtergrond van het onderzoek werden gesitueerd en 
waarin tevens een vraag tot medewerking werd geformuleerd. Vervolgens 
werden deze scholen telefonisch gecontacteerd of – in een latere fase toen 
de bevragingen in andere scholen reeds aan de gang waren – via e-mail om 
persoonlijk de medewerking te vragen. Wanneer een school besloot de 
medewerking te verlenen, waren er twee mogelijkheden om deze te laten 
plaatsvinden. De geprefereerde wijze was dat de afname werd begeleid op 
een afgesproken tijdstip voor zoveel mogelijk klassen tegelijk. Zo kon de 
nodige uitleg worden geven, voorafgaand aan het invullen van de 
vragenlijst en zo was er telkens iemand aanwezig met kennis van de 
enquête aanwezig voor wanneer leerlingen toch nog vragen hadden bij het 
invullen ervan.  Soms verkozen de scholen echter de afname van de 
enquête volledig zelf te organiseren. Zo kon deze ook plaatsvinden op twee 
niet-opeenvolgende uren, wat de mogelijkheid gaf dit op te splitsen naar de 
verschillende klassen en de afname te laten plaatsvinden op studie-uren. 
Voor het onderzoek was dit geen probleem102.  
 
Er werd eerst gemikt op 5000 deelnemende leerlingen. Later werd dit aantal 
omwille van de haalbaarheid teruggebracht tot 3000. Uiteindelijk zijn er 
3465 enquêtes verwerkt. In Tabel  staan zowel de beoogde aantallen als de 
verkregen aantallen voor elke betrokken combinatie van vorm en leerjaar. 
 
Tabel 2: Beoogd (bovenste rij) en verzameld (onderste rij) aantal enquêtes 

                                                 
102 De jongeren dienden dan op einde van het eerste ‘invul-uur’ hun naam in potlood op 
de enquête te schrijven. Dat maakte het mogelijk dat deze jongeren bij een volgende 
gelegenheid ‘hun’ enquête terug konden krijgen, om deze verder in te vullen. Hun naam 
gomden ze dan uit, zodat de anonimiteit niet in het gedrang kwam. Wanneer de enquêtes 
in alle klassen van die school waren ingevuld, werd een seintje gegeven, zodat de enquêtes 
konden worden opgehaald. 
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VORM 

LEERJAAR  
1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

ASO   230 203 180 166  779 
  314 319 175 163  971 

TSO   156 152 164 139 12 624 
  146 158 199 134 15 652 

BSO   108 104 108 95 74 489 
  101 104 113 165 83 566 

KSO   9 9 10 9  37 
  13 14 24 11  62 

A 441 377      818 
450 545      995 

B/BVL 61 130      191 
72 147      219 

         
Totaal 502 507 503 469 462 409 86 2938 

522 692 574 595 511 473 98 3465 
 
In slechts enkele gevallen werden er minder enquêtes verzameld dan er 
strikt genomen nodig waren. Dat was het geval voor het vijfde en zesde 
jaar ASO, het derde en zesde jaar TSO en het derde jaar BSO. Ook werden 
in enkele gevallen veel meer enquêtes verzameld dan nodig was. 
Onderstaande tabel geeft met percentages aan in hoeverre er sprake is van 
onder- of oververtegenwoordiging. 
 
Tabel 3: Percentage gerealiseerd aandeel in de steekproef t.o.v. gepland aantal 

 
VORM 

LEERJAAR  
1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

ASO   137% 157% 97% 98%  125% 
TSO   94% 104% 121% 96% 125% 105% 
BSO   94% 100% 105% 174% 112% 116% 
KSO   144% 156% 240% 122%  168% 
A 102% 145%      122% 
B/BVL 118% 113%      115% 
Totaal 104% 136% 114% 127% 111% 116% 114% 118% 

 

Van sommige steekproefgroepen zijn teveel enquêtes binnengekomen. Dit 
werd voornamelijk veroorzaakt door scholen die voor veel deelnemende 
leerlingen instonden en hun medewerking verleenden in de eerste fase van 
het onderzoek. Dit was vóór het reduceren van de beoogde 
steekproefgrootte. Van andere groepen zijn er iets te weinig enquêtes 
verzameld. Nergens is de celgrootte echter problematisch. De vertekening 
is zelfs niet van een mate die weging noodzakelijk maakt. 
 

6.3.3.2. Non-respons 
Een berekening van non-respons voor onderzoeken met klassikale 
bevraging is niet vanzelfsprekend. Bij een postenquête worden de 
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teruggestuurde formulieren tegenover de niet-teruggestuurde formulieren 
geplaatst en kan zo de non-respons worden berekend door een simpele 
deling. Er kan daarbij zelfs een analyse worden gemaakt van welke 
deeldoelgroepen een hogere non-respons hebben. In dit onderzoek is dit 
ondoenbaar. De steekproefeenheden in dit onderzoek zijn dan wel de 
jongeren, maar zij beslissen niet zelf of ze al dan niet meewerken aan het 
onderzoek. Daar beslissen de directies van de scholen over. Er kan enkel 
een berekening worden gemaakt van het aantal scholen dat toezegde in 
verhouding tot het aantal scholen dat medewerking weigerde. 
 
In de eerste ronde werden 106 scholen aangeschreven, verdeeld over 
verschillende types en jaren. In de tweede ronde werden nog eens 44 
scholen aangeschreven. Een tussenkomende derde ronde werd 
georganiseerd om nog 8 scholen aan te schrijven. In de vierde en laatste 
getrokken steekproef werden er nog eens 52 aangeschreven. In totaal 
werden 210 verschillende scholen in Vlaanderen aangeschreven om hun 
medewerking voor dit onderzoek te vragen.  
 
In Tabel  wordt een overzicht gegeven van de opbouw van de totale 
steekproef aan de hand van die vier steekproeftrekkingen. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het feit dat bij steekproef 1 het beoogde 
totale aantal jongeren 5000 bedroeg, waar dit bij de tweede steekproef 
werd teruggebracht tot 3000.  
 
Enkele scholen werden aangeschreven met betrekking tot deelname voor 
een bepaald leerjaar van een bepaalde vorm waarvoor ze medewerking niet 
zagen zitten, maar wel aanboden een ander leerjaar en/of een andere vorm 
wel aan het onderzoek te laten deelnemen. Ook boden twee scholen die 
werden aangeschreven in verband met medewerking van een bepaald jaar 
van een bepaalde vorm daarnaast ook de medewerking aan van een ander 
jaar en/of een andere onderwijsvorm. Deze gegevens zijn allemaal in Tabel  
verwerkt. 
 
Zoals kan worden opgemerkt, werden voor bepaalde vormen en bepaalde 
jaren weinig scholen aangeschreven en voor andere vormen/jaren meer. 
Dit had te maken met het aantal leerlingen dat in dat desbetreffende jaar 
of desbetreffende onderwijsvorm aanwezig was, op basis van de gegevens 
van het voorgaande schooljaar. Aangezien de bedoeling aanvankelijk was 
om alle klassen van een bepaald jaar en bepaalde vorm te bevragen, was 
het mogelijk dat dit vooropgezette aantal dermate hoog was voor één of 
enkele scholen in de steekproef, dat het aantal aangeschreven scholen 
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kleiner werd. Dit heeft uiteindelijk ook in het nadeel gespeeld van het 
onderzoek, voornamelijk dan met betrekking tot het zesde jaar ASO, waar 
één school met een geschat aantal van 270 leerlingen in de eerste ronde 
de medewerking weigerde. Dit creëerde een dermate groot tekort dat 
verschillende inhaalpogingen en uiteindelijk ook een andere opzet nodig 
waren om dit euvel te verhelpen. 
 
Tabel 4: Overzicht van verschillende rondes van steekproeftrekking 

 Steekproef 1 Steekproef 2 Steekproef 3 Steekproef 4 
 # 

tot
# 
ja 

%cum. 
bereikt 

# 
tot

# 
ja

%cum.
bereikt

# 
tot

# 
ja

%cum. 
bereikt 

# 
tot 

# 
ja 

%cum.
bereikt

1e leerjaar A 5 2 57 5 1 102       
2e leerjaar A 7 4 145          
1e leerjaar B 6 4 118          
2e leerjaar BVL 5 3 90 1 1 113       
             
3e leerjaar ASO 3 2 137          
4e leerjaar ASO 11 6 153          
5e leerjaar ASO 6 2 26 4 1 34 5 1 77 8 2 97 
6e leerjaar ASO 4 3 34 4 0 34 3 0 34 20 4 98 
             
3e leerjaar TSO 5 2 30 3 2 76    6 1 93 
4e leerjaar TSO 7 3 55 2 1 88    3 1 104 
5e leerjaar TSO 6 3 60 2 1 121       
6e leerjaar TSO 5 1 19 5 3 96       
7e leerjaar TSO 2 1 125          
             
3e leerjaar BSO 8 3 59 4 2 94    3 0 94 
4e leerjaar BSO 6 3 65 4 2 100    3 0 100 
5e leerjaar BSO 8 2 48 2 0 48    9 2 105 
6e leerjaar BSO 4 1 44 4 1 174       
7e leerjaar BSO 6 4 112 1 0 112       
             
3e leerjaar KSO 1 1 144 1 0 144       
4e leerjaar KSO 1 1 155          
5e leerjaar KSO 1 0 0 1 1 240       
6e leerjaar KSO 1 0 0 1 1 122       
 
 

6.4. De inhoud van de enquête 

Na de uiteenzetting over de steekproef, verschuift nu de focus naar de 
vragen die de jongeren voorgeschoteld kregen om de noodzakelijke 
gegevens voor het onderzoek te verkrijgen. Zoals eerder reeds beschreven, 
staan drie grote conceptuele gehelen centraal in dit onderzoek: identiteit, 
consumptie en peers als belangrijkste sociale invloedsgroep van deze 
jongeren, in grote mate bepalend voor de sociale identiteit. In deze 
paragraaf zal de nadruk dus liggen op de operationalisering van die drie 
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blokken en meer bepaald op de gekozen aspecten die als 
vertegenwoordigers of als meetinstrumenten van die drie gehelen zullen 
worden gehanteerd. Vooraleer echter op identiteit, peers en consumptie in 
te zoomen, wordt ingegaan op de achtergrondkenmerken die van elke 
jongere in de steekproef in kaart zijn gebracht. Niet alle 
achtergrondkenmerken werden ook in het daadwerkelijke onderzoek 
gebruikt, maar er  is voor gekozen deze toch kort weer te geven, omdat ze 
een aanvullend beeld scheppen wanneer de vraag wordt gesteld naar wie 
de respondenten van de enquête waren.  

6.4.1. Respons - Achtergrondkenmerken 

6.4.1.1. Geslacht, leeftijd en regio 

Als achtergrondkenmerken werden eerst en vooral de meer 
vanzelfsprekende aspecten als geslacht en leeftijd opgenomen. 
Respondenten vragen naar hun geslacht is voor de hand liggend. In de 
steekproef zitten 55% jongens en 45% meisjes. De leeftijd werd gemeten 
door te vragen naar het geboortejaar. Als startpunt om op basis van dit 
geboortejaar de leeftijd te meten, werd het jaar van het einde van de 
bevraging gekozen, namelijk 2006. De leeftijd komt dus niet 100% overeen 
met de eigenlijk leeftijd, maar dat is niet problematisch. De variabele 
leeftijd heeft voldoende categorieën om als continue variabele te worden 
behandeld.  
 
Tabel 5: Leeftijdsverdeling steekproef (frequentieverdeling) 

Leeftijd  Frequentie Percentage 
13 jaar of jonger 434 12,52 
14 jaar 632 18,2 
15 jaar 593 17,1 
16 jaar 531 15,3 
17 jaar 471 13,6 
18 jaar 493 14,2 
19 jaar of ouder 319 9,2 
Totaal 3473 100% 

 

 

Er werd ook gevraagd naar het postnummer van de gemeente waarin de 
jongeren woonden, om de respondenten geografisch te kunnen situeren en 
ook om na te gaan uit welke provincie de jongeren kwamen. Uit Tabel  blijkt 
dat de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen het sterkst 
vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Bijna twee derde van de jongeren 
in de steekproef woont in één van deze twee provincies. Deze gegevens zijn 
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louter illustratief om een beeld te geven van de ruimtelijke spreiding van 
de respondenten, die duidelijk ook de representativiteit niet in gevaar 
brengt. 
 
Tabel 6: Regioverdeling steekproef (frequentieverdeling) 

Regio Frequentie Percentage 
Brabant & Brussel 385 11,2 
Antwerpen 993 28,9 
Limburg 574 16,7 
West-Vlaanderen 319 9,3 
Oost-Vlaanderen 1163 33,9 
Totaal 3478 100,0 

 

6.4.1.2. Schoolaspecten 

Ter controle werd er gevraagd naar de naam van de school en de gemeente 
waarin deze school gelegen was. Er werd daarnaast gevraagd naar het 
leerjaar waarin deze jongere zat en welke vorm van onderwijs hij volgde. 
De leerjaren werden reeds eerder besproken. 
 
De onderwijsvorm die leerlingen volgen is erg belangrijk omdat dit voor een 
groot deel ook een beeld schept van de cultuur waarin ze opgroeien 
(Elchardus et al., 1999). De bepaling van de vorm onderwijs die de 
leerlingen volgden was echter niet vanzelfsprekend in de eerste graad, 
omwille van de eerder vermelde redenen. Heel wat sociaalwetenschappelijk 
onderzoek heeft dit onderscheid in het verleden wel steevast van in de 
eerste graad gemaakt. Dit onderscheid nu doen wegvallen, houdt niet alleen 
gevolgen in voor dit onderzoek, maar ook voor de vergelijkbaarheid. 
Daarom werd dit onderscheid waar nodig toegevoegd. 
 
De leerlingen zelf waren daarbij een hulp, daar zij het onderscheid vaak zelf 
nog wel maakten. Dat bleek uit de bevraging. Er werd aan leerlingen 
gevraagd welke vorm onderwijs ze volgden. Daarbij werden de volgende 
vijf antwoordmogelijkheden gegeven: ASO, TSO, BSO, KSO en ‘geen 
(eerste graad)’. Van leerlingen uit de eerste graad werd dan ook verwacht 
dat ze voor de laatste antwoordmogelijkheid zouden kiezen. Van de 1214 
leerlingen uit die eerste graad antwoordden slechts 207 leerlingen (86 
(16,5%) uit het eerste jaar en 121 (17,5%) uit het tweede jaar) dat ze 
‘geen’ specifieke onderwijsvorm volgden. Voor veel leerlingen (en ook voor 
hun ouders) bestaat het eerder gemaakte onderscheid dus nog steeds.  
 
Er werd dan ook beslist om ook voor de eerste graad dit onderscheid naar 
vorm in te voeren en wel volgens wat de leerlingen zelf antwoordden. 
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Wanneer in een bepaalde klas de meeste leerlingen antwoordden dat hun 
klas in een bepaalde onderwijsvorm viel, dan werden de andere leerlingen 
in dezelfde vorm onderverdeeld. Zo zijn alle leerlingen uiteindelijk aan een 
onderwijsvorm toegewezen, wat analyses met onderwijsvorm mogelijk 
maakt. 
 

6.4.1.3. Nationaliteit en etniciteit 
Naar de etniciteit van jongeren werd op twee manieren gepeild. Eerst werd 
gewoon de nationaliteit gevraagd, waarbij de keuze werd gegeven tussen 
de Belgische en een andere nationaliteit. Van alle jongeren bleek zo 97% 
de Belgische nationaliteit te hebben. Van de andere aanwezige 
nationaliteiten waren de Nederlandse, de Marokkaanse en de Turkse het 
meest voorkomend. De nationaliteit van een persoon vertelt echter niet het 
hele verhaal. Zo kunnen personen twee nationaliteiten hebben en zo 
kunnen personen die de Belgische nationaliteit hebben toch als allochtoon 
worden aanzien (en/of zichzelf als allochtoon beschouwen). Daarom werd 
daarnaast ook gevraagd welke taal thuis werd gesproken. Het is vooral op 
basis van de thuistaal en niet op basis van de nationaliteit dat etniciteit 
wordt bepaald in dit onderzoek. Tot de niet-autochtone jongeren zullen dan 
ook alle jongeren worden gerekend die ofwel thuis geen Nederlands spreken 
ofwel naast Nederlands thuis nog andere talen spreken zoals Arabisch, 
Pools, Russisch, Turks en Berbers. Deze techniek werd elders reeds met 
succes toegepast (zie: Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002). Op basis 
van deze methode blijken 84% van de ondervraagde jongeren autochtoon 
en 16% allochtoon. Deze methode is niet 100% correct en maakt niet in 
alle gevallen een precies onderscheid tussen allochtoon en autochtoon, 
maar deze methode valt wel te verkiezen boven de methode die vertrekt 
vanuit de nationaliteit, waarvan kan worden verwacht dat ze meer 
incorrecte indelingen maakt. 
 

6.4.1.4. Thuissituatie 
Thuis is als vanzelfsprekend de plaats waar jongeren het meeste van hun 
tijd doorbrengen. De thuissituatie van jongeren werd in de enquête 
benaderd vanuit vier invalshoeken, waarvan er drie in het uiteindelijke 
onderzoek zijn opgenomen. Eerst werd gevraagd naar de burgerlijke stand 
van hun ouders, en daarmee samenhangend de woonsituatie. Beide zaken 
werden gevraagd, vooral als controle op de gegeven antwoorden. Een 
antwoordcombinatie van ‘mijn ouders zijn gescheiden’ of ‘één van mijn 
ouders is overleden’ en ‘ik woon thuis bij vader en moeder’ deed op zijn 
minst de wenkbrauwen fronsen, maar is in het licht van nieuw-
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samengestelde gezinnen niet onmogelijk. Het gaat er vooral om wie de 
jongeren als hun vader en moeder beschouwen. 
 
Driekwart van de jongeren woont thuis bij een getrouwde vader en moeder, 
18% van de jongeren heeft gescheiden ouders. De meest voorkomende 
situatie in de categorie ‘andere’ was dat de ouders nooit zijn getrouwd en 
intussen ook niet meer samen zijn. In de analyses zal omwille van de kleine 
percentages enkel een onderscheid worden gemaakt tussen ‘thuis wonen 
bij (een) vader en (een) moeder (al dan niet getrouwd)’ en de situaties 
waarbij dit niet het geval is.  
 
Tabel 7: Burgerlijke stand ouders (frequentieverdeling) 

Burgerlijke stand Frequentie Percentage 
Getrouwd  2600 75,0 
Getrouwd, maar niet meer samen 42 1,2 
Samen, maar niet getrouwd 65 1,9 
Gescheiden  633 18,3 
Eén of beide overleden  85 2,5 
Andere  40 1,2 
Totaal  3465 100,0 

 
Daarnaast, eveneens als soort van controle, werd gevraagd naar hun 
thuissituatie met betrekking tot de ouders en hun eventuele nieuwe 
partners. Het blijkt dat 77% van de jongeren bij hun vader en moeder 
woont die al dan niet getrouwd zijn. Zes op honderd jongeren woont enkel 
bij de moeder en 1% enkel bij de vader. Gelijkaardige percentages vinden 
wij de jongeren die wonen bij hun moeder en haar nieuwe partner (6%) of 
bij de vader en zijn nieuwe partner (1%). In 7% van de gevallen is co-
ouderschap de regel. 
 
Een belangrijke factor in het bepalen van de socio-economische situatie 
thuis is het opleidingsniveau van de ouders, alleen van de vader (zie bv: 
Elchardus et al., 1999; Pelleriaux, 2001) of van het ‘gezinshoofd’ (Tan, 
1998). Voor jongeren is het echter niet altijd voor de hand liggend dit te 
weten. Daarom werd uitdrukkelijk de categorie ‘ik weet het niet’ voorzien. 
Het voorzien van een dergelijke antwoordcategorie zorgde er misschien 
voor dat jongeren minder nadachten over dit opleidingsniveau en wanneer 
ze het niet of niet zeker wist, voor deze categorie kozen. Dat is ook zo 
gebleken. 
 
Tabel 8: Opleidingsniveau ouders (frequentieverdeling) 

Diploma Vader Moeder 
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 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 
Geen 64 1,9 88 2,6 
Lager onderwijs 130 3,8 141 4,1 
Middelbaar onderwijs 1116 32,9 1055 31,0 
Hoger onderwijs 1049 30,9 1125 33,1 
Ik weet het niet 1033 30,5 992 29,2 
Totaal 3392 100,0 3401 100,0 

 

Eén ding dat men met zekerheid kan besluiten uit deze tabel, zoals 
verwacht, is dat jongeren vaak niet weten wat het opleidingsniveau is van 
hun ouders. Een op de drie jongeren weet hierop geen antwoord te geven. 
Als maat voor de socio-economische status, gemeten aan de hand van 
opleidingsniveau thuis, is dit een groot probleem103. In de pilootstudie werd 
naast deze vraag naar opleidingsniveau ook gevraagd wat de 
beroepssituatie was van de ouders. Daarvoor werd een lijst gegeven met 
enkele mogelijkheden. Deze mogelijkheden waren bediende (voltijds), 
bediende (deeltijds), arbeider (voltijds), arbeider (deeltijds), 
ondernemer/zelfstandige, werkloos, gepensioneerd, huisman/huisvrouw of 
andere. Tijdens de begeleiding van de bevraging bij de pilootstudie bleek 
echter dat jongeren het beroep van hun vader of moeder vaak niet zelf in 
deze categorieën konden onderverdelen. Ook dit bleek met andere woorden 
geen haalbare piste. Er is uiteindelijk besloten om de socio-economische 
situatie van de ouders niet in het onderzoek op te nemen, ondanks alle 
nadelen die eraan zijn verbonden, ook op het vlak van vergelijking met 
andere onderzoeken104. Niettemin werd deze piste verkozen boven de piste 
van ‘data-creatie’. 
 
Er is niet alleen gevraagd naar elementen die betrekking hebben op de 
ouders. Er werd ook gevraagd naar broers en zussen, meer bepaald naar 
het aantal broers en zussen dat deze jongeren hebben. Dit kan een grote 
invloed hebben op verschillende elementen die in het verdere onderzoek 
aan bod zullen komen. Enig kind zijn of thuis van jongsaf al leren om met 
peers om te gaan, kan een verschil betekenen. 
 
Van de ondervraagde jongeren zijn er 12% die enig kind zijn. Ongeveer 
45% heeft ofwel één zus ofwel één broer en 13% heeft beide. 26% van de 
                                                 
103 Een mogelijke oplossing was het toekennen van de gemiddelde score aan de 
zogenaamde missings. Echter, één derde van de gevallen een waarde toekennen die niet 
is gegeven, is niet meteen een goede praktijk van databehandeling. Dergelijke techniek 
kan wel worden toegepast om ‘enkele gaten te stoppen’, maar niet om data te ‘verzinnen’. 
104 Onderzoek toont evenwel aan dat de gekozen onderwijsvorm (ASO/BSO/TSO) sterk 
samenhangt met het sociaal-economisch milieu waarin jongeren opgroeien (Elchardus et 
al., 1999; Tan, 1998), dus in zekere zin werd deze socio-economische achtergrond, zij het 
dan onrechtstreeks, toch in het onderzoek betrokken.  
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jongeren heeft 2 siblings, 10% van de jongeren heeft er 3 en 7% heeft er 
4 of meer. Van deze variabele werd één maat gecreëerd die het aantal 
siblings in een gezin in kaart brengt en als continu wordt beschouwd. 
 
Tabel 9: Aantal broers en zussen: kruistabel (totaalpercentages) 

 Aantal zussen  

Aantal broers 0 1 2 3 > 3 Totaal  
0 413 

11,9% 
741 
21,4% 

210 
6,1% 

39 
1,1% 

13 
0,4% 

1416 
40,9% 

1 818 
23,6% 

439 
12,7% 

133 
3,8% 

25 
0,7% 

11 
0,3% 

1426 
41,2% 

2 257 
7,4% 

128 
3,7% 

43 
1,2% 

16 
0,5% 

8 
0,2% 

452 
13,0% 

3 50 
1,4% 

34 
1,0% 

17 
0,5% 

8 
0,2% 

6 
0,2% 

115 
3,3% 

> 3 18 
0,5% 

14 
0,4% 

10 
0,3% 

6 
0,2% 

8 
0,2% 

56 
1,6% 

Totaal 1556 
44,9% 

1356 
39,1% 

413 
11,9% 

94 
2,7% 

46 
1,3% 

3465 
100,0% 

 

6.4.2. Het meten van identiteit 

6.4.2.1. Moeilijk meetbare elementen in kaart brengen 
Zoals in hoofdstuk 5 reeds aan bod gekomen, is het meten van identiteit 
geen sinecure, omdat de ‘identiteit’ van een persoon niet zomaar 
rechtstreeks kan worden gemeten. Er bestaat geen enkele maat waarmee 
iemands volledige ‘zelf’ in kaart kan worden gebracht. Er moest dus 
duidelijk worden bepaald wat precies moest worden gemeten en hoe dit zou 
worden aangepakt. Bovendien moest ook rekening worden gehouden met 
het feit dat een strenge selectie zich opdrong. Zoektochten in de literatuur 
naar bestaande schalen leverden heel veel bestaande schalen en andere 
meetinstrumenten op om een deeltje van de identiteit of het zelfbeeld van 
personen in kaart te brengen, maar deze kunnen natuurlijk niet allemaal 
worden opgenomen. Twee veelgebruikte schalen die in het licht van de 
theorie als het meest bruikbaar werden beschouwd, werden geselecteerd, 
alsook een maat om de lichaamstevredenheid te meten, omdat in dit 
lichaam de identiteit huist en als belangrijk aspect van het eigen ik wordt 
beschouwd.  
 
Als kanttekening daarbij blijft gelden dat bepaalde aspecten van identiteit 
gewoonweg niet te meten zijn (Schau & Gilly, 2003) en dat individuen altijd 
een selectie van de kenmerken van het eigen ik dat ze willen kenbaar 
maken. Eerder werd al gezien dat vaak meer het ideale zelf dan het actuele 
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zelf naar buiten wordt gebracht. Bovendien is dit onderzoek kwantitatief en 
ook dit brengt beperkingen met zich mee aangezien er geen ruimte is om 
buiten de gestelde vragen te nuanceren of toe te lichten. 
 
Alle methodologische benaderingen van identiteitsonderzoek hebben 
specifieke voordelen en gebreken. Algemeen wordt gesteld dat geen enkele 
onderzoekstechniek de rijkheid van het specifieke identiteitsproces in kaart 
kan brengen (Richins, 1994b). Aan de ene kant zijn er de kwalitatieve 
studies die gebruik maken van experimenten, langdurige interviews en 
discours analyse en aan de andere kant zijn er kwantitatieve onderzoeken 
die gebruik maken van grote steekproeven. Beide hebben ze uiteraard hun 
specifieke tekortkomingen. Zoals reeds vermeld, is de grootste kritiek op 
gesloten surveys dat ze niet optimaal in staat zijn om specifieke sociale 
situaties te vatten (crisissituaties, groepsdruk en andere bijzondere 
omstandigheden) en dat ze aldus genoodzaakt zijn om veel processen, zoals 
ook consumptieactiviteiten, te decontextualiseren (Abdelal, Herrera, 
Johnston, & McDermott, 2003). Context wordt aanzien als een essentie van 
het ‘zelf’ (Adams, 1998), zelfs nog belangrijker dan referentiegroepen 
(Belch & Belch, 2004) en kwantitatief onderzoek moet dit wezenlijke 
kenmerk (helaas) in grote mate buiten beschouwing laten.   
 
Een andere kritiek op het gebruik van grote steekproeven in surveys is dat 
zelfs de kleinste verschillen statistisch significant worden (Hoare, Elton, 
Greer, & Kerley, 1993) zodat niet meer precies kan worden nagegaan waar 
nu de ware verschillen zitten. Toch betreft dit vooral surveys waar vele 
duizenden respondenten in opgenomen zijn. Voor het aantal respondenten 
in dit onderzoek is deze opmerking minder relevant. Een tweede kritiekpunt 
is dat identiteit in surveys veelal wordt gemeten aan de hand van schalen. 
Het grootste voordeel van het gebruik van schalen schuilt in de 
vergelijkbaarheid tussen verschillende individuen. Echter, wat betreft de 
mate waarin schalen variaties of karakteristieke mate van uniek zijn in kaart 
kunnen brengen, scoren ze eerder zwak (Adams, 1998). Naast de gekende 
moeilijkheid dat identiteit per definitie een relationeel en sociaal iets is dat 
bovendien nog eens bijzonder fluïde is, is het bovendien zo dat grotere 
theorieën over identiteit soms worden geconstrueerd door de uitkomsten 
van verschillende schalen te sommeren, waarbij dan echter geen rekening 
wordt gehouden met het feit dat het persoonlijke zelfbeeld van individuen 
voornamelijk gebouwd is op die domeinen die men zelf belangrijk vindt (Ball 
& Tasaki, 1992; Eiser, Eiser, & Havermans, 1995; Trent, Russell, & Cooney, 
1994; Wichstrom, 1995, 1998). Het ‘waarom’ achter de gemaakte keuzes 
over de items binnen de schalen, blijft eveneens steeds verborgen (Adams, 
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1998). Bovendien moet opgemerkt worden dat het meest onderzoek rond 
consumptie en bijgevolg ook het meeste onderzoek over de rol van identiteit 
in consumptie van Amerikaanse oorsprong is en niet zonder meer kan 
worden gerepliceerd in andere delen van de wereld, zelfs niet zomaar in 
andere Westerse maatschappijen (Wong, Rindfleisch, & Burroughs, 2003).  
 
De grootste kritiek op kwalitatief onderzoek als discours analyse is dan weer 
dat ze bijzonder arbeidsintensief is en ze zodoende beperkt dient te zijn in 
opzet (Abdelal, Herrera, Johnston, & McDermott, 2003). Het tegelijk 
betrekken van elementen van achtergrond, identiteit, vriendengroep, 
economische factoren en consumptie zoals in dit onderzoek gebeurt, met 
een grote vergelijkbaarheid over alle respondenten heen (Belch & Belch, 
2004), zou in een kwalitatieve benadering een onhaalbare kaart worden. 
Dit kwantitatief onderzoek onderscheidt zich dan ook in de mate waarin er 
in de breedte wordt gewerkt en blijft daarbij op sommige punten 
noodzakelijk wat aan de oppervlakte. 
 

6.4.2.2. Geïntegreerde aspecten van identiteit 
Het meten van de volledige identiteit van iemand is een illusie en dan ook 
niet de bedoeling van dit onderzoek. Er wordt getracht om aan de hand van 
een aantal in de theorie belangrijk gebleken aspecten van identiteit een 
beeld te vormen van het zelfbeeld van de jongeren in kwestie. Het gaat dus 
om hoe de jongeren zichzelf zien. Het gaat om het beeld dat jongeren 
hebben over hun eigen ‘ik’, hoe abstract dit ook is. Niet iedereen is het er 
over eens dat deze werkwijze soelaas kan bieden in identiteitsonderzoek 
(Wichstrom, 1998), maar onderzoek waarin identiteit wordt betrokken, 
werkt doorgaans op deze manier.  
 
Een eerste element van identiteit dat in dit onderzoek wordt betrokken, is 
eigenwaarde (self-esteem). Eigenwaarde is het meest gehanteerde 
instrument om (een deel van) identiteit te meten (Adams, 1998; Deaux, 
1993; Eiser, Eiser, & Havermans, 1995; Hoare, Elton, Greer, & Kerley, 
1993; Kleine, Kleine III, & Allen, 1995; Wichstrom, 1998) en wordt dan ook 
in heel wat onderzoek betrokken, zodat het als een standaard kan worden 
beschouwd. Een voordeel van eigenwaarde is dat het vrij gemakkelijk te 
begrijpen is. Het gaat om de waarde die men aan zichzelf hecht. Vindt men 
zichzelf een waardevol persoon of, om het extreem te stellen, een 
mislukkeling? Om eigenwaarde in kaart te brengen bestaan verschillende 
schalen die opnieuw elk eigen accenten leggen. Die accenten vloeien voort 
uit de verschillende domeinen waarop eigenwaarde betrekking kan hebben. 
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Eigenwaarde hangt nauw samen met zelfevaluaties die gebaseerd zijn op 
de ratio tussen kunnen en willen kunnen met betrekking tot een specifiek 
levensdomein. Voorbeelden van zulke domeinen zijn competentie op school, 
sociale aanvaarding, fysieke competentie, fysiek uiterlijk, uiterlijk gedrag, 
jobcompetentie, romantische aantrekkelijkheid, nauwe 
vriendschapsbanden en globale zelfwaarde105 (Wichstrom, 1995).  
 
Eigenwaarde werd in het onderzoek gemeten met de eigenwaardeschaal 
van Rosenberg (1968). Hoewel deze schaal naar huidige maatstaven oud 
mag worden genoemd, wordt ze nog steeds in bijzonder frequente mate 
gehanteerd. Bovendien heeft ze het voordeel algemeen te zijn en niet aan 
specifieke deeldomeinen te zijn verbonden. De originele 10 items van deze 
schaal werden voor de pilootstudie vertaald in het Nederlands. Er werd op 
voorhand besloten niet te raken aan de 10 items van deze gekende schaal 
en dus geen herformuleringen te gebruiken of items te schrappen. Wel werd 
er tijdens de pilootstudie gewezen op enkele moeilijke bewoordingen. Deze 
werden dan uiteraard ook aangepast. Hieronder worden de resultaten van 
de factoranalyse en de betrouwbaarheidsanalyse weergegeven. De 
factoranalyse werd vooral indicatief gehanteerd om na te gaan wat de lading 
is van de verschillende items op het totaal. Er werd bepaald dat er één 
factor moest worden gevonden. In de pilootstudie haalde deze schaal een 
Cronbach’s Alpha van ,84, wat uitstekend is. In de uiteindelijke studie werd 
een Cronbach’s Alpha bereikt van ,77, wat nog steeds als erg aanvaardbaar 
kan worden beschouwd. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 
factorladingen van de verschillende items. 
 
Tabel 1: Rosenberg Self-Esteem - schaal: Items and Factorlading 

Rosenberg Self-Esteem schaal (α = ,77) Factor-
lading 

Alpha (if item 
deleted) 

Ik vind mezelf minstens even waardevol als anderen ,553 ,753 
Ik wou dat ik meer respect had voor mezelf* ,278 ,774 
Ik kan de dingen minstens even goed doen als anderen ,481 ,760 
Soms voel ik me nutteloos* ,292 ,771 
Ik denk positief over mezelf ,696 ,738 
Het is moeilijk om trots te zijn op mezelf* ,419 ,755 
Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf ,726 ,737 
Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben* ,439 ,751 
Ik vind van mezelf dat ik een aantal goede kwaliteiten heb ,630 ,747 
Ik vind mezelf over het algemeen een mislukkeling* ,619 ,742 

Items met een * werden omgekeerd gescoord. 
 

                                                 
105 Een ander aspect van identiteit dat hiermee in nauw verband staat is de zogenaamde 
‘plaats van controle’ (locus of control). Deze ‘meetinstrument’ gaat na in hoeverre 
individuen ervan overtuigd zijn dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. 
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Als maat van eigenwaarde werd de somscore berekend waarbij het 
theoretische minimum op 0 werd gezet. Het gemiddelde van de maat voor 
eigenwaarde bedraagt 33,77 (standaardafwijking 6,872) met een minimum 
van 9 en een maximum van 50. Het uiteindelijke minimum ligt dus wat 
hoger dan theoretisch was vooropgezet. 
 
Een tweede element van identiteit dat werd betrokken betrof de mate 
waarin een jongere zichzelf als uniek beschouwt in zijn directe sociale 
omgeving. Dit aspect meet in hoeverre individuen zich al dan niet in 
duidelijke mate van anderen wensen te onderscheiden. Dit 
persoonlijkheidsaspect is van bijzonder belang in discussies rond distinctie 
en conformisme. Het is daarbij belangrijk op te merken dat beide processen, 
de nood om te conformeren en de nood om zich uniek te voelen, tegelijk 
kunnen spelen. Veel hangt dan af van de precieze situatie waarin het 
individu zich op dat ogenblik bevindt, zoals steeds het geval is en waar in 
dit onderzoek dus aan voorbij moet worden gegaan.  
 
Sommige schalen linken dit aspect direct aan consumptie, zoals de 
‘Consumer’s Need for Uniqueness-Scale’ van Tian et al. (2001). Deze schaal 
is bedoeld om drie verschillende houdingen te onderscheiden. De eerste 
houding integreert de personen die zich in hun consumptie willen 
onderscheiden door creatieve keuzes te maken. De tweede groep doet dit 
door onpopulaire keuzes te maken en de derde groep is er enkel op uit om 
gelijkheid te vermijden. Deze schaal was echter te lang (31 items) en te 
direct gekoppeld aan consumptie, wat uiteraard problemen van 
multicollineariteit met zich mee kan brengen. Het is belangrijk om aspecten 
van identiteit te meten die niet meteen met consumptie te maken hebben, 
omdat net de band tussen identiteit en consumptie wordt onderzocht106.  
 
De op dit vlak meest gekende schaal die in veel identiteitsonderzoek 
voorkomt en die dit probleem niet heeft, is de ‘Need for Uniqueness-Scale’ 
die werd ontwikkeld door Snyder en Fromkin (1977). De originele schaal 
bevat 32 items, maar daaruit werden in de pilootstudie reeds een aantal 
items geschrapt die ofwel te moeilijk waren wat betreft de bewoording ofwel 
niet onmiddellijk verband hielden met het leven van tieners. Wanneer 
vragen bijvoorbeeld handelen over de carrière die iemand gemaakt heeft of 
aan het maken is, hebben ze weinig zin voor jongeren. Van de 32 items 

                                                 
106 Een andere schaal die het uniek zijn onmiddellijk op consumptie betrekt, is de ‘Desire 
for Unique Consumer Products-Scale’ van Lynn en Harris (1997). De schaal is veel kleiner 
(8 items), maar heeft het nadeel dat ze focust op de aankoop van bepaalde aspecten, 
waarvan vele niet relevant waren voor tieners. Bovendien is ook hier de koppeling met 
consumptie overduidelijk. 
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werden er 19 in de pilootstudie opgenomen. Een betrouwbaarheidsanalyse 
van interne consistentie van deze 19 items leverde daarbij een alpha-
waarde op van ,55. Deze kon systematisch door het weglaten van het 
slechts scorende items worden verhoogd tot een aanvaardbare ,75 waarin 
nog slechts 4 items overbleven. Deze schaal leek echter inhoudelijk meer 
een meetinstrument geworden voor assertiviteit dan voor uniciteit wanneer 
naar de bewoordingen van de items werd gekeken. Daarom wordt in het 
onderzoek ook over assertiviteit gesproken, begrepen als de mate waarin 
de jongeren voor zichzelf opkomen en hun eigen identiteit in de kijker willen 
plaatsen. Er mag echter niet worden vergeten dat deze assertiviteit aan de 
nood tot uniciteit is gekoppeld. 
 
Deze schaal van 4 items haalde in het uiteindelijke onderzoek een 
alphawaarde van ,82. De items, hun factorlading en de alphawaarde 
wanneer het item uit het geheel zou worden verwijderd, worden 
weergegeven in Tabel 2. 
 
Als maat van assertiviteit werd dus de somscore berekend waarbij het 
theoretische minimum op 0 werd gezet. Het gemiddelde van de maat voor 
assertiviteit bedraagt 12,80 (standaardafwijking 4,234) met een minimum 
van 0 en een maximum van 20, zoals ook theoretisch werd vooropgesteld. 
 
 
Tabel 2: Assertiviteitsschaal: Items and Factorlading 

Assertiviteitsschaal (α = ,817) Factor-
lading 

Alpha (if item 
deleted) 

Ik aarzel niet om mijn mening te zeggen, ook niet tegen 
vreemden 

,727 ,770 

Als ik niet dezelfde mening heb als de leraar, laat ik dat 
weten 

,668 ,791 

Ik zeg altijd wat ik denk, wat de anderen er ook van vinden ,809 ,741 
Ik verdedig altijd heel sterk mijn eigen standpunten ,710 ,778 

 

Een derde en laatste aspect van identiteit of zelfbeeld dat in het onderzoek 
werd betrokken betreft de tevredenheid over het eigen lichaam. Het eigen 
lichaam wordt wel eens het enige aspect genoemd dat zo nauw verbonden 
is met het ‘ik’ en dat niet kan worden verborgen107 en het beeld over het 
eigen lichaam wordt dan ook vaak gebruikt om een deel van de identiteit 
van mensen in kaart te brengen dat niet eenvoudig kan worden beïnvloed. 
Het lichaamsbeeld van mensen op zich is in onderzoek lange tijd enkel 
                                                 
107 ‘Physical appearance’ staat dan vaak ook centraal in de eigen identiteit (Schrum et al., 
2014; Valkenburg et al., 2006) omdat het wordt gezien als een teken van hoe het met het 
zelf is gesteld (Van Poecke, 2002). 
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geassocieerd geweest met eet- en gewichtsproblemen. Dit onderzoek 
speelde zich dan ook voornamelijk af in medisch-psychologische context 
(Thompson, 1995). Het lichaam is echter veel meer dan een medisch 
fenomeen. Vooral bij jongeren is het lichaam en het tooien ervan één van 
de manieren om aspecten van het eigen (diepste) ik naar buiten te brengen. 
Als algemeen concept is de idee die bij individuen leeft over hun eigen 
lichaam en daarmee samenhangend hun lichaamsontevredenheid een 
belangrijk aspect in identiteitsonderzoek. Het lichaam is namelijk niet te 
verbergen, maar de omkleding ervan kan wel op verschillende wijzen 
worden gerealiseerd. In die zin kan het eigen lichaam worden beschouwd 
als het omhulsel van het meer persoonlijke, psychologische ‘ik’ dat diep in 
mensen zit. 
 
Eén van de werkwijzen om het lichaamsbeeld van individuen in kaart te 
brengen, is het werken met tekeningen van lichaamsfiguren. Concreet 
onderzoek hierover wordt wel bemoeilijkt doordat er zelden een 100% 
realistische voorstelling van menselijke figuren kan getekend worden 
waarop mensen zichzelf kunnen plaatsen of herkennen (Thompson & Gray, 
1995). Niettemin kunnen deze figuren zo worden gemaakt dat er niet wordt 
ingegaan op details. Een interessante piste om hierbij te volgen en die door 
onderzoekers reeds naar voor is geschoven, is het niet alleen vragen aan 
mensen met welke figuur hun huidige lichaamsbeeld het meeste 
overeenstemt, maar tegelijk te vragen welke lichaamsfiguur ze het liefst 
zouden hebben. Zo wordt meteen een maat van lichaamsontevredenheid 
gecreëerd door het absolute verschil te berekenen tussen deze twee 
figuren. Uiteraard dienden jongens daarbij zich in jongensfiguren te 
herkennen en meisjes in meisjesfiguren.  
 
Van alle jongeren bleek 32,3% tevreden met hun huidige lichaamsvorm. 
Iets minder dan de helft van alle jongeren is licht ontevreden (een absoluut 
verschil van 1). Bijna één vijfde van de jongeren in de steekproef is in 
hogere mate ontevreden. Deze drie categorieën zullen in het onderzoek 
worden gebruikt. 
 
De identiteit van jongeren wordt in dit onderzoek in kaart gebracht aan de 
hand van de bovenmelde aspecten. Die aspecten zijn eigenwaarde, 
assertiviteit en lichaamstevredenheid. Met deze drie elementen wordt een 
instrument gecreëerd dat het zelfbeeld van jongeren in kaart brengt, hoe 
beperkt dat instrument ook is. Er zijn wellicht argumenten aan te voeren 
die tegen deze geselecteerde aspecten pleiten en andere aspecten naar 
voor schuiven. De keuze voor deze aspecten is echter gemaakt in het licht 



174 

van de theorie en met het oog op het eigenlijke onderzoek, waarbij een 
strenge selectie zich opdrong. Met een selectie wordt uiteraard een 
bepaalde richting gekozen en worden andere aspecten niet betrokken. Toch 
zijn de gekozen aspecten algemeen genoeg om als beeld van identiteit te 
kunnen dienen. 
 

6.4.3. Het in kaart brengen van peergroup (social self) 

De sociale omgeving oefent bij alle individuen invloed uit op hoe ze zich 
voelen en de manier waarop ze zich gedragen. Bij jongeren spelen op dat 
vlak vrienden in het bijzonder en leeftijdsgenoten met wie men in contact 
komt een grote rol. In zekere zin kan de peergroup worden beschouwd als 
verband houdend met het social self van jongeren. Het in kaart brengen 
van die vriendengroep in een kwantitatieve studie is echter niet voor de 
hand liggend, net zoals dat voor identiteit het geval was. Er bestaan geen 
meetinstrumenten of schalen die op een geslaagde en algemene manier 
impression management of peergroup pressure kunnen meten. Toch zijn 
dit essentiële elementen in het licht van dit onderzoek. De aanpak is dan 
ook wat experimenteel. Voor sommige aspecten werden enkelvoudige 
vragen gehanteerd, voor anderen elementen werd beroep gedaan op 
bestaande schalen. Uiteraard werden er geen schalen gekozen die op de 
breuk liggen van de conceptuele blokken ‘vrienden’ en ‘consumptie’, zoals 
dat ook bij identiteit werd vermeden. 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de instrumenten die zijn gebruikt om 
de peergroup van jongeren vanuit een kwantitatieve hoek te benaderen. 
Daarbij worden zowel vragen over de directe vriendengroep als over de 
ruimere peergroup betrokken, zonder een precies onderscheid tussen deze 
twee te hanteren. Deze vragen geven een beeld van een belangrijk deel 
van de sociale invloed die op jongeren kan worden uitgeoefend. Daarbij 
wordt gefocust op de groep of groepen waartoe de jongere behoort en 
worden andere vormen van referentiegroepen zoals de groepen waartoe 
men wil behoren en de groepen waartoe men absoluut niet wil behoren 
buiten beschouwing gelaten. Dit was nodig gezien de brede opzet van dit 
onderzoek. De keuze voor meerdere meetinstrumenten werd ingegeven 
door interne nuancering. Slechts één meetinstrument voor peergroup 
betrekken, kan vertekeningen met zich mee brengen. Verschillende 
meetinstrumenten samen betrekken, is dan een oplossing. 
 
Een eerste aspect dat in dit verband wordt betrokken, betreft de ingeschatte 
populariteit van jongeren. Dit element van ‘aanzien hebben’ vat de plaats 
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die de jongere inneemt in zijn directe sociale omgeving. In de vragenlijst 
werd daarom een vraag opgenomen die kortweg vroeg naar de mate waarin 
de jongeren denken dat anderen graag met hen omgingen108. Ze konden 
daarbij een score aanduiden die liep van 0 tot 10. Deze cijfers geven geen 
objectief beeld van de populariteit van een jongere, maar dat was ook niet 
nodig, het ging over de ingeschatte en dus subjectieve populariteit. Ook bij 
identiteit werd niet met de ware, maar met de ingeschatte identiteit gewerkt 
en deze lijn werd doorgetrokken. 
 
Uit de analyse blijkt dat 19% van de jongeren zichzelf een score op 10 geeft 
van 6 of minder. Bijna 30% geeft zichzelf een score van 7/10  en 37% geeft 
zichzelf 8/10 op het populariteitsrapport. Van alle jongeren ziet 14% zich 
als uiterst populair in de groep. Ondanks de scheve verdeling wordt deze 
variabele toch als continue variabele beschouwd en als zodanig in het 
onderzoek opgenomen. 
 
In bepaalde gevallen zal echter met een classificatie van deze continue 
variabele moeten worden gewerkt. Er zullen dan vier categorieën worden 
gebruikt. De categorisering werd door de frequentieverdeling ingegeven. 
 
Tabel 3: Populariteit van de jongeren (categorisering) 

Populariteit originele waarden op 10 percentage 
Laag 0 – 6 18,8 
Gemiddeld 7 29,4 
Hoog 8 37,9 
Top  9 – 10 13,9 
 N = 3478 100,0 

 

Het aantal ‘beste vrienden’ is een tweede aspect dat binnen dit raamwerk 
wordt gehanteerd. Dit werd al in eerder onderzoek gebruikt als één van de 
maten voor een vorm van sociaal kapitaal (Agneessens, De Lange, & 
Waege, 2003). Er werd aan de respondenten eenvoudigweg gevraagd 
hoeveel ‘beste vrienden’ ze hadden. Zoals te verwachten, liepen de 
antwoorden op deze vraag erg uiteen. Elke jongere heeft namelijk een eigen 
definitie van ‘beste vrienden’. Er zijn jongeren die hun persoonlijke eisen 
vooraleer iemand als ‘beste vriend’ kan worden beschouwd erg hoog leggen 
en deze behouden voor eerdere diepgaande en sterke sociale relaties. Aan 
de andere kant zijn er jongeren die elke vriend als een ‘beste vriend’ 
beschouwen, zowel kennissen als hechte vrienden (Agneessens et al., 

                                                 
108 Bij jongeren hangt populariteit vooral af van ‘jezelf zijn, behulpzaam zijn en eerlijk zijn’ 
(d'Haenens et al., 2001), maar in het onderzoek werd enkel de ingeschatte populariteit 
gemeten, zonder dit verder te specifïeren. 
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2003). Mits een handmatige correctie kan deze vraag echter dienen om 
jongeren met veel beste vrienden (en dus veel te verwachten invloed op de 
sociale identiteit) te onderscheiden van jongeren met minder beste 
vrienden en dit zelfs op een continue manier te doen. Gemiddeld hebben de 
jongeren in onze steekproef 5 beste vrienden. Toch zijn er 2% die aangeven 
geen beste vrienden hebben en 10% die één beste vriend hebben. Van alle 
jongeren heeft 4% meer dan zes zogenaamde beste vrienden. Er werd in 
de vragenlijst wel een onderscheid gemaakt tussen een lief en een beste 
vriend, maar uiteraard is het perfect mogelijk dat een beste vriend bij de 
jongere tieners nog tot een lief kan uitgroeien of dat een lief wordt gezien 
als een speciale categorie van ‘beste vriend’. Opnieuw is de precieze 
definiëring overgelaten aan de respondenten zelf. 
 
Analoog met de vraag naar populariteit wordt ook voor het aantal beste 
vrienden soms een categorisering nodig geacht in de analyse. Er werd 
daarvoor net zoals bij populariteit gewerkt met vier categorieën. De eerste 
categorie is daarbij duidelijk kleiner dan de andere categorieën, maar het 
niet hebben van beste vrienden werd dan ook als een speciale situatie 
beschouwd. 
 
Tabel 4: Aantal beste vrienden (categorisering) 

Aantal beste vrienden percentage 
Geen 1,8 
Een of twee 25,3 
Drie of vier 30,1 
Meer dan vier 42,7 
N = 3478 100,0 

 
Twee andere aspecten die werden gehanteerd om de jongeren binnen hun 
vriendengroep te situeren werden gemeten met uit de literatuur ontleende 
schalen. Een eerste van deze twee aspecten betreft de mate waarin naar 
anderen wordt gekeken als men zelf niet zeker is hoe men zich moet 
gedragen. De mate waarin hier het gedrag van anderen wordt gadegeslagen 
en zo mogelijk zelfs wordt gekopieerd of net helemaal niet, toont een 
belangrijk beeld van de plaats van het individu in de groep.  
 
De beste schaal om dit aspect in kaart te brengen is de ‘Attention to Social 
Comparison Information-Scale’ van Lennox en Wolfe (1984). Uit de lijst van 
13 items van die originele schaal werden op theoretische basis 6 items 
geselecteerd die pasten voor jongeren. Die items werden toegevoegd aan 
de vragenlijst. Analyse leverde voor deze schaal een betrouwbaarheid op 
van ,64 die niet kan worden verhoogd.  
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Tabel 5: Aandacht voor sociale vergelijking (α = ,644) – Items en factorlading 
 Factor-

lading 
Alpha (if item 
deleted) 

Ik draag geen kleren die niet in de mode zijn ,437 ,607 
Het is belangrijk voor me te passen in mijn groep ,313 ,633 
Als anderen zich allemaal op een bepaalde manier gedragen, 
is dat de juiste manier ,300 ,636 

Ik let op de kleren die anderen dragen ,603 ,586 
Ik hou mijn kledij up-to-date door te zien wat anderen 
dragen ,800 ,537 

Ik gedraag me zoals ik denk dat anderen willen dat ik me 
gedraag ,451 ,599 

 

Gemiddeld halen respondenten op deze schaal een somscore van 13,38 
(standaardafwijking 4,691) met een minimum van 0 en een maximum van 
30. Het theoretische maximum was 36. 
 
Naast de schaal van Lennox en Wolfe werd ook de ‘Acceptability to Others-
Scale’ van Fey uit 1955 (cfr. Wrightsman, 1991) toegevoegd. Hoewel deze 
schaal al bijzonder oud is, meten de items op een nog steeds actuele wijze 
in welke mate individuen zich aanvaard voelen door anderen. Zich aanvaard 
voelen is van dezelfde familie als populair zijn, maar is toch anders opgevat. 
Waar populariteit eigenlijk de plaats van een individu binnen een groep 
meet, gaat ‘aanvaarding’ eigenlijk na of een individu een plaats heeft in die 
groep tout court. Ook de mate waarin jongeren zich aanvaard voelen in de 
groep, meet op accurate wijze hoe jongeren staan ten opzichte van hun 
peers. 
 
Op basis van de analyses van de pilootstudie werd beslist om één item van 
de originele schaal weg te laten. In dat item kwam het woord ‘kritisch’ voor 
en dit werd door heel wat jongeren niet goed begrepen. De schaal haalt een 
Cronbach’s alpha van ,67 en zou kunnen worden verhoogd tot ,70 door 
weglating van het enige negatief geformuleerde item, maar dat werd  niet 
gedaan, net omdat dit het enige negatief geformuleerde item was109. 
 
Tabel 6: Aanvaarding binnen de groep (α = ,665) – Items en factorlading 

 Factor-
lading 

Alpha (if item 
deleted) 

Anderen willen me vaak niet in hun buurt* ,347 ,704 
Anderen schijnen me graag te hebben ,551 ,587 

                                                 
109 Deze schaal werd samen met de vorige schaal in één onderdeel van de vragenlijst gezet 
om in de mate van het mogelijke het gestructureerd ‘steeds zomaar hetzelfde antwoorden’ 
te vermijden. 
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Anderen lijken mijn mening over dingen te waarderen ,775 ,534 
Anderen lijken te begrijpen hoe ik over zaken denk ,687 ,560 

* = item werd omgekeerd gescoord 
 

Gemiddeld halen respondenten op deze schaal een somscore van 13,81 
(standaardafwijking 2,779) met een minimum van 0 en een maximum van 
20, waar dat theoretisch 24 was. 
 
Net zoals bij het aspect identiteit werden dus ook voor het concept 
peergroup een aantal elementen geselecteerd die samen een beeld geven 
van dit deel van de sociale omgeving van jongeren. Bepaalde aspecten 
werden iets meer op de voorgrond geplaatst, andere aspecten kwamen dan 
weer minder aan bod. Ook werden een aantal mogelijk belangrijke 
elementen niet opgenomen. Er zou bijvoorbeeld nog een nauwkeuriger 
onderscheid kunnen worden gemaakt tussen groepsleiders en 
groepsvolgers en er zouden meer beschrijvingen kunnen worden 
opgenomen over de vriendengroep of de peergroup van de jongeren, om 
maar enkele zaken te noemen. Dat werd niet gedaan. Vragen werden 
geweerd om theoretische redenen, maar ook om praktische redenen. De 
brede opzet van het onderzoek maakte ook hier selectie nodig en de 
kwantitatieve benadering maakt het in kaart brengen van bepaalde 
elementen bovendien zo goed als onmogelijk. 
 

6.4.4. Het in kaart brengen van consumptie 

Het voordeel van het aspect consumptie in vergelijking met identiteit of 
peergroup is dat het meer tastbare elementen kent. Omgaan met identiteit 
en vrienden is in de eerste plaats een denk- en voelproces, consumeren is 
vaak grotendeels een doe-proces. Met betrekking tot die consumptie 
werden niet alleen praktische elementen in kaart gebracht, maar ook 
opvattingen, houdingen en stijlen, zoals in het meeste 
consumptieonderzoek gebeurt. 
 

6.4.4.1. De motor van consumptie 
Het aspect dat hier op de eerste plaats wordt vermeld, is geld. Consumeren 
en geld uitgeven zijn niet hetzelfde, maar ze zijn wel nauw verwant, omdat 
zoals werd gezien de mogelijkheid tot aankoop een belangrijke rol kan 
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spelen in heel wat consumptiehoudingen en –activiteiten. In 
consumptieonderzoek moeten inkomsten dan ook betrokken worden110. 
 
Om geld te kunnen uitgeven, moet er geld in het laatje komen. Ook voor 
jongeren is dat niet anders. Daarom werd gevraagd naar de inkomsten van 
jongeren. Jongeren hebben verschillende bronnen van inkomsten, maar 
zakgeld en bijverdiensten worden als de voornaamste beschouwd en (extra) 
‘giften’ van familie buiten beschouwing gelaten. Zakgeld is het geld dat ze 
(meestal) krijgen van de ouders en waaraan (bijna) geen voorwaarden zijn 
verbonden111 (Warton & Goodnow, 1995). Bijverdiensten zijn, zoals het 
woord stelt, de inkomsten die jongeren verdienen voor de arbeid die ze 
ervoor verrichten. Dat gebeurt in het weekend van schoolweken of op 
bepaalde avonden van schooldagen en natuurlijk ook in 
schoolvakantieperiodes. 
 
In de vragenlijst werd gepeild naar zakgeld, inkomsten uit bijverdiensten 
gedurende het schooljaar en inkomsten gedurende de grote vakantie. Van 
de ondervraagde jongeren krijgt 72,4% spontaan zakgeld en 13,9% 
wanneer ze dit vragen. Er werd geen verder onderscheid gemaakt tussen 
deze categorieën omdat jongeren vaak dit onderscheid evenmin maakten. 
Theoretisch is geld dat men krijgt als men er naar vraagt geen zakgeld, 
maar er werd beslist de idee van de jongere te laten primeren boven de 
theorie. Uiteindelijk blijkt dat 14% van de jongeren geen zakgeld krijgen.  
 
Er werd niet alleen gevraagd of de jongeren zakgeld kregen, er werd ook 
gepeild naar hoeveel zakgeld de jongeren per week kregen. Tijdens de 
pilootstudie reeds bleek echter dat er jongeren zijn die hun zakgeld niet per 
week kregen, maar tweewekelijks of per maand. Jongeren die hun zakgeld 
per maand kregen, dienden dit bedrag dan ook te delen door vier. Mogelijk 
hebben een aantal jongeren dit niet gedaan, maar aangezien de berekening 
van het gemiddelde op de data zoals ze door de jongeren zelf werd gegeven 
het gemiddelde in een eerder analoog onderzoek benaderde (zie: 
Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002), werd beslist de aangeleverde 
gegevens niet te corrigeren. Enkele al te extreme waarden werden geweerd. 
Dit neemt niet weg dat de gegevens eerder moeten gezien worden als 
richtinggevend en niet als exact. Voor dit onderzoek dat niet focust op de 
exacte bedragen, maar op geld als invloedsfactor voor consumptie, leverde 
dit geen probleem op. 
                                                 
110 Zo wordt geld ook betrokken in heel wat basis-communicatiemodellen in de marketing, 
net omdat het een belangrijke (interveniërende) factor in consumptie is (Du Plessis, 2005).  
111 Het kan evenwel gebeuren dat aan het geven van zakgeld het behalen van goede 
schoolresultaten en huishoudwerk zijn gebonden (Furnham, 2001; Goodnow, 1988). 
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Gemiddeld kregen jongeren in onze steekproef €12,27 zakgeld per week. 
Uiteraard is dit een gemiddelde en is er sterke variatie te verwachten naar 
bijvoorbeeld leeftijd. In deze analyse werden de jongeren die geen zakgeld 
kregen niet opgenomen. Hen wel opnemen (en hun zakgeld per week dan 
ook op 0 plaatsen) zou een gemiddelde opleveren van €10,18 per week. 
 
Bijverdienen met allerlei klusjes tijdens het schooljaar werd gedaan door 
41,4% van de jongeren in de steekproef. Ook daarbij werden heel 
verschillende bedragen vernoemd die niet allemaal even geloofwaardig 
leken op het eerste zicht. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat niet 
alle jongeren precies kunnen inschatten hoeveel ze verdienen per week. 
Ook geven jongeren soms aan hoeveel ze verdienen in een weekend dat ze 
werken, maar werken ze niet elk weekend. Al deze elementen maken het 
bijzonder moeilijk om één variabele te maken die het inkomen van jongeren 
uit weekendwerk weergeeft. Er werd daarom beslist om opnieuw de 
gegevens voor zich te laten spreken. Toch werd een bovengrens van €250 
per week ingesteld. Op basis van een frequentieverdeling werden namelijk 
de 1% meest extreme waarden op deze wijze niet weerhouden112. 
Gemiddeld verdienen jongeren die aangeven een bijverdienste te hebben 
tijdens de week €36,70 per week. Over alle jongeren beschouwd, dus niet 
enkel de jongeren die bijverdienen tijdens de week, is dat €12,46. Dat lijkt 
weinig, maar opnieuw moet er gewezen worden op het feit dat jongeren 
niet noodzakelijk elke week werken. Het vermelde bedrag is dan ook een 
herrekening. 
 
Een tweede bron van bijverdiensten wordt gevormd door wat jongeren 
verdienen tijdens de zomervakantie. Ook hier moesten de jongeren 
aangeven hoeveel ze ongeveer per week verdienden. Dat was blijkbaar 
opnieuw niet zo eenvoudig. Eén van de redenen was wellicht dat ze zich dat 
niet meer herinnerden. De eerste bevragingen voor dit onderzoek vonden 
plaats twee maanden na de zomervakantie, maar de laatste bevragingen 
vonden één maand voor een nieuwe zomervakantie plaats. Hoeveel 
jongeren precies hebben verdiend, zit dan ook heel wat verder weg in het 
geheugen. Ten tweede worden jongeren ook voor hun werk in de 
zomervakantie doorgaans niet per week betaald. Op basis van een 
frequentieverdeling van de oorspronkelijke antwoorden, werd beslist een 

                                                 
112 Deze grens van 1% is ingegeven door de data zelf waarbij een afweging diende te 
worden gemaakt tussen wat hoge bedragen zijn en wat overdreven bedragen zijn, met de 
extra bedoeling zoveel mogelijk respondenten te houden. Vaste regels over de begrenzing 
in dergelijke gevallen en zeker in het geval van studies over jongeren, zijn in onderzoeken 
niet meteen voorhanden. 



181 

ruime grens voor bijverdiensten tijdens de zomervakantie te leggen op 
€500 per week, waardoor opnieuw de 1% meest extreme gevallen buiten 
beschouwing werden gelaten. 
 
De jongeren die aangaven tijdens de grote vakantie een vakantiejob te 
hebben (53,1%) verdienden gemiddeld €148,59 per week. Wanneer alle 
jongeren, dus ook zij zonder vakantiejob, in beschouwing werden genomen, 
liep dit gemiddeld terug tot €63,36.  
 
De verschillende inkomstenbronnen op zich zijn echter niet dermate 
belangrijk op zich. Voor het onderzoek is vooral het totaal van belang. 
Gewoon de verschillende bedragen optellen was echter geen optie. Een 
specifieke benadering drong zich op. Naar analogie met eerder onderzoek 
(zie: Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002) werd ervoor geopteerd om 
een berekening te maken naar beschikbaar bedrag per week volgens een 
specifieke methode. Eerst werd berekend hoeveel jongeren ongeveer per 
jaar verkregen. Daartoe werd het bedrag aan zakgeld met 52 
vermenigvuldigd. Het bedrag dat tijdens een schoolvakantie werd verdiend, 
werd vermenigvuldigd met 4, omdat jongeren ten tijde van het onderzoek 
maximaal 4 weken mochten werken per jaar in de zomervakantie, wilden 
ze belastingvrij kunnen werken. Het bedrag dat jongeren per week 
verdienden tijdens het schooljaar, werd met 38 vermenigvuldigd, 
aangenomen dat ze tijdens de grote vakantie en de 4 vakanties van 
minstens een week tijdens het schooljaar niet werkten. Dit totaal bedrag 
werd vervolgens gedeeld door 52 om een bedrag per week te bekomen.  
 
De gemiddeld beschikbaar inkomen voor jongeren in dit onderzoek 
bedraagt volgens deze berekening €23,05 per week. De standaardafwijking 
van 33,46 duidt er reeds op dat er een grote variatie is. 10,6% van de 
jongeren heeft helemaal geen inkomsten en 3,8% hebben meer dan €100 
ter beschikking per week. 
 

6.4.4.2. Houdingen ten aanzien van geld en bezittingen 
Wat houdingen ten aanzien van geld en bezittingen betreft, werden in de 
pilootstudie vier veel gebruikte schalen geïntegreerd. Op basis van de 
resultaten van de pilootstudie werd een selectie van items voor elke schaal 
toegevoegd aan de eigenlijke vragenlijst. Natuurlijk speelden niet alleen 
statistische maar ook theoretische overwegingen steeds een rol bij de 
selectie van items. Er werd niet voor gekozen om slechts één schaal op te 
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nemen die consumptiehoudingen in kaart brengt, opnieuw omwille van de 
interne nuanceringen.  
 
Eén van de houdingen die een onderzoek binnen materiële cultuur niet 
mocht ontbreken is een materialistische ingesteldheid, vaak ook kortweg 
materialisme genoemd. De twee meest gekende en meest gebruikte 
schalen om deze houding in kaart te brengen, werden ontwikkeld door Belk 
(1985) en Richins en Dawson (1992). Beide schalen bestonden uit 
verschillende elementen die allemaal hun belang hebben en ook uitgebreid 
besproken zijn hiervoor. Zo onderscheidde Belk jaloersheid, gierigheid en 
bezitterigheid. Deze schaal hield dan ook meer rekening met de interne 
gesteldheid van individuen. Richins en Dawson focusten meer op de mate 
waarin mensen bezittingen beschouwen als symbool van succes, 
belangstelling en geluk. Beide aspecten werden als interessant beschouwd, 
maar telkens de volledige schalen opnemen, was onmogelijk.  Daarom 
werden voor de pilootstudie op theoretische basis uit beide bestaande 
schalen en rekening houdend met de onderscheiden elementen 19 items 
geselecteerd die ook voor jongeren gepast waren. De bedoeling was 
namelijk niet om de precieze onderverdelingen in kaart te brengen, maar 
om een materialistische ingesteldheid te meten. Na een eerste test in de 
pilootstudie vonden 12 items de weg naar de uiteindelijke 
materialismeschaal in de finale vragenlijst. De analyse van die schaal 
leverde opnieuw niet het verhoopte resultaat en maakte nogmaals 
aanpassingen noodzakelijk om statistisch aanvaardbaar te zijn voor 
onderzoek, hoewel slechts een Cronbach’s Alpha van ,62 kon worden 
bereikt. De materialistische houding werd in dit onderzoek gemeten aan de 
hand van de volgende 9 items. 
 
Tabel 7: Materialisme – Items en factorlading 

Materialisme (α = ,620) Factor- 
lading 

Alpha (if 
item 
deleted) 

Ik kan er niet tegen als vrienden dingen kopen die ik niet kan 
betalen 

,607 ,572 

Ik hou van luxe in mijn leven ,284 ,602 
Wanneer vrienden meer hebben dan ik, ben ik jaloers op hen ,701 ,558 
Ik ben erg van streek als er iets van me wordt gestolen, zelfs al 
kostte het weinig 

,218 ,609 

Ik hou er niet van om dingen uit te lenen, ook niet aan vrienden ,334 ,597 
Ik kan er niet goed tegen als ik mensen zie die alles kunnen 
kopen wat ze maar willen 

,510 ,583 

Ik heb niet graag dat er iemand op mijn kamer komt als ik daar 
niet ben 

,205 ,617 

Ik maak me zorgen dat anderen dingen van me zouden stelen ,334 ,592 
Kopen bezorgt me veel plezier ,339 ,598 
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Opnieuw wordt met somscores gewerkt om deze materialistische attitude 
van het individu in het onderzoek te betrekken. Het theoretische maximum 
daarbij was 45, het theoretische minimum 0. In praktijk bleken de 
respondenten gemiddeld 21,46 te scoren op deze schaal, met een minimum 
en een maximum die gelijk waren aan de theoretische waarden 
(standaardafwijking 5,87). 
 
Materialisme is echter slechts één houding en die is hoe dan ook beperkt. 
Daarom werd ook een schaal toegevoegd die meer concreet de gehechtheid 
aan producten in kaart brengt. Soms hebben dergelijke schalen betrekking 
op een specifiek product zoals auto’s in een schaal ontwikkeld door Ball en 
Tasaki (1992). Er moest echter meer algemeen en ook specifiek voor 
jongeren gewerkt worden en daarom werd de Possession Satisfaction Index 
van Scott en Lundstrom (1990) geselecteerd die nauw aansluit bij de 
benadering van bezittingen vanuit een persoon-object-relatie die kan leiden 
tot identiteitsopbouw (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Lunt & 
Livingstone, 1992; McCracken, 1986). Deze schaal bestond uit 20 items die 
theoretisch vijf verschillende factoren onderscheidden. Deze vijf 
onderscheiden deelelementen waren: “wat bezittingen kunnen doen”, “wat 
bezittingen niet kunnen doen”, “het publiek beeld van bezittingen”, “de 
mate waarin succes en bezittingen gelijk aanzien worden” en “hoe meer, 
hoe liever”. Deze vijf factoren werden in de pilootstudie echter niet 
teruggevonden. Er werd dan ook voor geopteerd de zes best fittende items 
uit deze hele schaal te weerhouden in de uiteindelijke enquête om een 
algemene tevredenheid over bezittingen in kaart te brengen. De PSI-schaal 
werd getest op betrouwbaarheid en deze analyse leverde een Cronbach’s 
Alpha van ,73 op.  
 
Tabel 8: Tevredenheid over bezittingen – Items en factorlading 

Tevredenheid over bezittingen (α = ,733) Factor-
lading 

Alpha (if 
item deleted

Geld maakt het leven heel wat gemakkelijker ,484 ,692 
Succesvol zijn, betekent veel geld verdienen ,661 ,677 
Rijke mensen worden gerespecteerd ,518 ,704 
De manier waarop mensen naar me kijken, is heel belangrijk ,430 ,725 
Hoe meer ik heb, hoe beter ik me voel ,628 ,679 
Over het algemeen zijn rijkere mensen gelukkiger dan arme 
mensen ,554 ,697 

 

In de analyse wordt opnieuw met somscores gewerkt als indicator van de 
mate waarin individuen bezittingen belangrijk vinden. De theoretische 
maxima en minima daarbij waren 0 en 30. In praktijk scoorden de 
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respondenten gemiddeld 14,47 met een minimum van 0 en een maximum 
van 30. De standaardafwijking was 5,55. 
 
Niet alleen de tevredenheid ten aanzien van bezittingen en daarmee ook 
het belang van bezittingen werd gemeten, ook een algemene houding ten 
aanzien van geld bleek in de theorie erg belangrijk en werd in het onderzoek 
betrokken, gezien het belang dat geld kan spelen in het consumptieproces. 
Daarvoor werd de ‘Money Attitude Scale’ van Yamauchi en Templer (1982) 
in de vragenlijst geïntegreerd. Theoretisch bestond deze schaal eveneens 
uit vijf componenten. Volgens de eerste component was geld belangrijk 
omdat het macht en prestige met zich meebracht. De tweede hield meer 
verband met toekomstige aspecten van geld. De derde component was een 
graadmeter van de mate waarin mensen het uitgeven van geld 
vertrouwden. Een vierde element behelsde het kopen van kwaliteitsvolle 
spullen die dan ook duurder mochten zijn. Een vijfde en laatste component 
bevatte schrik in verband met geldzaken. Met deze vijf theoretische 
componenten werd echter geen rekening gehouden in het onderzoek. Op 
basis van de pilootstudie werden 5 items weerhouden die in de uiteindelijke 
vragenlijst werden opgenomen. 
 
De interne consistentie van deze schaal was bevredigend (Cronbach’s Alpha 
,755). Deze waarde kon nog lichtjes worden verhoogd tot ,761 door het 
weglaten van het eerste item, maar zoals reeds vaker gehanteerd, werd 
niet alleen naar de statistiek gekeken, maar ook naar de bewoording van 
de items. In de analyse werd met somschalen gewerkt om te bepalen in 
welke mate respondenten geld belangrijk vonden voor wat het was en wat 
men ermee kon doen. Gemiddeld scoorden de respondenten 5,70 
(standaardafwijking 4,22), met een maximum van 25 en een minimum van 
0 (waar de theoretische maxima en minima 30 en 0 waren). 
 
Tabel 18: Belang van geld – Items en factorlading 

MAS (Belang van geld) (α = ,755) Factor-
lading 

Alpha (if 
item 
deleted) 

Ik betaal soms anderen om dingen voor mij te doen ,415 ,761 
Ik probeer uit te zoeken of anderen meer geld hebben dan ik ,587 ,716 
Ik koop soms dingen omdat ik weet dat ze indruk maken op 
anderen ,738 ,678 

Ik bezit mooie zaken om indruk te maken op anderen ,711 ,686 
Ik schep soms op over het geld dat ik heb ,621 ,704 

 
 
De drie schalen die werden gebruikt om de houding ten aanzien van geld 
en bezittingen in kaart te brengen, kunnen ook worden beschouwd als één 
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schaal, aangezien hun interne consistentie een Cronbach’s Alpha haalt van 
,71. In hoofdstuk 9 zal met de drie aparte schalen worden gewerkt en met 
het gezamenlijke meetinstrument, louter als verkenning. Het theoretische 
minimum van die schaal is 0. Het theoretische maximum bedraagt 105. Uit 
de resultaten blijkt dat de feitelijke grenzen 0 en 95 bedragen, met een 
gemiddelde van 40,95 en een standaardafwijking van 12,14. 
 

6.4.4.3. Bestedingen van geld 
Er werd niet alleen stilgestaan bij houdingen ten aanzien van producten, 
geld en bezittingen, er werd ook gekeken naar wat met geld werd gedaan. 
Daarbij werd abstractie gemaakt van het feit of dit geld nu al dan niet van 
zichzelf kwam. Het is met andere woorden een mogelijkheid dat jongeren 
slechts €10 inkomsten per week hebben en €15 per week uitgeven. De €5 
verschil wordt dan verklaard vanuit het feit dat ouders ook los van zakgeld 
hun kinderen wat geld kunnen toestoppen. Jongeren die aangaven 
gemiddeld meer dan €100 per week uit te geven, werden niet geloofd. Zo 
werd opnieuw ongeveer 1% van de antwoorden weggesneden. Gemiddeld 
geven jongeren €12,13 uit per week. De standaardafwijking is evenwel 
15,70 wat duidt op een heel grote variatie. Ongeveer 10% van de jongeren 
geeft gemiddeld niets uit. 
 
Geld wordt echter uitgegeven aan bepaalde producten en diensten en niet 
zomaar weggesmeten. Er werd dan ook nagegaan hoeveel jongeren 
spenderen aan verschillende productcategorieën. Daarbij werden 
uitgavenposten geïntegreerd die als verplicht kunnen worden beschouwd 
en doorgaans zelfs niet eens door de jongeren zelf betaald worden en 
uitgaven daarvoor dus als een soort hogere financiële zelfstandigheid 
kunnen worden beschouwd (schoolmateriaal en transport), uitgavenposten 
waarbij de jongeren vooral (het verwennen van) zichzelf op het oog hebben 
(spelletjes voor pc en spelconsole, muziek/video, sport, hobby, snacks en 
sigaretten113) en uitgavenposten die vooral vanuit sociale overwegingen 
worden gedaan (cadeautjes, kledij en uiterlijk, uitgaan en gsm). Uiteraard 
werd ook sparen opgenomen als een soort uitgavenmogelijkheid, omdat dit 
voor jongeren ook erg belangrijk is. Er werden daarbij telkens acht 
mogelijkheden gegeven om aan te geven of ze niets, of heel weinig, of … of 
veel of heel veel uitgaven aan de betreffende productcategorieën.  
 

                                                 
113 Ook al kan het roken van sigaretten ook onder sociale druk gebeuren (Levy, 1959), 
maar daaraan wordt hier voorbijgegaan. 
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De acht antwoordcategorieën waren zo opgesteld dat deze variabelen als 
quasi-continu konden worden aanzien. Als laagste score gold een 1, als 
hoogste score een 8. De gemiddelde scores op 8 geven dan ook in zekere 
mate het belang van een bepaalde uitgavenpost binnen de andere 
categorieën aan. De met stip belangrijkste uitgavenpost was sparen 
(5,75/8). Op de tweede plaats volgen gsm-kosten (4,49/8). Daarna volgen 
kledij en uiterlijk (4,39/8), uitgaan (4,29/8), cadeaus (4,22/8), muziek en 
video (4,20/8) en snacks (4,15/8). Verder staan uitgaven voor hobby 
(3,90/8), sport (3,27/8) en computerspelletjes (2,94/8). De minst geld 
kostende uitgavenposten zijn schoolmateriaal (2,52/8), transportkosten 
(2,40/8) en sigaretten (1,82/8).  
 

6.4.4.4. Shoppen 
Shoppen is het meest visuele aspect van consumptie en een belangrijke 
vrijetijdsbesteding van jongeren. Het verdiende dan ook een belangrijke 
plaats in de vragenlijst. Daarbij moet worden opgemerkt dat er enkel over 
shoppen in het algemeen werd gesproken en er geen onderscheid werd 
gemaakt naar specifieke shopsituaties (Lunt & Livingstone, 1992). In de 
eerste plaats werden een aantal attitudes met betrekking tot consumptie in 
kaart gebracht. Daarvoor werd beroep gedaan op de Consumer Styles 
Inventory, ontwikkeld door Sproles en Kendall (1986). Deze schaal 
onderscheidt theoretisch acht shophoudingen, namelijk perfectionistisch, 
merkbewust, modebewust, recreationeel, prijsbewust, impulsief, 
overweldigd en merktrouw shoppen. Zij werden hiervoor al uitgebreid 
besproken.  
 
De oorspronkelijke CSI maakt onderscheid in deze acht consumptiestijlen 
aan de hand van 39 items. Gezien het belang van shoppen in dit onderzoek, 
werden deze items allemaal gebruikt in de pilootstudie en op basis van die 
resultaten werden de 30 best fittende items weerhouden. In de pilootstudie 
hadden slechts 3 factoren (stijlen) een aanvaardbare Cronbach’s Alpha. 
Daarom werden voor het eigenlijke onderzoek een aantal verwoordingen en 
termen aangepast, in de hoop meer dan drie betrouwbare factoren te 
verkrijgen114.  
 
In de analyses werd niet blind gehouden aan de oorspronkelijke indeling 
van de items in factoren. Een aantal items zou namelijk op theoretische 
                                                 
114 Hier moet worden toegevoegd dat volgens de ontwikkelaars van dit meetinstrument 
ook in de oorspronkelijke CSI niet alle stijlen een aanvaardbare betrouwbaarheid haalden 
(Bearden & Netemeyer, 1999). Voor vier van de acht factoren wordt door hen melding 
gemaakt van een alpha rond ,50. 
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basis ook zonder problemen tot een andere stijl kunnen horen. Er is dan 
ook voor geopteerd met betrekking tot dit aspect de data te laten spreken. 
Respondenten die steeds hetzelfde antwoord gaven op de items, werden uit 
de analyse geweerd. Principal Axis Factoring met Varimax-rotatie leverde 
zeven factoren op met een eigenwaarde die de waarde 1 oversteeg. In Tabel 
19 werden de factorladingen die kleiner waren dan ,400 niet opgenomen. 
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Tabel 19: Verkennende factoranalyse Shoppingstijlen 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Ik koop meestal gekende merken ,783       

Ik koop meestal producten van gekende 
merken 

,762       

Merkproducten zijn van betere kwaliteit ,586       

Ik heb mijn favoriete merken die ik steeds 
opnieuw koop 

,575      ,442 

Ik koop de best verkopende merken ,540       

Ik heb meestal meerdere kledingstukken van 
de laatste mode 

,521 ,469      

Ik meestal de goedkoopste producten uit        

Shoppen is één van de leukste bezigheden 
die ik me kan indenken 

 ,721      

Ik hou van shoppen voor het plezier op zich  ,656      

Mijn kleerkast volgt de mode op de voet ,520 ,539      

Een modebewuste stijl is heel belangrijk voor 
mij 

,491 ,519      

Er zijn zoveel merken, ik weet vaak niet meer 
wat kiezen 

  ,519     

Al die informatie over producten brengt me in 
de war 

  ,518     

Hoe meer ik over producten weet, ik 
moeilijker ik kan kiezen 

  ,511     

Soms is het moeilijk te kiezen in welke winkel 
ik wil kopen 

  ,496     

Ik zou mijn koopgedrag beter moeten leren 
plannen 

  ,496     

Ik heb vaak spijt van de aankopen die ik 
deed 

  ,418     

Ik probeer altijd producten van de beste 
kwaliteit te kiezen 

   ,652    

Het is belangrijk voor me om dingen van 
goede kwaliteit te kopen 

   ,651    

Ik probeer de beste waarde voor mijn geld te 
krijgen 

   ,556    

Ik probeer altijd de allerbeste of perfecte 
aankoop te doen 

   ,448    

Winkeluitstapjes duren bij niet lang*     ,553   

De winkels aflopen is puur tijdverlies*     ,518   

Ik kijk goed uit hoeveel geld ik uitgeef*        

Ik verander regelmatig van merk*        

Voor ik iets koop, denk ik er veel over na      ,502  

Ik koop zonder nadenken      -,492  

Ik kijk altijd naar de prijzen van wat ik zou 
willen kopen 

     ,439  

Ik ga altijd naar dezelfde winkels als ik ga 
shoppen 

      ,448 

Eens ik een product of een merk goed vindt, 
blijf ik daarbij 

       

*Items met een asterisk werden omgekeerd gescoord. 
 

Vijf factoren haalde een acceptabele betrouwbaarheid. Er kon zo ten eerste 
een merkbewuste stijl worden onderscheiden (5 items, alpha = ,83). Het 
item “ik heb mijn favoriete merken die ik steeds opnieuw koop” behoorde 
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volgens de originele CSI tot de merktrouwe stijl, maar kan ook theoretisch 
geïnterpreteerd tot de merkbewuste stijl horen. Een tweede stijl die 
duidelijk uit de analyse naar voor kwam, was de overweldigde stijl115 (6 
items, alpha = ,68). Het item “ik heb vaak spijt van de aankopen die ik 
deed” behoorde in de CSI tot de impulsieve stijl, maar aangezien spijt ook 
kan worden aanzien als een gevolg van het overweldigd zijn op het 
specifieke shopmoment, kan dit item theoretisch tot deze stijl behoren, 
zoals ook de factoranalyse statistisch uitwees. Hetzelfde geldt voor het item 
“ik zou mijn koopgedrag beter moeten leren plannen”. 
 

Voor factor 2 uit bovenstaande analyse deed zich een probleem voor. Daarin 
laadden zowel theoretische items van het recreationeel shoppen en van het 
modebewust shoppen. Toch zaten er verschillende aspecten in, want ook in 
factor 5 kwamen een paar elementen hiervan terug en een paar niet. Er 
werd daarom beslist in deze vooral de theorie te laten spreken en twee 
factoren te onderscheiden. Aangezien shoppen een typische 
vrijetijdsbesteding is voor jongeren, een activiteit die nauwelijks nog een 
instrumenteel doel heeft, maar vooral functioneert als een plezierige 
ervaring (Van Poecke, 2002), kon een recreationele factor niet ontbreken. 
Een derde factor is dan ook de recreationele stijl (4 items, alpha = ,72). 
Deze alphawaarde kon nog worden verhoogd door eerst het item 
“Winkeluitstapjes duren bij mij niet lang” en daarna het item “De winkels 
aflopen is puur tijdverlies” te verwijderen, maar er werd beslist om deze 
omgekeerd scorende items in de subschaal te houden, zoals ook in eerdere 
schalen in dit onderzoek gebeurde. Een vierde factor is een modebewuste 
stijl (3 items, alpha = ,84). Een vijfde onderscheiden factor is de 
perfectionistische stijl (4 items, alpha = ,71). Het item “ik probeer de beste 
waarde voor mijn geld te krijgen” werd door de factoranalyse bij de 
perfectionistische stijl geplaatst, hoewel het in de originele CSI tot de 
prijsbewuste stijl behoorde. Aangezien “de beste waarde willen krijgen voor 
geld” ook kan worden aanzien als een soort strijd voor de perfecte aankoop, 
kan dit item theoretisch ook tot de perfectionisme-factor behoren. In dit 
onderzoek werd dit item er dan ook toe gerekend. 
 
In factor 6 staan enkele items die met de nodige hercoderingen een soort 
omgekeerde impulsiviteit meten, maar de betrouwbaarheid van deze schaal 
is met ,45 ondermaats. Hetzelfde kan worden gesteld van factor 7 waar 

                                                 
115 Deze stijl zou vooral bij kinderen meer voorkomen, daar zij nog niet over de nodige 
vaardigheden beschikken om binnen de overvloed aan informatie selectieve aandacht te 
besteden aan de informatie die voor hen belangrijk is (John, 1999), maar komt dus 
duidelijk ook bij jongeren voor. 
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twee items staan die binnen de merktrouwheid vallen. Ook deze worden 
niet verder opgenomen. 
 
Tabel 20: Shoppingstijlen: Items and Factorladingen 

  Factor- 
lading 

Alpha (if 
item 
deleted 

Merkbewust shoppen (factor 1) (α = ,834)   
 Ik kies meestal gekende merken ,783 ,766 
 Ik koop meestal producten van bekende merken ,762 ,779 
 Merkproducten zijn van betere kwaliteit ,586 ,812 
 Ik heb mijn favoriete merken die ik steeds opnieuw koop ,575 ,824 
 Ik koop de best verkopende merken ,540 ,820 
    
Overweldigd shoppen (factor 3) (α = ,676)   
 Er zijn zoveel merken, ik weet vaak niet meer wat kiezen ,519 ,625 
 Al die informatie over producten brengt me in de war ,518 ,634 
 Hoe meer ik over producten weet, hoe moeilijker ik kan kiezen ,511 ,623 
 Soms is het moeilijk te kiezen in welke winkel ik wil kopen ,496 ,631 
 Ik zou mijn koopgedrag beter moeten leren plannen ,465 ,639 
 Ik heb vaak spijt van de aankopen die ik deed ,418 ,658 
    
Recreationeel shoppen (factor 2a) (α = ,717)   
 Shoppen is één van de leukste bezigheden die ik me kan 

indenken ,721 ,582 

 Ik hou van shoppen voor het plezier op zich ,656 ,597 
 Winkeluitstapjes duren bij mij niet lang* ,533 ,734 
 De winkels aflopen is puur tijdverlies* ,326 ,677 
    
Modebewust shoppen (factor 2b) (α = ,840)   
 Ik heb meestal meerdere kledingsstukken van de laatste 

mode ,469 ,777 

 Mijn kleerkast volgt de mode op de voet ,539 ,771 
 Een modebewuste stijl is heel belangrijk voor me ,519 ,786 
    
Perfectionistisch shoppen (factor 4) (α = ,713)   
 Ik probeer altijd producten van de beste kwaliteit te kiezen ,652 ,606 
 Het is belangrijk voor me dingen van goede kwaliteit te kopen ,651 ,628 
 Ik probeer de beste waarde voor mijn geld te krijgen ,556 ,676 
 Ik probeer altijd de allerbeste of perfecte aankoop te doen ,448 ,689 

*Items met een asterisk werden omgekeerd gescoord. 
 

Voor al deze subschalen werden somscores berekend die als variabelen in 
de analyses zullen worden gehanteerd als meeteenheden van deze stijlen. 
Opnieuw werden de theoretische minima op 0 geplaatst. Een overzicht van 
gemiddelden en standaardafwijkingen wordt gegeven in de volgende tabel. 
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Tabel 9: Overzicht basisgegevens somscores shoppingstijlen 

 Somscore 
Merkbewust 
Shoppen 

Somscore 
Overweldigd 
Shoppen 

Somscore 
Recreationeel 
Shoppen 

Somscore 
Modebewust 
Shoppen 

Somscore 
Perfection. 
Shoppen 

Gemiddelde 12,11 12,31 11,23 6,87 12,89 
Std. Afwijking 5,279 4,894 4,360 3,441 3,543 
Minimum 0 0 2 0 0 
Maximum 25 30 20 15 20 
N 3147 3127 3157 3156 3156 

 
 

Bij dit alles past nog de opmerking dat individuen natuurlijk meer dan één 
shopstijl kunnen hebben. De analyse sluit deze mogelijkheid trouwens niet 
uit. Het gaat om de mate waarin een bepaalde shopstijl past voor het 
individu. 
 
Er werd in het onderzoek niet alleen gepeild naar attitudes, ook enkele 
gedragsaspecten van shoppen werden in het onderzoek betrokken. Meer 
bepaald ging het daarbij vooral om tijdsaspecten: hoe vaak de jongeren 
gingen shoppen en hoe lang een gemiddelde shoptrip duurde.  
 
Tabel 10: Frequentie van shoppen: frequentie en percentage 

N = 3374 Frequentie Percentage 
Nooit 122 3,6 
Minder dan één keer per jaar 50 1,5 
Ongeveer één keer per jaar 91 2,7 
Ongeveer één keer om de zes maanden 358 10,6 
Ongeveer één keer om de twee maanden 694 20,6 
Ongeveer één keer per maand 840 24,9 
Ongeveer één keer om de twee weken 607 18,0 
Ongeveer één keer per week 415 12,3 
Meer dan één keer per week 197 5,8 

 

Op basis van de resultaten van de pilootstudie werd besloten om de 
frequentie van shoppen te laten bepalen door te kiezen uit enkele mogelijke 
antwoordcategorieën. Zo werd vermeden dat jongeren een getal opgaven 
zonder aan te geven of dit per week of per maand of per jaar was. Zo 
werden jongeren evenmin gedwongen om de frequentie van hun shoptripjes 
te herrekenen naar een bepaalde eenheid (weken, maanden). Wel werd er 
voor voldoende antwoordcategorieën gezorgd zodat de variabele ook als 
continue variabele kon worden gebruikt in analyses. Belangrijk om op te 
merken is dat als definiëren van shoppen in de vragenlijst werd toegevoegd: 
“met shoppen bedoelen we niet het inkopen doen in de supermarkt, maar 
wel het kuieren door winkelstraten en het bekijken (en kopen) van 
bijvoorbeeld kledij en cd’s”. Uit Tabel 10 kan duidelijk worden afgelezen dat 
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een kwart van de jongeren ongeveer één keer per maand gaat shoppen en 
dat bijna 4% er zich nooit aan waagt (of mag wagen). Bijna 6% van de 
jongeren shopt meer dan één keer per week. 
 

Er werd ook gevraagd hoe lang deze shopuitstapjes duurden omdat dit als 
belangrijke nuancering van dit aantal shopuitstapjes kon dienen. In de 
pilootstudie werd daarvoor een open vraag gesteld: “Hoe lang duren jouw 
shopping-uitstapjes gemiddeld?”. Op basis van de antwoorden uit die 
pilootstudie (en vooral omwille van de werklast die het handmatig 
categoriseren van bijna 3.500 antwoorden met zich meebracht), werd 
besloten om 10 antwoordcategorieën aan te bieden. Daarvan hadden er 
negen betrekking op de duurtijd van een shopuitstap. Een tiende 
mogelijkheid werd toegevoegd voor de personen die nooit gingen shoppen 
en waarbij het natuurlijk zinloos was te vragen naar de tijdsduur ervan. De 
geboden mogelijkheden gingen van minder dan een uur over vier uur (een 
halve dag) tot acht uur (een hele dag). Een gemiddelde shopuitstap duurt 
duidelijk ongeveer een halve dag of net iets minder. Er zijn ongeveer 
evenveel jongeren die gemiddeld slechts minder dan een uur shoppen dan 
er jongeren zijn die er een daguitstap van maken. 
 
Tabel 11: Tijdsduur van shoppen: frequentie en percentage 

N = 3149 Frequentie Percentage 
Minder dan een uur 189 6,0 
Ongeveer een uur 340 10,8 
Ongeveer twee uur 616 19,6 
Ongeveer drie uur 551 17,5 
Ongeveer vier uur (een halve dag) 839 26,6 
Ongeveer vijf uur 243 7,7 
Ongeveer zes uur 151 4,8 
Ongeveer zeven uur 46 1,5 
Ongeveer acht uur (een hele dag) 174 5,5 

 

Naast deze twee elementen van tijdsduur werd ook gevraagd met wie 
jongeren het liefst gingen shoppen omdat ook dit samenhangt met hun 
beleving van dat shoppen. In de analyses in hoofdstuk 11 zal daarbij 
onderscheid gemaakt worden tussen alleen shoppen, met familie shoppen 
en met vrienden shoppen.  
 

6.4.4.5. Geïntegreerde aspecten van consumptie 

Consumptie is veel ruimer dan de aspecten die hier zijn opgenomen. Zoals 
steeds was beperking nodig. Toch is geprobeerd om enkele belangrijke 
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aspecten te integreren. Consumeren wordt in de eerste plaats gezien als 
geld uitgeven en daarom werd dit deel begonnen met de geldbronnen: 
zakgeld en bijverdiensten. Verder werden ook de bestedingen opgenomen. 
Niet alleen werd daarbij opgenomen hoeveel jongeren uitgaven, maar ook 
waaraan ze dit uitgaven. Er werden ook verschillende schalen opgebouwd 
die de houding die jongeren hadden ten aanzien van consumptie en 
materiële dingen in kaart brengen. Daarvoor werden aanpassingen 
opgebouwd van gekende materialismeschalen en aanverwante schalen. 
Voor het belangrijkste aspecten van consumptie in het opzet van dit 
onderzoek, shoppen, werden shopstijlen en enkele aspecten van 
shopgedrag (lengte, frequentie en favoriet shopgezelschap) klaargemaakt 
voor analyse. 
 

6.5. Opbouw van de analyseresultaten 

Het onderzoek dat centraal staat in dit onderzoek vertrekt vanuit een 
hiërarchisch en traditioneel attitude-gedragsmodel116 en gaat specifiek voor 
jongeren na of de in de theorie gevonden verbanden en meer bepaald deze 
die al hypothese naar voor werden geschoven ook voor hen gelden. Centraal 
in het onderzoek staat de vraag naar het verband tussen identiteit, 
peergroup en consumptie bij jongeren. Het onderzoekmodel dat voortvloeit 
uit deze vraagstelling zal in de komende hoofdstukken stap voor stap 
worden voorgesteld en geanalyseerd. Eerst wordt het verband 
gecontroleerd tussen identiteit en peergroup aangezien er grote mate van 
invloed wordt verondersteld tussen de sociale omgeving van een individu 
en hoe hij over zichzelf denkt. Daarna wordt nagegaan hoe deze factoren 
samenhangen met de inkomsten die jongeren hebben en of er dus ook een 
verband bestaat tussen het hebben van inkomsten en de manier waarop 
men zichzelf ziet, individueel of in een groep. Vervolgens wordt nagegaan 
hoe deze elementen van identiteit en peergroup samenhangen met 
materialisme als houding van individuen. In een volgende stap wordt getest 
hoe deze elementen een invloed uitoefenen op het koopgedrag van 
jongeren. Consumptie is echter meer dan kopen en shoppen is de 
voornaamste visuele daad van consumptie. Daarom wordt tot slot bekeken 
hoe identiteit, peergroup, inkomsten en materialistische ingesteldheid 
invloed uitoefenen op shopstijlen en shopgedrag. Telkens wordt ook 

                                                 
116 Dit was ook het eerste formele advertentiemodel dat in marketing werd gehanteerd om 
consumptie te ‘leiden’ (Vakratsas & Ambler, 1999). 
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gecontroleerd voor enkele belangrijke elementen uit de sociaal-
demografische achtergrond van jongeren117. 
 
In dit hoofdstuk werden de variabelen voorgesteld die in de volgende 
hoofdstukken de belangrijkste rollen voor hun rekening zullen nemen. Elk 
van de conceptuele blokken in het onderzoeksmodel wordt 
vertegenwoordigd door één of meerdere variabelen. Om een antwoord te 
kunnen geven op de gestelde onderzoeksvragen zullen deze conceptuele 
blokken aan de hand van de variabelen die hen representeren stap voor 
stap met elkaar worden in verband worden gebracht. 
 
Aangezien de meeste variabelen als continu worden beschouwd, kunnen de 
meeste verbanden met statistische technieken als correlaties voor bivariate 
verbanden en regressies voor multivariate verbanden worden ontleed. 
Steeds zullen verbanden eerst op een bivariate manier worden beschouwd 
als een (belangrijke) verkenning van mogelijke verbanden. Daarna worden 
deze verbanden telkens opnieuw bekeken vanuit een multivariaat 
perspectief. De opbouw van elk hoofdstuk gebeurt stapsgewijs, zoals ook 
de analyse-hoofdstukken op zich als een stapsgewijze opbouw worden 
gezien van het onderzoeksmodel dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. 
Vooraf moet opgemerkt worden dat in de hoofdstukken 7 tot en met 11 
vooral resultaten worden gegeven en deze nog niet meteen besproken 
worden, vooral om veel herhaling te vermijden. De bespreking van de 
voornaamste resultaten zal gebeuren in hoofdstuk 12. 

                                                 
117 Onderzoek in scholen doet altijd de vraag stellen of multilevel-analyse geen bijkomende 
verklaringskracht kan bieden. Echter, gecontroleerd voor scholen geven de afhankelijke 
variabelen in dit onderzoek rho’s die slechts bij twee factoren (inkomsten en uitgaven) de 
significantiedrempel van 0,10 gevoelig overstijgen. Daarom wordt multilevel-analyse in dit 
onderzoek niet weerhouden.  
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Hoofdstuk 7: Ideaal en Sociaal Zelfbeeld 

Identiteit in een sociale omgeving 

 

7.1. Inleiding 

Niemand leeft in het sociaal luchtledige. Elke levensopbouw en dus ook elke 
opbouw van een eigen ik is sociaal. Elke vorm van identiteit of imago of 
zelfs zelfbewustzijn komt maar tot stand door voortdurende interactie met 
de ruimere sociale context. In dit eerste hoofdstuk  met 
onderzoeksresultaten wordt ingegaan op de wisselwerking tussen 
persoonlijke identiteit en sociale omgeving, of anders gezegd: tussen actual 
of ideal self aan de ene kant en social self aan de andere kant. Een 
belangrijk deel van de eigen identiteit wordt gevormd door het zogenaamde 
sociale zelf en er mag dan ook worden verwacht dat de band tussen 
identiteit en sociale omgeving nauw is en evenredig verloopt. Wie zich goed 
voelt met zijn eigen ik, straalt dit uit naar de sociale omgeving, waar dit 
ook tot een positieve band leidt met die sociale omgeving. En als het 
individu zich aanvaard weet of zelfs populair voelt in zijn sociale omgeving, 
heeft dit een positieve invloed op zijn zelfbeeld. Omgekeerd leiden 
negatieve ervaringen of situaties binnen de sociale context tot een negatief 
zelfbeeld. 
 
Het onderzoek van de band tussen deze aspecten is een eerste, 
verkennende stap ter voorbereiding van de verdere analyses naar banden 
met meer consumptiegerelateerde aspecten. Eigenlijk kan worden gesteld 
dat de feitelijke of ideale identiteit en sociale identiteit (in dit onderzoek ook 
naar verwezen als identiteit en peergroupelementen), samen met de socio-
demografische achtergrond, de basis zullen vormen van de verdere 
analyses in de hierop volgende hoofdstukken. Zoals ook in de komende 
hoofdstukken het geval zal zijn, worden de verschillende meetinstrumenten 
van de verschillende blokken eerst naar bivariate samenhang nader 
bekeken. 
 
Eerst zal dat worden gedaan voor de meetinstrumenten van identiteit. 
Daarna wordt opnieuw hetzelfde gedaan, maar dan van de instrumenten 
die elementen van de peergroup in kaart brengen om een beeld te krijgen 
van het sociale zelfbeeld van jongeren. Nadat deze eventuele samenhang 
onder de loep is genomen, worden de bivariate verbanden onderzocht 
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tussen de indicatoren van de conceptuele blokken van identiteit en 
peergroup en de geselecteerde achtergrondindicatoren van sociale 
achtergrond. Daarna wordt vanuit een multivariaat perspectief de 
samenhang bekeken tussen alle indicatoren uit dit hoofdstuk. Ook dit model 
zal vanuit een welbepaalde logica stap voor stap worden opgebouwd. Aan 
eventuele causaliteitsvraagstukken is eerder een antwoord geboden. Er 
moet vanuit een zekere causaliteitsketen worden gewerkt, vooral om meer 
gangbare, gekende en eenvoudiger interpreteerbare statistische technieken 
te kunnen hanteren. De theorie geeft deze volgorde in, maar is niet op alle 
vlakken even eenduidig. De opzet moet echter worden gezien als een 
onderzoek naar samenhang, niet als een speurtocht naar causaliteit. 
Bovendien is cross-sectioneel onderzoek niet geschikt om 
causaliteitsvraagstukken te beantwoorden (Schrum et al., 2014). De enige 
leidraad is aldus de theorie.  
 

7.2. Samenhang tussen indicatoren van identiteit 

Als indicatoren van identiteit werden drie verschillende aspecten 
opgenomen. Naast de eigenwaarde werden ook een maat van assertiviteit 
en een maat van lichaamstevredenheid opgenomen. Hoe deze 
samenhangen, vormt het onderwerp van deze paragraaf. Vanuit het licht 
van de theorie kan worden verwacht dat deze drie aspecten positief met 
elkaar samenhangen. Een positief zelfbeeld, uitgedrukt in eigenwaarde, al 
dan niet deels samenhangend door een tevredenheid over het eigen 
lichaam, hangt ook samen met een hogere mate van assertiviteit, een wil 
om het unieke van identiteit in de verf te zetten. Of omgekeerd, een 
negatief zelfbeeld leidt ertoe dat jongeren zich meer in zichzelf gaan 
keren118. 
 
 

                                                 
118 Het onderzoeken van deze samenhang lijkt vanuit theoretisch oogpunt niet meteen de 
moeite waard omdat de resultaten eigenlijk al voorspeld kunnen worden. Deze samenhang 
moet echter ook worden bekeken vanuit statistisch oogpunt. Een te grote samenhang van 
deze verschillende indicatoren kan in een latere fase namelijk in een multivariaat model 
moeilijkheden van multicollineariteit veroorzaken. Dat wil echter niet zeggen dat een 
samenhang tout court onmogelijk is, wel dat ze vertekend kan zijn (Van Bavel, 2006). Dat 
indicatoren van verschillende aspecten van identiteit in zekere mate met elkaar 
samenhangen, hoeft dus geen probleem te betekenen. Statistisch gezien mag deze 
multicollineariteit echter niet te groot zijn, vooral wanneer de stap naar multivariate 
modellen wordt gezet. Wat dan als een te grote samenhang moet worden beschouwd, is 
arbitrair en moet telkens opnieuw worden bepaald en verantwoord. 
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Correlatieanalyse van de beide intervalvariabelen die als indicatoren van 
identiteit worden onderscheiden, met name eigenwaarde en assertiviteit, 
levert een Pearson correlatiecoëfficiënt op van ,266 (sig. ,000; N=3222). 
Deze coëfficiënt is matig hoog en vertelt dat jongeren met een hogere 
eigenwaarde ook assertiever zijn, of net dat assertievere jongeren een 
groter gevoel van eigenwaarde hebben. Dit resultaat sluit naadloos aan bij 
wat er vanuit de theorie werd verwacht. Eigenwaarde en assertiviteit gaan 
samen op en af. Dit verband is echter niet te groot – er worden wel degelijk 
duidelijk andere aspecten gemeten – en levert dan ook geen problemen op 
om de beide aspecten in verder onderzoek te integreren. 
 
Aangezien lichaamstevredenheid als ordinale maat in het onderzoek wordt 
opgenomen, kan geen correlatieanalyse worden uitgevoerd met de 
intervalvariabelen van eigenwaarde en assertiviteit. Daarom wordt voor de 
causale variantie-analysetechniek gekozen, opnieuw abstractie makend van 
de causaliteitsidee die er eigenlijk achter zit. 
 
 

Tabel 12: Bivariate ANOVA van lichaamstevredenheid op eigenwaarde en 

assertiviteit 

 Eigenwaarde (N=3128) Assertiviteit (N=3231) 

Lichaamstevredenheid N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Tevreden 999 35,42 50,994 ,000*** 1040 13,09 7,123 ,000*** 

Licht ontevreden 1425 33,60   1467 12,76   

Redelijk ontevreden 532 32,22   546 12,65   

Erg ontevreden 172 29,73   178 11,54   

 
De F-tests wijzen op een significant verband tussen lichaamstevredenheid 
enerzijds en eigenwaarde en assertiviteit anderzijds. Tukey-waarden (hier 
niet getoond) geven bovendien aan dat de verschillen in eigenwaarde 
tussen alle vier categorieën van lichaamstevredenheid significant zijn (p = 
,000). Voor de verschillen in mate van assertiviteit wijst deze Tukey-test er 
echter op dat de verschillen eigenlijk enkel significant zijn (p = ,000; p = 
,002; p = 0,13) bij het verschil tussen de jongeren die erg ontevreden zijn 
met hun uiterlijk en de anderen (tevreden, licht ontevreden, redelijk 
ontevreden). 
 
Lichaamstevredenheid hangt dus samen met eigenwaarde en assertiviteit. 
Jongeren die tevreden zijn over hun lichaam hebben eveneens een hogere 
eigenwaarde. Hoewel de scores op de maat van eigenwaarde abstract zijn, 
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is het opvallend dat jongeren die tevreden zijn, bijna zes punten meer 
scoren dan jongeren die erg ontevreden zijn over hun lichaam. Dat is een 
frappant verschil op een schaal die als minimum 0 en als maximum 50 
heeft. Het theoretisch verband dat stelt dat het lichaam als omhulsel van 
de identiteit sterk samenhangt met de meer interne elementen van 
identiteit, wordt hier bevestigd. Wie van zichzelf vindt dat hij niet het 
lichaam heeft dat hij zou willen hebben, interioriseert deze ontevredenheid 
in de eigen identiteit. 
 
Ook assertiviteit blijkt met lichaamstevredenheid samen te hangen, maar 
het blijkt vooral de groep jongeren die erg ontevreden is met het eigen 
lichaam te zijn die zich in mate van assertiviteit onderscheidt van de andere 
groepen. Jongeren die erg ontevreden zijn over hun lichaam, blijken zich 
minder assertief op te stellen. Ook hier speelt de rol van het lichaam als 
omhulsel van identiteit de rol die ervan verwacht werd. Ontevreden zijn 
over het eigen lichaam zorgt ervoor dat men zichzelf (en dus letterlijk ook 
het eigen lichaam) wat meer wegstopt. 
 
Concluderend voor de verkenning van het verband tussen de indicatoren 
van identiteit kan worden gesteld dat deze samenhangen op de voorspelde 
wijze. De beperkte analyse voegt met andere worden een extra bevestiging 
toe aan de theorie. Ten tweede kan uit deze verkennende analyse worden 
afgeleid dat de samenhang tussen de drie indicatoren van identiteit niet 
problematisch is om te verhinderen dat ze samen in één model worden 
gebruikt. 
 

7.3. Samenhang tussen indicatoren van peergroup 

Niet alleen voor de indicatoren van identiteit dient deze verkennende 
analyse te worden doorgevoerd. Ook voor de vier indicatoren van peergroup 
of sociaal zelfbeeld dient dit te gebeuren. Er wordt eerst gezocht naar 
bevestiging van de stellingen dat populariteit, aantal beste vrienden en zich 
aanvaard voelen door anderen positief samenhangen. Vanuit de geziene 
theorie en eigenlijk ook vanuit een algemeen aanvoelen kan worden 
verwacht dat populairdere jongeren meer beste vrienden hebben, en zich 
ook meer aanvaard weten. Dat laatste lijkt vanzelfsprekend, zelfs al is 
populariteit iets wat de jongeren voor zichzelf hebben gedefinieerd. Wellicht 
speelt het aantal beste vrienden echter ook een rol in de persoonlijke 
omschrijving van ‘populair zijn’. De kans dat men zichzelf populair acht en 
weinig echt goede vrienden heeft, is klein, tenzij men zich natuurlijk met 
een beperkt groepje beste vrienden wat afsluit van de anderen, en zo een 
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eigen groep creëert. Het kan ook dat men een strikt onderscheid maakt 
tussen een grote groep vrienden en slechts een heel beperkte kring van 
beste vrienden. Dan zijn populair zijn en weinig beste vrienden hebben wel 
te rijmen. Verder wordt verwacht dat aandacht voor sociale vergelijking er 
vooral is bij jongeren die geen top tien plaats behalen in hun directe sociale 
omgeving en net vanuit de onzekerheid die daaruit volgt meer aandacht 
zullen hebben voor sociale vergelijking. Niettemin kan er ook een positief 
verband zijn tussen aandacht voor sociale vergelijking en de andere 
indicatoren van peergroup omdat populaireit, aantal beste vrienden en zich 
aanvaard voelen in de sociale groep geen gegevenheden zijn, zij moeten 
worden onderhouden. Zoals in de theorie aan bod kwam, dient sociale 
vergelijking onder meer tot het behouden (of verkrijgen) van een (betere) 
positie in de groep. Toch wordt deze analyse vooral gehouden vanuit 
statistische overwegingen, net omwille van de eerder geschetste mogelijke 
problemen met het oog op multivariate analyse. 
 
De vier indicatoren die worden gebruikt om een – beperkt – beeld te 
schetsen van de peergroup van jongeren zijn dus het aantal beste vrienden, 
de populariteit, de mate waarin aandacht wordt geschonken aan sociale 
vergelijking en de mate waarin men zich door anderen aanvaard voelt119. 
 
Tabel 13: Bivariate ANOVA’s van populariteit op aandacht voor sociale 

vergelijkingsinformatie (ATSCI) en gepercipieerde aanvaarding door anderen 

(ACTO) 

 ATSCI (N=3236) ACTO(N=3326) 
Populariteit         

Laag 617 12,79 184,806 ,000*** 625 11,78 207,538 ,000*** 
Gemiddeld 956 13,11   976 13,52   

Hoog 1227 13,80   1274 14,60   
Top 438 13,76   461 14,96   

 
Populariteit heeft redelijk eenduidige verbanden met de beide somschalen. 
Jongeren die zichzelf een lagere populariteit toedichten hebben minder 
aandacht voor sociale vergelijking. Sociale vergelijking blijkt dus wel 
degelijk nodig om een bepaalde sociale status te verkrijgen. Jongeren die 
zichzelf hoog of heel hoog inschatten wat betreft populariteit in de 
vriendengroep, scoren duidelijk hoger wanneer wordt gekeken naar de 
mate waarin ze aandacht hebben voor informatie van sociale vergelijking. 
Wie wil ‘scoren’, wil weten hoe. Daarom hebben jongeren met dergelijke 

                                                 
119 In de fase van de bivariate analyse zal voor het aantal beste vrienden en populariteit 
gewerkt worden met een categorisering van de continue variabele. In de regressieanalyses 
wordt dat niet gedaan. 



200 

doelen meer aandacht wat anderen doen en gedragen ze zoals ze denken 
dat anderen willen dat ze zich gedragen. Het verband is echter niet tussen 
alle categorieën van populariteit significant. Uit de Tukey-waarden van de 
F-test (niet getoond) blijkt dat de verschillen tussen lage populariteit en 
gemiddelde populariteit, tussen gemiddelde en toppopulariteit en tussen 
hoge en toppopulariteit niet significant zijn. Niettemin blijven er genoeg 
significante verbanden om de besluiten die net werden getrokken aan te 
houden. 
 
Dat populariteit in een vriendengroep sterk samenhangt met de 
gepercipieerde aanvaarding door anderen, is zoals verwacht. Hoe 
populairder jongeren zichzelf inschatten, hoe hoger ze scoren op de schaal 
die aanvaarding door anderen meet. Het tegengestelde lijkt onmogelijk. Het 
verband is bovendien sterk significant tussen alle categorieën van 
populariteit, behalve tussen hoge en topprioriteit, waar het met een p-
waarde van ,052 de significantiedrempel van 95% net niet haalt. 
 
Zoals verwacht is ook de relatie tussen populariteit en aantal beste vrienden 
positief. Populariteit is dus niet iets wat jongeren als een innerlijk aspect op 
zich beschouwen, maar zeker ook koppelen aan uiterlijke zaken zoals het 
aantal beste vrienden dat men heeft. Populair zijn en geen beste vrienden 
hebben, gaan heel duidelijk niet samen. Het verband laat echter nuancering 
toe. Er blijkt zeker een tendens te bestaan van meer beste vrienden hebben 
en populairder zijn wanneer de kruistabel wordt bekeken, maar dit moet 
niet worden uitvergroot. Van de jongeren die zichzelf een lage populariteit 
toedichten, zijn er namelijk 35% die vijf of meer beste vrienden hebben. 
Het valt aan te nemen dat ook deze beste vrienden zichzelf verre van 
populair vinden bij de anderen, zodat over een zekere subgroep van 
jongeren zou kunnen worden gesproken. Misschien nog meer eigenaardig, 
is dat 2% van de jongeren die zichzelf erg populair vinden, aangeven geen 
enkele beste vriend te hebben. Mogelijk hebben zij wel heel veel goede 
vrienden, maar geen beste vrienden. Zelf totaal geen vrienden hebben (en 
er dus ook geen beste uit kúnnen kiezen) en zichzelf wel populair 
inschatten, is een weinig plausibele mogelijkheid.  
 
De eerder geopperde tendens kan wel worden teruggevonden als wordt 
gekeken naar de rijen in de kruistabel. Waar 35% van de jongeren met een 
lage populariteit opgeeft vijf of meer beste vrienden te hebben, stijgt dit 
voor erg populaire jongeren tot 50%. Omgekeerd daalt het percentage 
jongeren dat één of twee beste vrienden heeft van 34% bij jongeren met 
een lage populariteit tot 22% bij jongeren met een erg hoge populariteit. 
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De eerder lage waarde van Tau-B wijst echter opnieuw op de nodige 
bescheidenheid bij de vaststelling van dit verband. 
 
Tabel 14: Kruistabel van aantal beste vrienden met populariteit 
(kolompercentages) 
N = 3168 Populariteit  
Aantal beste vrienden Laag Gemiddeld Hoog Top Totaal 
Geen 3,1% 2,0% 1,1% 1,9% 1,8% 
Eén of twee 34,1% 23,9% 23,5% 22,0% 25,3% 
Drie of vier 27,8% 32,6% 30,7% 26,2% 30,2% 
Vijf of meer 35,0% 41,5% 44,6% 49,9% 42,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi² (p-waarde) 50,851 (,000) 

Tau-B ,087 (,000) 

 

Het aantal beste vrienden dat jongeren aangeven te hebben, werd 
eveneens in verband gebracht met de beide somschalen die binnen de 
aspecten van peergroup werden opgenomen. Uit de variantieanalyses blijkt 
dat er geen verband bestaat tussen het hebben van aandacht voor 
informatie rond sociale vergelijking en het aantal beste vrienden, maar dat 
er wel een verband bestaat tussen mate van aanvaarding door anderen en 
aantal beste vrienden. Dit laatste ligt ook volledig in de lijn van de 
verwachting. Het is uiteraard heel aannemelijk dat jongeren die meer beste 
vrienden hebben, zich ook meer aanvaard weten door anderen. Tukey-
waarden van de F-test wijzen er echter op dat het verband eigenlijk enkel 
bestaat tussen jongeren die vijf of meer beste vrienden hebben en de 
andere categorieën. 
 
Tabel 15: Bivariate ANOVA’s van aantal beste vrienden op aandacht voor sociale 
vergelijkingsinformatie (ATSCI) en gepercipieerde aanvaarding door anderen 
(ACTO) 
 ATSCI (N=3026) ACTO(N=3113) 

Aantal beste vrienden N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Geen 52 13,04 1,030 ,378 54 12,76 13,833 ,000*** 

Eén of twee 772 13,22   796 13,44   

Drie of vier 917 13,27   934 13,76   

Vijf of meer 1285 13,53   1329 14,14   

 

Een laatste bivariaat verband dat moet worden nagegaan, is het verband 
tussen de beide somschalen. In welk mate hangen de aandacht voor 
vergelijking met anderen en de aanvaarding binnen de vriendengroep 
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samen? Er kan worden vermoed dat deze op een positieve wijze 
samenhangen. Immers, wie meer met anderen rekening houdt in een 
sociale groep, vindt wellicht ook sneller een plaats binnen die groep en zal 
er ook, net omdat hij of zij er meer rekening mee houdt, meer worden 
aanvaard. Correlatie-analyse bevestigt dit. Een Pearson-correlatie van ,112 
(sig. ,000, N=3215) toont aan dat er een positief verband is tussen beide 
attitudes. Dit verband is echter niet dermate groot dat de integratie van 
beide somschalen in één model problemen van multicollineariteit zou 
veroorzaken.  
 
Met deze laatste analyse wordt de eerste verkennende analyse tussen de 
variabelen die worden gehanteerd om identiteit en peergroup van jongeren 
in kaart te brengen afgerond. Telkens zijn de analyses binnen de grenzen 
van het conceptuele blok self of social self gebleven. Identiteitsvariabelen 
werden in verband gebracht met andere identiteitsvariabelen en variabelen 
die gebruikt worden om aspecten van peergroup te meten werden eveneens 
met elkaar in verband gebracht. Vooraleer de stap wordt gezet naar de 
multivariate analyse van de verbanden tussen deze twee conceptuele 
blokken, worden deze twee blokken elk apart in bivariaat verband gebracht 
met kenmerken van de socio-demografische achtergrond van jongeren. 
 

7.4. Bivariate samenhang tussen socio-demografische 

achtergrond en identiteit 

In deze paragraaf wordt een analyse uitgevoerd van de bivariate 
samenhang tussen de geselecteerde aspecten van identiteit en de socio-
demografische achtergrond van de jongeren in de steekproef. De indeling 
volgens paragrafen werd gemaakt volgens de geselecteerde 
identiteitsvariabelen. Meer bepaald zal worden nagegaan welke verbanden 
er bestaan tussen geslacht, leeftijd, etniciteit, onderwijsvorm, thuissituatie 
en siblings aan de ene kant en aspecten van identiteit aan de andere kant. 
Vanuit de redenering dat binnen een zogenaamde postmoderne 
maatschappij de achtergrond van jongeren veel minder van belang is en 
dus ook veel minder invloed zou uitoefenen op de mogelijkheden en de 
plaats van het individu binnen de sociale omgeving, wordt de invloed niet 
als onbestaande, maar wel als gering verondersteld. 
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7.4.1. Jongeren en hun eigenwaarde 
Jongeren hebben van kindsbeen af een bepaald beeld van zichzelf. Eén van 
de manieren waarop dit zich uit is in de waarde die ze hechten aan hun 
zelfbeeld, hun eigenwaarde. Uit de analyse van bivariate verbanden blijkt 
dat verschillende achtergrondvariabelen een significante samenhang 
vertonen met eigenwaarde. De precieze waarden op de schaal van 
eigenwaarde doen in deze analyse niet ter zake. Het gaat in dit onderzoek 
om de verschillen die er optreden en die samenhangen met bepaalde 
achtergrondvariabelen.  
 
Jongens hebben een significant hogere eigenwaarde dan meisjes. Naast 
geslacht speelt ook etniciteit een belangrijke rol. Allochtone jongeren 
hebben een hogere eigenwaarde dan autochtone jongeren. De 
onderwijsvorm lijkt een significante invloed uit te oefenen, maar Tukey-
waarden van de F-test wijzen erop dat de verschillen tussen de categorieën 
onderling nergens significant zijn, wat de eerdere vaststelling teniet doet. 
Ook leeftijd en aantal siblings blijken geen verband te hebben met 
eigenwaarde. De thuissituatie, en meer bepaald dus of jongeren thuis 
wonen bij vader en moeder of bij personen die zij als dusdanig aanzien blijkt 
wel een verband te tonen met eigenwaarde. Jongeren die in eerder 
traditionele thuissituaties verkeren, hebben een hogere eigenwaarde dan 
de jongeren die in eenoudergezinnen wonen of andere thuissituaties 
kennen.  
 
Tabel 28: Bivariate ANOVA’s en correlatie-analyses van achtergrondvariabelen op 
eigenwaarde 
ANOVA  N Gem. F Sig. 
Geslacht Jongen 1795 35,01 133,338 ,000*** 
 Meisje 1482 32,29   
Onderwijsvorm ASO 1630 34,08 3,301 ,037* 
 TSO-KSO 887 33,44   
 BSO 761 33,51   
Etniciteit Autochtoon 2777 33,56 17,973 ,000*** 
 Allochtoon 500 34,98   
Thuissituatie Vader en moeder 2504 34,02 11,008 ,001** 
 Andere situatie 726 33,06   
CORRELATIE      
 Pearson Sig. N   
Leeftijd ,002 ,908 3278   
Siblings -,021 ,232 3465   

 

 

De eigenwaarde van jongeren hangt dus enkel samen met geslacht, 
etnische achtergrond en thuissituatie. Jongens zijn zekerder van zichzelf 
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dan meisjes. Allochtone jongeren schatten zichzelf hoger in dan autochtone 
jongeren. De allochtone achtergrond zorgt dus niet voor een hogere mate 
van onzekerheid. Niet in een traditioneel gezin wonen, doet dit echter wel. 
 

7.4.2. Sociale achtergrond en assertiviteit 
Een tweede geselecteerd aspect van identiteit betreft de assertiviteit van 
jongeren. Analoog aan de vorige paragraaf wordt in deze paragraaf gekeken 
naar de samenhang van de assertiviteit van jongeren met de geselecteerde 
meetinstrumenten van hun sociale achtergrond.  
 
Tabel 29: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op assertiviteit 
ANOVA  N Gem. F Sig. 
Geslacht Jongen 1865 13,26 49,904 ,000*** 
 Meisje 1526 12,24   
Onderwijsvorm ASO 1681 12,48 11,594 ,000*** 
 TSO-KSO 913 12,91   
 BSO 798 13,34   
Etniciteit Autochtoon 2869 12,58 50,039 ,000*** 
 Allochtoon 522 14,00   
Thuissituatie Vader en moeder 2594 12,67 10,750 ,001** 
 Andere situatie 747 13,24   
CORRELATIE      
 Pearson Sig. N   
Leeftijd ,110 ,000*** 3392   
Siblings ,028 ,099 3384   

 

 

Jongens zijn assertiever dan meisjes en komen dus meer voor zichzelf op. 
Zij willen hun eigen ik meer in de verf zetten. Er blijkt ook een significante 
invloed uit te gaan van leeftijd op assertiviteit, die ligt in de lijn van de 
verwachting, namelijk dat jongeren assertiever worden en meer voor 
zichzelf opkomen naarmate ze ouder worden. Onderwijsvorm en etniciteit 
hangen ook samen met assertiviteit. In het ASO zijn jongeren minder 
assertief dan in het TSO, KSO en BSO. Tukey-waarden van de F-test tonen 
namelijk aan dat het verschil tussen TSO-KSO en BSO onderling niet 
significant is. De mindere mondige leerlingen of de leerlingen die wat meer 
bescheiden zijn, situeren zich dus in het ASO. Op het vlak van etniciteit is 
het duidelijk dat allochtone jongeren assertiever zijn dan autochtone 
jongeren. Verder blijkt dat jongeren die niet in een traditioneel gezin wonen 
met een vader en een moeder assertiever zijn. Of men meer broers en 
zussen heeft of net minder tenslotte, blijkt er niet toe te doen. Het is dus 
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niet zo dat jongeren die meer siblings hebben, zouden geleerd hebben meer 
voor zichzelf op te komen omdat ze dit thuis ook moeten doen. 
 

7.4.3. Het lichaamsbeeld en de sociale achtergrond 
Als laatste aspect van identiteit wordt in het onderzoek het lichaamsbeeld 
betrokken. Met behulp van kruistabellen wordt het bivariate verband tussen 
de verschillende achtergrondvariabelen en de onderscheiden niveau’s van 
lichaamsontevredenheid in kaart gebracht120. 
 
Significante verbanden zijn er weinig. Enkel geslacht, onderwijsvorm en het 
feit of men thuis al dan niet bij een vader en een moeder woont, blijken 
significant samen te hangen met lichaamstevredenheid. Meisjes lijken 
minder tevreden over hun lichaam dan jongens. Het verschil is niet erg 
groot, maar waar bij jongens bijna 4% erg ontevreden is over het lichaam, 
is dat bij meisjes bijna 8%. Jongens zijn meer tevreden en licht ontevreden 
dan meisjes, maar meisjes zijn vaker redelijk ontevreden of erg ontevreden. 
Tau-B wijst ook op dit positief verband. 
 

Tabel 16: Kruistabellen van geslacht, leeftijd en etniciteit met 
lichaamstevredenheid (kolompercentages) 

N = 3300 Geslacht Leeftijd Etniciteit  

Tevredenheid Jongen Meisje 12-14 15-16 17+ Autocht Allocht Totaal 
Tevreden 33,5 30,9 33,0 33,1 31,1 32,1 33,6 32,3 

Licht ontevreden 46,9 43,4 42,8 44,4 48,4 45,5 44,3 45,3 
Redelijk ontevreden 15,8 18,0 17,4 17,0 16,0 16,9 16,5 16,8 

Erg ontevreden 3,8 7,7 6,8 5,4 4,5 5,6 5,6 5,6 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (p-waarde) 27,768 (,000) 11,137 (,084) ,475 (,924)  
Associatiemaat ,057 (,000) (Tau-b) -,008 (,596) (Tau-b) -,009 (,586) (Tau-b)  

 

Ook onderwijsvorm hangt significant samen met lichaamtevredenheid. 
Jongeren in het BSO en het TSO/KSO zijn duidelijk veel meer ontevreden 
met hun lichaam dan jongeren in het ASO. Bijna 36% van de jongeren in 
het ASO is tevreden met zijn of haar lichaam waar dit bij jongeren in de 
andere onderwijsvormen slechts iets minder dan 30% is. De twee 
zwaardere vormen van ontevredenheid komen ook meer voor bij de niet-
ASO-leerlingen. Ten derde speelt ook de thuissituatie van jongeren een rol. 
Wie thuis bij een vader en een moeder woont, is vaker tevreden en minder 
vaak erg ontevreden over het eigen lichaam. Andere onderzochte 

                                                 
120 De variabelen leeftijd en aantal siblings, die in de vorige paragrafen als continu werden 
behandeld, worden voor deze verkennende analyse gecategoriseerd. 
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verbanden blijken niet significant. Leeftijd, etniciteit en aantal siblings 
hangen niet samen met lichaamstevredenheid.  
 
Tabel 17: Kruistabellen van onderwijsvorm, thuissituatie en aantal siblings met 
lichaamstevredenheid (kolompercentages) 

N=3253 Onderwijsvorm Woonsituatie Siblings  
Tevredenheid ASO TSO/KSO BSO V+M Ander Geen Eén Meer Totaal 
Tevreden 35,6 28,2 29,9 33,9 27,2 29,8 34,4 31,0 32,3 
Licht ontevreden 44,5 47,4 44,6 44,1 50,2 47,6 42,8 47,4 45,3 
Redelijk ontevreden 15,3 18,5 18,2 17,1 15,3 17,3 17,1 16,1 16,8 
Erg ontevreden 4,6 5,9 7,3 4,9 7,4 5,3 5,7 5,5 5,6 
Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Chi² (p-waarde) 24,587 (,000) 19,861 (,000) 7,986 (,239)  
Associatiemaat ,061 (,000) (Cramer’s V) ,045 (,006) (Tau-b) ,003 (,870) (Tau-b)  

 

Uiteraard mag hier niet over een verband gesproken worden als zouden 
sommige jongeren die aan bepaalde ‘voorwaarden’ voldoen minder gezonde 
lichamen hebben. Het gaat erom in welke mate de ontevredenheid met het 
lichaam samenhangt met bepaalde jongeren. Deze jongeren zijn dan sneller 
geneigd om ontevreden te zijn. Ontevredenheid met het eigen lichaam blijft 
altijd subjectief. 
 

7.4.4. Identiteit en de sociale achtergrond 
Uit de voorgaande verkennende bivariate analyses blijkt duidelijk dat er een 
aantal variabelen die elementen in kaart brengen van de sociale 
achtergrond van jongeren, samenhangen met identiteit en de postmoderne 
verwachting dat identiteit en sociale achtergrond in bijzonder grote mate 
losstaan van elkaar kan dus niet worden gestaafd. Evenmin echter, kan er 
van een sterke samenhang tussen identiteit en sociale achtergrond worden 
gesproken. Geslacht, onderwijsvorm en thuissituatie blijken verband te 
houden met elk van de drie geïntegreerde aspecten van identiteit. Etniciteit 
houdt wel verband met eigenwaarde en assertiviteit, maar niet met 
lichaamstevredenheid. Leeftijd hangt enkel op een significante wijze samen 
met assertiviteit. Het aantal siblings tenslotte, een tweede element van de 
thuissituatie naast de al dan niet aanwezigheid van een vader en een 
moeder, hangt met geen enkele van de aspecten van identiteit samen. Er 
worden dus geen tekenen genoteerd van een totaal los staan van identiteit 
en sociale achtergrond, maar evenmin van een nauwe band tussen deze 
twee.  
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7.5. Bivariate samenhang tussen socio-demografische 

achtergrond en aspecten van de peergroup. 

Wanneer jongeren zich in de sociale omgeving bewegen, dragen ze 
uiteraard elementen in zich mee die hun oorsprong hebben in hun sociale 
achtergrond. Men kan er zich niet zomaar van losmaken. Bovendien zijn 
heel wat van die elementen ook onmiddellijk zichtbaar voor anderen en 
spelen ze dus ook in een meer dan passieve betekenis een rol. Dat men een 
jongen of een meisje is en dat men allochtoon of autochtoon is, kan men 
niet verstoppen. Bovendien is de verkenning in deze paragraaf ook 
noodzakelijk om de latere multivariate analyses in een juist licht te kunnen 
plaatsen. Naast populariteit wordt ook hun aantal beste vrienden in verband 
gebracht met sociale achtergrond en tot slot wordt dat ook gedaan voor 
twee somscores van schalen die elk op een verschillende wijze de plaats 
van jongeren in hun peergroup omschrijven. 
 

7.5.1. Populariteit 
Hoe populair jongeren zichzelf vinden, kan een belangrijke indicator zijn 
van hun plaats binnen hun eigen vriendengroep. Populariteit hangt samen 
met uiterlijke, direct zichtbare aspecten van een persoon. In de analyse van 
de verbanden van populariteit met sociale achtergrond wordt dan ook enkel 
rekening gehouden met de uiterlijke aspecten van de zogenaamde sociaal-
demografische achtergrond: geslacht, leeftijd en etniciteit. Ook 
onderwijsvorm wordt betrokken aangezien jongeren elkaar vaak op school 
ontmoeten en die onderwijsvorm dus evenmin verborgen is. 
 
Er is geen verschil te merken tussen hoe populair jongens zichzelf vinden 
en hoe populair meisjes zichzelf vinden. Leeftijd speelt wel een rol, ook al 
blijft die wat onduidelijk. Uit onderstaande tabel kan echter wel worden 
afgeleid dat de extremen van populariteit worden afgetopt bij het ouder 
worden. 38% van de jongeren van 12 tot 14 jaar vindt zichzelf ofwel 
helemaal niet populair of erg populair. Deze extreme antwoorden, komen 
nog maar voor bij 30% van de 17-plussers. De middengroepen (gemiddeld 
en hoog in populariteit) groeien dan weer lichtjes naarmate de jongeren 
ouder worden. Ingeschatte populariteit en etniciteit hangen sterk samen. 
Hoewel er geen verschil is in percentage allochtone en autochtone jongeren 
die zichzelf helemaal niet populair vinden, is dat verschil er des te meer aan 
de andere zijde van het populariteitscontinuüm. Van de autochtone 
jongeren acht 12% zichzelf erg populair, maar bij allochtone jongeren loopt 
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dit op tot 23%. Allochtone jongeren vinden zichzelf dan weer veel minder 
vaak ‘gemiddeld populair’. 
 
Wanneer het bivariate verband van populariteit met onderwijsvorm van 
naderbij wordt bekeken, kan worden opgemerkt dat jongeren uit het TSO 
en het KSO zichzelf veel minder de status van ‘topper’ geven wanneer het 
over populariteit in de vriendengroep gaat. Jongeren uit het BSO vinden 
dan weer opvallend meer dan andere jongeren dat ze verre van populair 
zijn.  
 
Tabel 18: Kruistabellen van geslacht, leeftijd en etniciteit met ingeschatte 
populariteit (POP) (kolompercentages) 
N = 3429 Geslacht Leeftijd Etniciteit  

POP Jongen Meisje 12-14 15-16 17+ Autocht Allocht Totaal 

Laag 18,3 19,4 20,0 20,0 16,6 18,7 18,6 18,8 

Gemiddeld 29,5 29,3 26,3 30,0 31,4 31,0 20,9 29,4 

Hoog 38,3 37,4 35,9 38,3 39,2 38,0 37,6 37,9 

Top 13,9 14,0 17,7 11,7 12,8 12,3 22,9 13,9 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (p-waarde) ,732 (,866) 27,998 (,000) 52,233 (,000)  

Cramer’s V ,015 (,866)  ,090 (,000) ,123 (,000)  

 
Tabel 19: Kruistabellen van onderwijsvorm met ingeschatte populariteit (POP) 
(kolompercentages) 
N=3280 Onderwijsvorm 

POP ASO TSO/KSO BSO 

Laag 16,5 17,8 24,7 

Gemiddeld 28,9 32,7 26,7 

Hoog 39,9 38,0 33,4 

Top 14,6 11,5 15,2 

Totaal  100,0 100,0 100,0 

Chi² (p-waarde) 36,944 (,000) 

Cramer’s V ,105 (,000) 

 

7.5.2. Het aantal beste vrienden 

Een tweede aspect van de peergroup dat als indicator in dit onderzoek wordt 
betrokken, betreft het aantal beste vrienden dat een jongere heeft. 
Aangezien hierin de eigen activiteit van de jongeren een belangrijkere rol 
speelt – beste vrienden zoeken, hebben of zelfs nog maar toelaten – worden 
ook de twee andere aspecten uit de sociale achtergrond betrokken, met 
name de thuissituatie op het vlak van al dan niet samenwonende ouders en 
het aantal siblings. Andere jongeren kunnen deze aspecten misschien niet 
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onmiddellijk zien, maar aangezien het aantal beste vrienden ook in grote 
mate wordt bepaald door de jongere zelf, worden deze aspecten hier wel 
betrokken. Bovendien kunnen broers of zussen ook beste vrienden zijn. 
 
Een eerste resultaat dat kan worden afgeleid uit Tabel 20 en dat wordt 
bevestigd door de waarde van Cramer’s V is dat jongens aangeven meer 
beste vrienden te hebben dan meisjes. Bijna 50% van de jongens zegt meer 
dan vier beste vrienden te hebben, waar dit bij meisjes 36% is. Het hebben 
van één of twee beste vrienden komt dan weer vaker voor bij meisjes dan 
bij jongens. In dezelfde tabel kan worden gelezen dat hoe ouder men wordt 
hoe minder vaak men meer dan vier beste vrienden heeft. Het hebben van 
één tot vier beste vrienden komt dan weer duidelijk meer voor naarmate 
men ouder wordt.  
 
Tabel 20: Kruistabellen van geslacht, leeftijd en etniciteit met aantal beste 
vrienden (ABV) (kolompercentages) 
N = 3193 Geslacht Leeftijd Etniciteit  

ABV Jongen Meisje 12-14 15-16 17+ Autocht Allocht Totaal 

Geen 1,8 1,9 0,6 2,0 2,7 1,5 3,7 1,8 

Eén of twee 21,4 29,8 21,6 24,7 28,9 25,5 24,5 25,3 

Drie of vier 28,1 32,4 25,5 31,6 32,5 30,1 30,1 30,1 

Meer dan vier 48,7 35,9 52,2 41,7 36,0 42,9 41,7 42,8 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (p-waarde) 57,076 (,000) 67,890 (,000) 10,785 (,013)  

Cramer’s V ,134 (,000) ,146 (,000) ,058 (,013)  

 
Tabel 21: Kruistabellen van onderwijsvorm, thuissituatie en aantal siblings met 
aantal beste vrienden (ABV) (kolompercentages) 
N=3146 Onderwijsvorm Woonsituatie Siblings  

ABV ASO TSO/KSO BSO V+M Ander Geen Eén Meer Totaal 

Geen 1,8 1,5 2,3 1,5 2,4 2,6 1,4 2,1 1,8 

Eén of twee 25,3 23,7 27,2 24,6 27,2 24,1 24,3 26,7 25,3 

Drie of vier 32,2 30,7 24,8 29,9 30,5 27,2 31,4 29,5 30,1 

Meer dan vier 40,7 44,1 45,7 43,9 39,9 46,1 42,8 41,7 42,8 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (p-waarde) 15,824 (,015) 6,280 (,099) 8,421 (,209)  

Cramer’s V ,070 (,015) ,045 (,099) ,036 (,209)  

 

Verschillen tussen allochtone jongeren en autochtone jongeren zijn veel 
minder scherp. Hetzelfde geldt voor de verschillen naar onderwijsvorm. 
Verschillen naar woonsituatie en aantal siblings zijn er zelfs niet. Meisjes 
blijken dus selectiever wat betreft het aantal vrienden dat zij als beste 
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vrienden opgeven. Ook naarmate men ouder wordt, wordt men strikter in 
de definiëring van wat een beste vriend eigenlijk is of hoort te zijn. 
 

7.5.3. Houdingen ten aanzien van de vriendengroep 
Naast gepercipieerde feiten werden ook houdingen opgenomen bij het 
conceptuele blok van peergroup in het onderzoek. Bij de aandacht voor 
sociale vergelijking vindt de achterliggende onderzoeksvraag haar 
oorsprong in de vraag naar de aanwezigheid van peergroup pressure. Wie 
meer aandacht heeft voor sociale vergelijking, is gevoeliger voor peergroup 
pressure. Het is belangrijk te weten welke jongeren gevoeliger zijn voor 
deze aspecten, omdat in de lijn van de centrale onderzoeksvraag wordt 
verwacht dat net zij consumptie meer als communicatiemiddel gaan 
gebruiken. De tweede houding die wordt opgenomen betreft de 
aanvaarding binnen de vriendengroep. Met deze analyse wordt getracht om 
eigenlijk op voorhand al een beeld te hebben van de plaats van het individu 
in de groep. Jongeren die zich minder aanvaard weten, zijn dit misschien 
net omdat ze minder aansluiten bij de consumptiegewoontes van de groep.  
 
Tabel 22: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 

op aandacht voor sociale vergelijking en aanvaarding door anderen. 
  Aandacht sociale vergelijking Aanvaarding door anderen 

Kenmerk  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Geslacht Jongen 1794 13,20 5,781 ,016 1854 13,69 8,592 ,003 

 Meisje 1472 13,60   1507 13,97   

Onderwijsvorm ASO 1622 13,41 ,433 ,649 1663 14,00 10,509 ,000 

 TSO-KSO 883 13,26   904 13,77   

 BSO 761 13,45   795 13,46   

Etniciteit Autochtoon 2758 13,44 2,412 ,121 2841 13,80 ,615 ,433 

 Allochtoon 508 13,09   520 13,90   

Thuissituatie V + M 2509 13,41 ,296 ,586 2584 13,85 1,220 ,269 

 Andere situatie 710 13,30   727 13,72   

CORRELATIE          

  Pearson Sig. N  Pearson Sig. N  

Leeftijd  -0,85 ,000 3266  ,004 ,836 3363  

Siblings  -0,58 ,001 3258  -,021 ,224 3356  

 

 
Jongens hebben minder aandacht voor informatie die sociale vergelijking 
betreft. Ze voelen zich ook minder door anderen aanvaard dan meisjes. De 
verschillen zijn echter niet zo groot. Een duidelijker effect lijkt uit te gaan 
van leeftijd, maar dan enkel op de aandacht voor sociale vergelijking. 
Correlatie-analyse toont aan dat jongeren minder aandacht hebben voor 
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sociale vergelijking naarmate ze ouder worden. Ook jongeren die meer 
siblings hebben, hebben minder aandacht voor sociale vergelijking. 
 
Het aanvaard worden door anderen houdt slechts verband met twee 
achtergrondvariabelen. Naast het verband met geslacht blijkt ook dat 
jongeren uit het BSO zich minder aanvaard voelen dan jongeren uit het 
TSO, KSO en ASO. De jongeren die zich door anderen het meest aanvaard 
voelen, komen uit het ASO. De strijd binnen de peergroup lijkt dus het 
hardst te woeden in BSO-richtingen. 
 

7.5.4. Peergroup en sociale achtergrond 
De sociale achtergrond blijkt in beperkte mate samen te hangen met de 
peergroup van jongeren. Jongens hebben meer beste vrienden, maar 
voelden zich tegelijk minder aanvaard door anderen en hadden ook minder 
aandacht voor sociale vergelijking dan meisjes. Het lijkt erop dat de 
vereisten om tot beste vriend te worden gerekend hoger liggen bij meisjes 
dan bij jongens. Net dit kan leiden tot hogere aandacht voor sociale 
vergelijking en daardoor ook tot een hogere mate van zich aanvaard voelen. 
Leeftijd speelde vooral een rol in het matiger worden. De extreme gevallen 
van populariteit, erg hoog of bijzonder laag, kwamen minder voor naarmate 
de jongeren ouder werden. Ze kregen ook minder aandacht voor sociale 
vergelijking en werden selectiever in het aantal beste vrienden dat ze 
opgaven. Als verwacht wordt dat deze trend zich in het volwassen worden 
voortzet, dan leidt de keuze voor jongeren als onderzoeksobjecten in dit 
onderzoek naar de sociale rol van consumptie in de opbouw en 
communicatie van het eigen ik naar een mogelijk belangrijkere rol dan bij 
volwassenen het geval is. De etnische achtergrond van jongeren hing enkel 
samen met de mate waarin ze zich populair voelden. Allochtone jongeren 
voelen zich duidelijk populairder in de groep, maar deze gegevens werd niet 
bevestigd in de analyse van de mate waarin ze door anderen werd 
aanvaard. De onderwijsvorm bleek enkel samen te hangen met de 
populariteit en met de mate waarin jongeren zich door anderen aanvaard 
voelen. Jongeren uit het BSO kenden meer extremen in populariteit. Er 
waren meer jongeren die zichzelf erg onpopulair en meer jongeren die 
zichzelf erg populair voelden dan in andere onderwijsvormen. Jongeren uit 
het BSO voelden zich ook minder aanvaard door hun meest naaste anderen. 
De thuissituatie bleek nauwelijks samen te hangen met 
peergroupelementen. Er kon enkel worden vastgesteld dat jongeren die 
meer broers en zussen hebben minder aandacht hebben voor sociale 
vergelijking. 
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De bivariate analyses hebben een eerste licht geworpen op de verbanden 
die er bestaan tussen de sociale achtergrond van jongeren en bepaalde 
aspecten van hun identiteit en hun peergroup. In de volgende paragraaf 
wordt vanuit een multivariaat perspectief beschouwd hoe beide conceptuele 
blokken, van identiteit en peergroup, met elkaar samenhangen en hoe dit 
verband vanuit de sociale achtergrond van de jongeren zelf wordt 
beïnvloed. 
 

7.6. Identiteit en peergroup vanuit een multivariaat 

perspectief 

In deze paragraaf zullen de verbanden worden nagegaan die spelen vanuit 
alle achtergrondvariabelen samen naar elementen van identiteit en naar 
elementen van peergroup. In een eerste deel wordt dit gedaan voor de 
elementen van identiteit. In een tweede deel wordt de samenhang tussen 
de achtergrondvariabelen, de elementen van identiteit en de indicatoren 
van peergroup bestudeerd. In het eerste deel worden op deze manier drie 
modellen geschat. In het tweede deel zijn dat er vier keer twee (telkens 
een model met enkel alle achtergrondvariabelen en een model met 
achtergrondvariabelen en variabelen van identiteit). Daarbij wordt 
uitgegaan van een invloed van achtergrondvariabelen op identiteit en 
daarna van achtergrondvariabelen en identiteit op peergroup, aangezien 
identiteit als interne motivator wordt gezien van de houding van jongeren 
in hun sociale omgeving.  
 

7.6.1. De samenhang van identiteit en sociale achtergrond 
Aangezien eigenwaarde en assertiviteit continue variabelen zijn, kan een 
gewone regressieanalyse dienen om het multivariaat verband met de 
achterliggende variabelen na te gaan. Lichaamstevredenheid kent slechts 
vier categorieën en dient dan ook als een categoriale afhankelijke te worden 
beschouwd, waardoor multinomiale logistische regressie daarvoor de 
geijkte techniek is. 
 
De eerste twee analyses hanteerden de beschikbare achtergrondvariabelen 
en voegden daarbij ook drie interactie-effecten met leeftijd, waarvan te 
verwachten was dat de interactie een belangrijke rol kon spelen. Verder 
werd ook de kwadratische term van leeftijd mee opgenomen, om meer 
specifiek de rol van leeftijd op zich te kunnen bepalen.  
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Tabel 23: Regressieanalyse van achtergrondvariabelen op eigenwaarde en 
assertiviteit 
N=3236 Eigenwaarde Assertiviteit 
 Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht (0=jongen, 1=meisje) -,167 ,000 -,148 ,000 
Leeftijd (cont) -,135 ,037 ,163 ,011 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.) ,039 ,251 ,094 ,005 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO) -,069 ,000 ,009 ,620 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) -,059 ,000 ,032 ,097 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere) -,025 ,440 ,046 ,153 
Siblings (cont.) -,029 ,097 -,002 ,920 
Interactie Geslacht-Leeftijd -,060 ,077 ,043 ,202 
Interactie Etniciteit-Leeftijd ,066 ,060 ,024 ,483 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd -,017 ,627 ,003 ,923 
Kwadratische Term leeftijd ,165 ,007 -,117 ,055 
     
Adjusted R² ,056  ,040  
F (Sig.) 18,291 (,000) 13,701 (,000) 

 
Uit de analyse blijkt dat vanuit een multivariaat perspectief enkel geslacht, 
leeftijd en onderwijsvorm een rol spelen bij de verklaring van eigenwaarde. 
Die verklaring blijft trouwens erg beperkt, want slechts 6% van de variantie 
van eigenwaarde wordt verklaard door de opgesomde 
achtergrondelementen. Meisjes blijken een lagere eigenwaarde te hebben 
dan jongens. De eigenwaarde daalt aanvankelijk met de leeftijd, maar de 
kwadratische term wijst erop dat deze daling zich niet even sterk doorzet. 
Wellicht heeft de puberteit voor de jongste jongeren uit dit onderzoek daar 
wat mee te maken. Deze zorgt voor een dalende eigenwaarde, maar die 
daling zet zich niet door. Ook onderwijsvorm blijkt van tel. Jongeren uit het 
TSO en KSO hebben een lagere eigenwaarde dan jongeren uit het ASO en 
hetzelfde kan worden gezegd van jongeren uit het BSO al is de waarde daar 
nog iets hoger dan bij jongeren uit het TSO en het KSO. Opvallend is dat 
het in de bivariate analyse significant verband tussen etniciteit en 
eigenwaarde volledig wordt wegverklaard in een multivariate analyse. 
Hetzelfde geldt voor het verband met woonsituatie dat in een multivariate 
analyse niet meer van tel blijkt. 
 
Assertiviteit wordt eveneens in een significant model verklaard, maar 
evenmin sterk. Slechts 4% van de variantie vindt haar verklaring in de 
opgenomen achtergrondvariabelen. Bovendien blijken slechts drie 
achtergrondvariabelen van belang. Meisjes zijn minder assertief dan 
jongens en dat verschil is groot. Assertiviteit stijgt ook met leeftijd. Die 
stijging met leeftijd blijkt bovendien redelijk lineair te verlopen, zoals 
trouwens ook uit de bivariate analyse bleek. De kwadratische term is 
namelijk niet significant. Allochtone jongeren tenslotte blijken assertiever 
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dan autochtone jongeren. De bivariate verbanden met onderwijsvorm en 
thuissituatie blijken in een multivariaat kader te worden wegverklaard door 
de andere variabelen.  
 
Het verband met lichaamstevredenheid dient door middel van een 
multivariate logistische regressie te worden onderzocht, aangezien 
lichaamstevredenheid als categoriale variabele is opgenomen. Als 
referentiecategorie dienen de jongeren die wel tevreden zijn met hun 
lichaamsvorm zoals die is. Strikt genomen dienen voor een volledige 
multinomiale logistische regressie alle categorieën van de afhankelijke 
variabelen met elkaar te worden vergeleken. Voor deze analyse betekent 
dit strikt genomen dat er zes onderlinge vergelijkingen nodig zijn. Er zal 
echter worden geopteerd om slechts te werken met één referentiecategorie 
voor deze en alle komende multinomiale logistische regressies in dit 
onderzoek. 
 
Tabel 38: Mult. Log. Regressie van achtergrondvariabelen op 
lichaamstevredenheid 
Variabele Licht ontevreden 

tov tevreden 
Redelijk ontevreden 

tov tevreden 
Erg ontevreden 
tov tevreden 

 b Odds- 
Ratio 

b Odds- 
Ratio 

b Odds- 
Ratio 

Intercept ,136  -,322  -,194  
Geslacht (ref=meisje) ,093 1,097 ,261 1,298 -,165 ,848 
Leeftijd ,102 1,108 ,001 1,001 -,199 ,820 
Onderwijs (ref=BSO)       

ASO -,140 ,870 -,481** ,618 -,855*** ,425 
TSO-KSO ,121 1,128 ,013 1,013 -,158 ,854 

Etniciteit (ref=allochtoon) ,202 1,223 -,031 ,970 -,186 ,830 
Woonsituatie (ref=andere) -,152 ,859 -,041 ,960 -,663* ,515 
Siblings ,060 1,061 -,026 ,975 -,005 ,995 
Geslacht*Leeftijd (ref=meisje) -,044 ,957 -,182** ,833 -,242* ,785 
Etniciteit*Leeftijd (ref=allocht.) -,020 ,981 ,053 1,054 ,137 1,146 
Woonsit*Leeftijd (ref=andere) -,056 ,946 ,006 1,006 ,076 1,076 
       
Model Ch²: 103,667, prob: ,000 
Nagelkerke R²: ,035 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
Door het model correct geclassificeerde gevallen: 45,5% 

 
De analyse levert een goed passend, maar een weinig verklarend model op. 
Net zoals eigenwaarde en assertiviteit nauwelijks werden verklaard door 
achtergrondvariabelen, zo wordt ook lichaamstevredenheid maar voor iets 
meer dan 3% verklaard door de opgenomen achtergrondvariabelen. In het 
ganse model zitten trouwens maar vijf significante verbanden en telkens 
hebben ze voornamelijk met dezelfde variabelen te maken: onderwijsvorm, 
geslacht en leeftijd. De onderwijsvorm speelt bovendien slechts enkel een 
rol in het contrast tussen jongeren uit het ASO en jongeren uit het BSO. Er 
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is op dat vlak dus weinig verschil tussen jongeren uit het BSO en het 
TSO/KSO. 
 
Er zijn geen verschillen op te merken naar achtergrond tussen jongeren die 
tevreden zijn met de vorm van hun lichaam en jongeren die in lichte mate 
ontevreden zijn. De enkele verschillen situeren zich tussen de jongeren die 
redelijk ontevreden en erg ontevreden zijn, telkens in vergelijking met de 
jongeren die tevreden zijn over hun lichaamsbouw. Jongeren uit het ASO 
hebben 1,6 keer minder kans om redelijk ontevreden dan tevreden te zijn 
over hun lichaam dan jongeren uit het BSO. Deze ASO-jongeren hebben 
bovendien 2,4 keer minder kans om erg ontevreden te zijn. Ontevredenheid 
met het eigen lichaam blijkt iets te zijn dat vooral binnen het BSO leeft. 
 
Het blijkt ook dat jongens naarmate ze ouder worden 1,2 keer minder kans 
hebben om redelijk ontevreden te zijn en 1,3 keer minder kans om erg 
ontevreden te zijn dan tevreden te zijn met het eigen lichaam dan meisjes 
naarmate ze ouder worden. Niet alleen is ontevredenheid met het eigen 
lichaam iets dat meer binnen het BSO, TSO en KSO leeft, het leeft ook meer 
bij meisjes. Dit verband, dat bij de bivariate analyse sterk bleek tussen 
geslacht en lichaamsontevredenheid, blijkt vanuit een multivariaat 
perspectief dus wat samen te hangen met leeftijd. Tot slot kan worden 
opgemerkt dat jongeren die bij een vader en een moeder wonen bijna 2 
keer minder kans hebben om erg ontevreden te zijn dan tevreden over het 
eigen lichaam dan jongeren die in andere situaties opgroeien. Wellicht 
speelt de beschermende omgeving van de aanwezigheid van zowel een 
vader en een moeder hierin een rol, al kan dit niet worden bewezen. Drie 
van de vier vermelde variabelen bleken ook in de bivariate analyse samen 
te hangen met de graad van lichaamsontevredenheid (geslacht, 
onderwijsvorm, woonsituatie). 
 

7.6.2. Hoe de sociale achtergrond en identiteit samenhangen met 
het sociale zelf 

Regressieanalyses werpen een multivariate blik op het verband tussen 
peergroup, identiteit en sociale achtergrond bij jongeren. De vier 
opgenomen variabelen worden behandeld als continue variabelen. Telkens 
zal de analyse, per nieuwe afhankelijke variabele, in twee stappen 
gebeuren. Eerst worden enkel de elementen van sociale achtergrond als 
‘voorspellers’ gebruikt, daarna worden de zogenoemde identiteitselementen 
aan het model toegevoegd. Zo kan worden vastgesteld wat precies de 
toegevoegde waarde is van de elementen van identiteit in het verklaren van 
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de variantie van de elementen van peergroup. Er werd eerder al vastgesteld 
dat de invloed van sociale achtergrond op aspecten van identiteit gering 
was. 
 
In de ‘verklaring’ van populariteit spelen identiteitsvariabelen een 
belangrijke rol. Wanneer enkel elementen van sociale achtergrond worden 
opgenomen, wordt nog geen procent van de variantie verklaard, maar de 
opname van de drie identiteitsaspecten leidt tot een verklaring van 12% 
van de variantie van populariteit. Het valt bovendien op dat in model 2a in 
Tabel  geslacht significant wordt, waar dit in model 1a niet het geval was 
en dat de interactie tussen geslacht en leeftijd en de dummy TSO-KSO niet 
meer significant zijn in model 2a waar ze dat in model 1a wel waren. 
Identiteitsaspecten verklaren dus voor een deel de ‘effecten’ weg van deze 
achtergrondvariabelen. Identiteit ‘verklaart’ populariteit trouwens in vrij 
grote mate (Nagelkerke R²=,117). 
 
In de bivariate analyse was het verband niet significant, maar in de 
multivariate analyse speelt geslacht wel degelijk een belangrijke rol. Meisjes 
voelen zich populairder dan jongens. Jongeren uit het BSO voelen zich dan 
weer minder populair dan jongeren uit het ASO. Het niet-significante 
verschil tussen jongeren uit het TSO-KSO en jongeren uit het ASO, duidt 
erop dat jongeren uit het BSO zich ook minder populair voelen dan jongeren 
uit het TSO of het KSO. De verbanden met de elementen van identiteit zijn 
opnieuw eerder vanzelfsprekend. Wie meer eigenwaarde heeft, voelt zich 
meer populair en ook wie assertiever is, is meer populair of voelt dat toch 
zo aan. Populariteit, eigenwaarde en assertiviteit gaan dus samen op en af. 
Ook de derde identiteitsvariabele, lichaamstevredenheid, speelt een rol. 
Jongeren die redelijk ontevreden zijn met hun lichaam of die erg ontevreden 
zijn met hun lichaam, voelen zich ook minder populair. Populariteit en 
lichaamstevredenheid hangen dus samen in die zin dat wie minder tevreden 
is over het eigen uiterlijk deze ontevredenheid ook veruitwendigt in een 
lagere aangevoelde populariteit. 
 
De identiteitsvariabelen spelen een veel minder belangrijke rol bij de 
verklaring van het aantal beste vrienden dat jongeren hebben. Meer nog, 
Nagelkerke R² geeft aan dat er geen toegevoegde verklaringskracht is. Wat 
wel opnieuw kan worden afgeleid, is dat meisjes naarmate ze ouder worden 
een kleiner aantal beste vrienden hebben dan jongens. De gevonden 
bivariate verbanden van geslacht en leeftijd met aantal beste vrienden 
blijken multivariaat dus in interactie samen te hangen. Verder blijkt ook dat 
jongeren uit het TSO, KSO en het BSO meer beste vrienden hebben dan 
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jongeren uit het ASO. Het enige significante verband met identiteit bestaat 
erin dat jongeren met een hogere eigenwaarde meer beste vrienden 
hebben. Het interne identiteitselement eigenwaarde hangt dus positief 
samen met het externe element van aantal beste vrienden. 
 
Tabel 39: Regressie van achtergrondvariabelen en identiteit op populariteit en 
aantal beste vrienden 
 Populariteit Aantal beste vrienden 
 Model 1a Model 2a Model 1b Model 2b 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,035 ,251 ,101 ,001 -,024 ,437 -,017 ,596 

Leeftijd (cont) ,029 ,651 ,028 ,654 -,011 ,873 -,006 ,935 
Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,017 ,617 -,004 ,895 ,046 ,183 ,045 ,201 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,049 ,009 -,029 ,118 ,052 ,007 ,055 ,006 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

-,083 ,000 -,068 ,000 ,040 ,047 ,043 ,035 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,014 ,664 -,010 ,752 -,004 ,894 -,004 ,914 

Siblings (cont.) -,010 ,565 -,004 ,831 -,010 ,569 -,009 ,605 
Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,069 ,041 -,054 ,101 -,115 ,001 -,112 ,001 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,064 ,067 ,040 ,235 -,059 ,098 -,063 ,086 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,012 ,722 ,012 ,727 -,046 ,189 -,046 ,196 

Leeftijd-Kwadraat ,023 ,706 ,006 ,925 -,059 ,351 -,066 ,307 
Eigenwaarde   ,253 ,000   ,048 ,012 
Assertiviteit   ,147 ,000   -,002 ,906 
Dummy Licht ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  -,002 ,905   ,024 ,231 

Dummy Red. ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  -,040 ,033   ,003 ,869 

Dummy Erg ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  -,055 ,002   ,005 ,799 

         
Adjusted R² ,009 ,117 ,037 ,037 
F (Sig.) 3,911 (,000) 27,607 (,000) 11,877 (,000) 8,359 (,000) 

 
De twee houdingen die als graadmeter van peergroup werden opgenomen 
spelen in de multivariate analyse een totaal verschillende rol. De mate van 
vergelijking met anderen en de mate van aanvaarding door anderen, 
worden nauwelijks verklaard door sociale achtergrond. De toevoeging van 
de identiteitsvariabelen helpt aan de verklaring van de mate van 
vergelijking met anderen nauwelijks iets, maar de mate van aanvaarding 
door anderen blijkt wel nauw samen te hangen met identiteitsaspecten. 
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Tabel 24: Regressie van achtergrondvariabelen en identiteit op mate van 
vergelijking met anderen en mate van aanvaarding door anderen. 
 Vergelijking met anderen Aanvaarding 
 Model 1c Model 2c Model 1d Model 2d 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,030 ,345 ,017 ,607 ,119 ,000 ,198 ,000 

Leeftijd (cont) ,085 ,200 ,071 ,294 ,134 ,040 ,127 ,038 
Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,004 ,905 ,010 ,776 -,032 ,351 -,060 ,060 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,012 ,519 ,010 ,597 -,040 ,034 -,020 ,255 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,047 ,019 ,047 ,023 -,086 ,000 -,072 ,000 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,007 ,824
, 

,008 ,802 -,001 ,970 ,000 ,995 

Siblings (cont.) -,053 ,003 -,056 ,002 -,020 ,266 -,012 ,460 
Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,019 ,590 ,019 ,578 -,098 ,004 -,086 ,007 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,024 ,503 -,021 ,555 ,066 ,063 ,039 ,236 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,020 ,577 -,024 ,507 -,011 ,757 -,011 ,737 

Leeftijd-Kwadraat -,180 ,004 -,167 ,010 -,066 ,291 -,081 ,167 
Eigenwaarde   -,068 ,000   ,282 ,000 
Assertiviteit   -,015 ,415   ,211 ,000 
Dummy Licht ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  ,011 ,572   ,019 ,293 

Dummy Red. ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  -,027 ,177   -,012 ,490 

Dummy Erg ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

  -,027 ,160   -,045 ,008 

         
Adjusted R² ,013 ,017 ,010 ,163 
F (Sig.) 4,782 (,000) 4,375 (,000) 4,155 (,000) 39,773 (,000) 

 

Leeftijd zelf houdt geen verband met vergelijking met anderen, maar de 
kwadratische term van leeftijd doet dat wel. Dit verband is negatief, wat wil 
zeggen dat de vergelijking met anderen na een tijdje begint te dalen. 
Jongeren kijken naarmate ze ouder worden dus minder naar anderen. 
Verder blijkt dat jongeren uit het BSO meer aandacht hebben voor 
vergelijking met anderen dan jongeren uit het ASO, zoals ook uit de 
bivariate analyses bleek. Bovendien wordt aangetoond dat jongeren, 
naarmate ze meer siblings hebben, minder aandacht hebben voor 
vergelijking met anderen. Tot slot, en dat is het enige aspect van identiteit 
dat een rol speelt, blijkt dat jongeren minder aandacht krijgen voor sociale 
vergelijking, naarmate hun eigenwaarde stijgt. Wanneer ze zekerder zijn 
van zichzelf, gaan ze minder snel naar anderen kijken om te zien hoe ze 
zich moeten gedragen of welke keuzes ze dienen te maken. 
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De aanvaarding door anderen wordt beïnvloed door geslacht, leeftijd, 
onderwijsvorm, eigenwaarde en assertiviteit. Geslacht en leeftijd spelen 
zowel een eigen rol als een interactierol. Meisjes voelen zich meer aanvaard 
door anderen dan jongens. De aanvaarding door anderen stijgt ook met de 
leeftijd, maar dat blijkt dan voornamelijk voor jongens het geval, want voor 
meisjes blijkt uit het interactie-effect dat de aanvaarding door anderen lijkt 
te dalen met de leeftijd, in vergelijking met jongens.  
 
Ook onderwijsvorm speelt een rol. Jongeren uit het BSO voelen zich minder 
aanvaard door hun sociale omgeving dan jongeren uit het ASO. In model 
1d kon hetzelfde ook gezegd worden over jongeren uit het TSO of het KSO, 
maar de toevoeging van de identiteitsvariabelen in het model, maakte aan 
deze significante relatie een einde. Eigenwaarde houdt het sterkst verband 
met aanvaarding door anderen. Jongeren die een hogere eigenwaarde 
hebben voelen zich meer aanvaard door anderen en ook jongeren die 
assertiever zijn, scoren hoger op de schaal die aanvaarding door anderen 
meet. Zich aanvaard voelen door anderen gaat hand in hand met een 
hogere eigenwaarde en een hogere mate van assertiviteit. Tot slot blijkt 
ook dat jongeren die zich erg ontevreden voelen met hun lichaam zich 
significant minder aanvaard voelen door anderen dan jongeren die tevreden 
zijn over hun lichaam. De verschillen tussen de andere categorieën zijn niet 
significant. 
 

7.7. Samenvatting 

Dit hoofdstuk was eerder verkennend van aard. Er werden nog geen 
consumptie-elementen betrokken. De nadruk lag op de identiteit van 
jongeren en meer bepaald op hun actuele of ideale zelf en hun sociale zelf, 
in het onderzoek zelf de identiteit en de peergroup genoemd. In de volgende 
hoofdstukken zal het verband met consumptie-elementen worden 
geanalyseerd om de theorie te toetsen. Echter, de drie instrumenten 
waarmee identiteit in kaart werd gebracht en de vier instrumenten die 
dienden om de peergroup van jongeren te meten, werden eerst naar 
onderlinge verbanden onderzocht.  
 
Daarvoor werden eerst verkennende bivariate analyses uitgevoerd. Eerst 
werd dit gedaan voor de meetinstrumenten van identiteit, daarna voor de 
parameters van peergroup. De verkennende analyses dienden vooral als 
opstap naar de multivariate analyse die in twee stappen gebeurde. Eerst 
werden multivariate analyses opgesteld waarin de elementen van identiteit 
telkens als afhankelijke dienst deden. Daarna werd hetzelfde gedaan voor 
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de elementen van peergroup, maar bij deze laatste werden telkens twee 
modellen onderscheiden: een model waarin de elementen van identiteit nog 
niet werden opgenomen en een model waarin dit wel het geval was.  
 
Bij de verklaring van identiteitsvariabelen speelden geslacht en leeftijd een 
doorslaggevende rol met betrekking tot eigenwaarde en assertiviteit. 
Meisjes hebben een lagere eigenwaarde en zijn ook minder assertief. 
Aangezien consumptie wordt gehanteerd om de eigenwaarde op te krikken, 
aangezien producten en merken een groter belang hebben bij individuen 
die een lagere eigenwaarde hebben en aangezien consumptie wordt gezien 
als een middel om zich te bewijzen waar andere middelen mogelijk niet 
werken, worden de banden tussen consumptie en identiteit hoger verwacht 
bij meisjes dan bij jongens. Daarbij zullen lichaamsaspecten van 
consumptie een wellicht belangrijkere rol spelen bij meisjes, aangezien zij 
vaker ontevreden zijn over het eigen lichaam en aangezien consumptie ook 
wordt gehanteerd als ‘omkadering’ van dat eigen lichaam.  
 
Ook leeftijd speelt een belangrijke rol in de eigenwaarde van jongeren. De 
eigenwaarde daalt vrij sterk, maar deze daling wordt wel minder sterk 
naarmate leerlingen ouder worden. Wellicht spelen de puberteit enerzijds 
en de plaats op school anderzijds – jongeren van 13-14 jaar zijn op de 
secundaire school de jongsten en voelen zich daardoor misschien wat 
minder waard – hierin een doorslaggevende rol. Jongeren die wat ouder 
worden, hebben dit gevoel minder. Naarmate jongeren ouder worden, 
worden ze ook meer assertief en hebben ze dus meer nood aan de 
benadrukking van het eigen ik. Dat is te verwachten en logisch, ze groeien 
langzaam aan naar volwassen mensen van wie verwacht wordt dat ze voor 
zichzelf opkomen. Daarin zal consumptie wellicht ook een rol in spelen. Ze 
nemen naarmate ze ouder worden ook meer vrede met hun eigen lichaam.  
 
Jongeren met een hogere eigenwaarde worden vaker teruggevonden in het 
ASO dan in het BSO of het TSO/KSO. Het bleek ook dat jongeren uit het 
ASO meer tevreden waren met het eigen lichaam. Dit kan ertoe leiden dat 
consumptie als middel tot identiteitsconstructie en –communicatie een 
kleinere rol zal spelen bij jongeren uit het ASO. 
 
Tot slot bleken allochtone jongeren assertiever dan autochtone jongeren. 
In het licht van de theorie wordt dan ook verwacht dat zij consumptie meer 
zullen hanteren in de constructie en communicatie van identiteit.  
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De hypothese in het onderzoek betrof echter niet zozeer de specifieke 
aspecten van identiteit, dan wel het eerder algemeen kader. Vanuit de 
theorie van een postmoderne maatschappij waarin ‘alles samen kan’ en 
waarin traditionele banden veel minder van belang hebben, werd een lage 
band verwacht tussen sociale achtergrond en identiteit en die blijkt er 
inderdaad ook te zijn. Dit wil niet zeggen dat deze beperkte analyse een 
staving is van de theorie van de postmoderniteit, maar wel dat in de 
identiteit van jongeren niet zozeer de socio-demografische achtergrond een 
rol speelt. De identiteit wordt vrijer ontwikkeld, toch wat betreft de banden 
met de sociale achtergrond. 
 
De elementen van identiteit werden meegenomen naar de verklaring van 
de elementen van peergroup. Geslacht speelde een belangrijke rol in de 
verklaring van de populariteit van jongeren. Meisjes voelden zich over het 
algemeen minder populair. Ze hadden ook minder beste vrienden naarmate 
ze ouder werden dan jongens. Eigenaardig genoeg bleken meisjes zich dan 
wel meer aanvaard te worden door anderen, al verminderde dit ten opzichte 
van jongens met ouder worden. De leeftijd van de jongeren hangt samen 
met de mate waarin ze zich door anderen aanvaard voelen en de mate 
waarin ze zich met anderen vergelijken. Hoe ouder jongeren zijn, hoe meer 
ze zich aanvaard voelen en hoe minder consumptie verwacht wordt een rol 
te spelen in het aanvaardingsproces. De jongere respondenten in het 
onderzoek gaven ook meer dan de anderen aan zich met anderen te 
vergelijken. Consumptie als middel in een distinctie- en identificatiestrijd 
speelt dus wellicht meer op jongere leeftijd een rol.  
 
De onderwijsvorm deed er vaak toe, maar de manier waarop ze een rol 
speelde was niet altijd even eenduidig. Jongeren uit BSO voelden zich 
minder populair, maar samen met jongeren uit het TSO en KSO bleken ze 
meer beste vrienden te hebben dan jongeren uit het ASO. Jongeren uit het 
BSO vergeleken zich ook meer met anderen dan jongeren uit het ASO en 
voelden zich minder aanvaard. Ook jongeren uit het TSO en het KSO voelen 
zich minder aanvaard door anderen dan jongeren uit het ASO. Gezien de 
rol die consumptie kan spelen in de constructie van de identiteit, wordt 
verwacht dat dit vooral bij BSO-jongeren zo zal zijn. Etniciteit speelt geen 
enkele rol bij de verklaring van de elementen van peergroup van jongeren 
en ook woonsituatie doet dat niet. Wel blijkt dat jongeren die meer siblings 
hebben zich minder vergelijken met anderen. 
 
De rol van de identiteitsvariabelen in de verklaring van elementen van 
peergroup was niet eenduidig. Een hogere eigenwaarde en een hogere 
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assertiviteit gingen hand in hand met een hogere populariteit. Jongeren met 
een hogere eigenwaarde hadden ook meer beste vrienden en vergeleken 
zich minder met anderen. Wellicht daarom voelden ze zich ook meer door 
de anderen aanvaard. Ook assertievere jongeren voelden zich meer door 
de anderen aanvaard. Van jongeren met een hogere eigenwaarde en een 
hogere assertiviteit wordt dan ook verwacht dat consumptie niet in dezelfde 
mate een rol zal spelen in de identiteit dan bij andere jongeren. De 
lichaamstevredenheid hing vooral samen met een gevoel van populariteit. 
Ontevredenheid over het eigen lichaam staat een gevoel van populariteit in 
de weg. Deze jongeren voelden zich dan ook minder aanvaard door 
anderen. 
 
In het licht van de postmoderne theorie werd een laag verband verwacht 
tussen sociale achtergrond en aspecten van identiteit. Dat bleek ook zo. 
Ook de band tussen sociale achtergrond aan de ene kant en peergroup aan 
de andere kant is laag. Het feitelijke en sociale zelfbeeld hangen dan weer 
erg samen, wat ook werd verwacht. Identiteit wordt niet ontwikkeld in het 
sociale luchtledige, integendeel. 
 
De selectie van de aspecten die diende te worden doorgevoerd noopt echter 
tot voorzichtigheid en vermijdt grote conclusies. Meer aspecten van 
identiteit en meer aspecten van peergroup opnemen, zal in later onderzoek 
noodzakelijk blijven. In dit onderzoek wordt echter met deze beperkte 
aanpak gewerkt, een gulden middenweg tussen een grote onderzoeksopzet 
en gelimiteerde mogelijkheden. 
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Hoofdstuk 8: Geld als conditio sine qua non 

Over de samenhang tussen inkomsten  

en identiteit 

8.1. Inleiding 

In het eerste hoofdstuk van de analyse werd stilgestaan bij het verband 
tussen feitelijke (ideale) en sociale identiteit. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de samenhang van inkomsten met identiteit, waarbij zowel de 
identiteit als de peergroup (sociale identiteit) worden betrokken. Geld is 
belangrijk omdat het een van de voornaamste motoren is van het 
consumptieproces. Zoals eerder gezien is consumeren niet hetzelfde als 
geld uitgeven, maar geen geld hebben, betekent wel dat eventuele 
aankopen altijd uitgesloten zijn, wat een remmende factor is om aan het 
consumptieproces deel te nemen. Op deze manier wordt geld de conditio 
sine qua non van consumptie. Geld heeft in een consumptiemaatschappij 
ook niet alleen een belangrijke monetaire waarde als transactiemiddel, 
maar ook een symbolische waarde. Geld opent dus de poorten naar 
producten, merken en hun symbolische betekenis. Daarom focust dit 
hoofdstuk net op het geld dat jongeren hebben en de samenhang met socio-
demografische achtergrond en identiteit. In eerste instantie wordt echter 
stilgestaan bij deze motor van consumptie zelf. 
 
De voornaamste bronnen van inkomsten voor jongeren uit secundaire 
scholen zijn zakgeld en bijverdiensten. De extra beloning van de ouders 
voor een goed rapport of de enveloppe in de hand van de grootmoeder bij 
een verjaardag of Nieuwjaar, worden dus niet meegerekend. Zakgeld is het 
geld dat jongeren van hun ouders krijgen op regelmatige basis, waarmee 
ze kunnen doen wat ze zelf willen, uiteraard binnen grenzen die door de 
ouders zijn opgelegd of bepaald zijn door de wet. De tweede categorie 
betreft geld dat jongeren zelf verdienen door ervoor te werken op 
schoolavonden in de week, in het weekend of tijdens de vakanties en 
bestaat enkel voor jongeren die minstens 15 jaar oud zijn en de twee eerste 
jaren van het middelbaar onderwijs met succes hebben doorlopen, want 
pas dan mag men officieel als jongere officieel een ‘studentenjob’ 
uitoefenen. Wat jongeren precies als vakantietaak of bijverdienste door het 
jaar doen, is voor dit onderzoek niet van belang. Het onderzoek betrekt 
enkel het geld dat ze hiermee verdienen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan 
wat de samenhang is tussen deze beide inkomsten van jongeren en hun 
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identiteit, zowel de feitelijke of ideale identiteit als de sociale identiteit, 
verder kortweg identiteit en peergroup genoemd. Er zullen causale 
technieken gebruikt worden en dat is op zijn minst wat vreemd, zeker 
wanneer het zakgeld betreft. Meer populaire jongeren zullen bijvoorbeeld 
niet meer zakgeld krijgen omdat ze populair zijn. Of jongeren met een 
hogere eigenwaarde krijgen niet zomaar meer zakgeld. Dergelijke 
verbanden lopen via de vraag naar zakgeld die ze stellen aan hun ouders. 
Het gebruik van de causale technieken vindt echter haar reden in de 
vergelijkbaarheid met de andere resultaten in de verschillende 
analysehoofdstukken.  
 
Voorafgaand aan de bestudering van deze verschillende verbanden, moet 
echter worden stilgestaan bij het verband tussen deze twee bronnen van 
inkomsten en moet nagegaan worden wat het verband is van de inkomsten 
met de sociale achtergrond van jongeren. 
 

8.2. Twee bronnen van inkomsten 

De definitie van zakgeld zoals ze werd geopperd, deed in de eigenlijke 
vraagstelling weinig ter zake. Er werd gevraagd aan jongeren of ze zakgeld 
kregen en zo ja, hoeveel dat dan was. Naar wat deze jonge respondenten 
precies onder zakgeld verstonden, werd niet gepeild, omdat er vanuit werd 
gegaan dat daarover een zekere algemene consensus bestond. In hoofdstuk 
6 werd reeds gewezen op het feit dat het zakgeld dat jongeren voor dit 
onderzoek kregen, berekend werd per week.  
 

8.2.1. Zakgeld en bijverdiensten: ja of neen? 
Er werden in verband met zakgeld en bijverdiensten telkens twee vragen 
gesteld. Een eerste vraag peilde eenvoudigweg naar het feit of de jongeren 
al dan niet zakgeld kregen, een bijverdienste hadden tijdens het jaar of een 
vakantiejob hadden tijdens de vorige zomervakantie. Pas in tweede 
instantie werd het bedrag in rekening genomen. Ter verkenning wordt eerst 
ingegaan op het feit of de deuren voor de jongeren tot het hebben van geld 
open staan of gesloten blijven, pas daarna wordt geanalyseerd hoever die 
deuren dan open staan.  
 
Van de ondervraagde jongeren blijkt 13,7% geen zakgeld te krijgen. De 
overgrote meerderheid van de jongeren ontvangt dus een wekelijks of 
maandelijks vast bedrag van de ouders, maar voor meer dan een tiende 
van hen is dat niet het geval. Dit wil echter niet altijd zeggen dat jongeren 



225 

geen geld krijgen van hun ouders. Wellicht krijgen ze wel geld als ze erom 
vragen, maar niet ‘zomaar’, waardoor ouders een grotere controle 
behouden.  
 
Bijverdienen is iets waar bijna 38,3% van de ondervraagde Vlaamse 
leerlingen nog niet mee bezig zijn. Noch tijdens het jaar, noch tijdens de 
grote vakantie verdienen ze een centje bij. Voor de jongeren die de leeftijd 
van 15 jaar nog niet hebben bereikt, is dit ook de enige officiële 
mogelijkheid. Dat betekent dus ook dat bijna 60% van de jongeren wel wat 
bijverdient: 41,4% van de jongeren heeft een bijverdienste tijdens het jaar 
en 53,1% heeft een vakantiejob tijdens de grote zomervakantie. De ene 
optie sluit de andere optie echter niet uit en het blijkt dat 32,8% van de 
jongeren zowel tijdens de zomer als tijdens het jaar werken. Bovendien 
blijken de jongeren die tijdens het jaar al bijverdienen ook het vaakst bij te 
verdienen in de zomer. Bijna 80% van de jongeren die tijdens het jaar een 
centje bijverdienen, doet dit ook tijdens de zomer en iets meer dan 65% 
van de jongeren die tijdens het jaar niets bijverdient, heeft wel een 
vakantiejob in de zomer. Bijverdienen in de zomer en bijverdienen tijdens 
het jaar blijken dan ook sterk samen te hangen (chi²= 661,244 (sig. 
=,000), phi= ,441).  
 
Ook tussen het al dan niet zakgeld krijgen en het al dan niet bijverdienen 
bestaat een significant verband. Van de jongeren die zakgeld krijgen gaat 
63% wat bijverdienen. Bij de jongeren die geen zakgeld krijgen is dat maar 
53% (chi²=15,968 (sig.=,000), phi= ,069). Er bestaat dus een scheiding 
tussen jongeren die eenvoudiger aan geld kunnen en willen geraken en 
jongeren voor wie die mogelijkheid niet rechtstreeks bestaat of die er geen 
gebruik van willen maken.  
 
Deze gegevens worden nu in verband gebracht met de sociale achtergrond 
van jongeren. Deze wordt in dit onderzoek in kaart gebracht aan de hand 
van vier persoonlijke kenmerken (gender, leeftijd, etniciteit en 
onderwijsvorm) en aan de hand van twee thuiskenmerken (woonsituatie en 
aantal siblings). 
 
Jongens krijgen iets vaker dan meisjes wel degelijk zakgeld. Het verband is 
klein (phi = -,051), maar significant. Het geven van zakgeld kan starten op 
verschillende momenten in het leven van jongeren, maar vaak hangt dit 
samen met het bereiken van een bepaalde leeftijd die mogelijk al voor de 
leeftijd van 12 jaar ligt, de jongste leeftijd van de jongeren in dit onderzoek. 
Toch krijgen niet alle jongeren die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt 
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zakgeld. 17% van de jongeren van 12 tot 14 jaar krijgt geen zakgeld en 
voor 15-16-jarigen of 17-plussers daalt dit tot 12%. De onderwijsvorm, de 
etniciteit en het aantal broers en zussen blijkt geen rol te spelen in het al 
dan niet krijgen van zakgeld. De thuissituatie speelt dan weer wel een kleine 
rol. Jongeren die bij vader en moeder wonen krijgen vaker geen zakgeld 
dan jongeren die in andere situaties wonen. Blijkbaar hangt het geven van 
zakgeld in deze zin omgekeerd samen met het leven in een traditionele 
gezinssamenstelling, al zijn er natuurlijk veel meer factoren die daarin 
meespelen dan de enkele die hier in het onderzoek zijn betrokken. 
 
Tabel 25: Kruistabellen van achtergrondvariabelen met het al dan niet krijgen 
van zakgeld en het al dan niet bijverdienen. 
N = 3343 Zakgeld ?  Bijverdienen ? 
 neen ja  neen ja 
Gender      

Jongen 12,1 87,9  31,3 68,7 
Meisje 15,6 84,4  47,0 53,0 

Chi² (sig), Phi/Cramer’s V121 8,913 (,003); -,051   87,192 (,000); -,160 
Leeftijd      

12-14 17,3 82,7  54,9 45,1 
15-16 12,4 87,6  46,3 53,7 

17+ 11,9 88,1  17,9 82,1 
Chi² (sig), Phi/Cramer’s V 16,635 (,000); ,069  371,997 (,000); ,331 
Onderwijsvorm      

ASO 13,7 86,3  49,2 50,8 
TSO-KSO 13,6 86,4  32,6 67,4 

BSO 13,9 86,1  22,6 77,4 
Chi² (sig), Phi/Cramer’s V ,026 (,987); ,003  180,003 (,000); ,230 
Etniciteit      

Autochtoon 13,9 86,1  39,0 61,0 
Allochtoon 12,9 87,1  35,0 65,0 

Chi² (sig), Phi/Cramer’s V ,388 (,533); ,011  3,006 (,083); ,030 
Thuissituatie      

Bij vader en moeder 14,3 85,7  40,3 59,7 
Andere 10,7 89,3  32,3 67,7 

Chi² (sig), Phi/Cramer’s V 6,506 (,011); ,044  15,664 (,000); ,068 
Aantal siblings      

Geen 15,3 84,7  43,0 57,0 
Één 12,6 87,4  38,1 61,9 

Twee of meer 14,4 85,6  37,2 62,8 
Chi² (sig), Phi/Cramer’s V 3,095 (,213); ,030  4,453 (,108); ,036 

 

Het bijverdienen blijkt volgens de analyse met dezelfde variabelen samen 
te hangen als bij zakgeld. Enkel de onderwijsvorm die bij zakgeld geen rol 
                                                 
121 Bij een 2*2-tabel werd een phi gebruikt als associatiemaat. In de andere situaties 
Cramers’ V (Mortelmans & Dehertogh, 2007b). Verschillen tussen deze twee maten zijn 
echter doorgaans gering. 
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speelde, doet dit hier wel. Jongeren uit het ASO verdienen duidelijk minder 
vaak bij dan jongeren uit het TSO of het KSO en jongeren uit het BSO 
verdienen duidelijk het vaakst een centje bij.  
 
Verder blijken jongens vaker een bijverdienste te hebben dan meisjes en 
hebben jongeren die in andere thuissituaties leven dan bij een vader en een 
moeder ook vaker een bijverdienste. Tot slot blijkt dat oudere tieners vaker 
een bijverdienste hebben dan jongere tieners, maar dat is logisch, 
aangezien de wetgeving de jongere tieners verbiedt een bijverdienste te 
hebben. Echter, ook jongeren uit de jongste leeftijdsgroep geven soms aan 
een bijverdienste te hebben, maar wellicht heeft dit te maken met het feit 
dat ‘bijverdienste’ als dusdanig niet verder werd gedefinieerd en de 
jongeren dus vrij waren om dit te interpreteren. Het is mogelijk dat 
jongeren die bijvoorbeeld eens het gras van de buren afrijden, vaders auto 
wassen of op een jonger neefje passen voor een bepaald bedrag, dit als een 
bijverdienste zien, waar dit door de wet niet zo wordt gezien. Verder bestaat 
uiteraard de mogelijkheid dat jongeren van 15 of jonger in het zwart een 
bepaalde job uitoefenen. Daarom zullen in de verdere analyses 
respondenten die jonger zijn dan de wettelijke leeftijdsgrens om te mogen 
bijverdienen, niet uit de analyses worden geweerd. 
 
Tot nu toe is er enkel gekeken naar het krijgen van zakgeld en het 
bijverdienen vanuit een ‘ja of neen’-vraag. Een ‘ja’ antwoorden op de vraag 
“Krijg je zakgeld?” betekent echter niet hetzelfde voor alle jongeren. 
Sommigen krijgen €5,00 per week toegestopt, anderen €20,00. In de 
volgende paragrafen worden de bedragen in de analyse betrokken, zodat 
een meer genuanceerd beeld van deze antwoorden kan worden gegeven.  
 

8.2.2. Bedragen worden in rekening genomen 

8.2.2.1. Moeilijkheden met werken met precieze bedragen 
In de multivariate analyses aan het einde van dit hoofdstuk en in de 
volgende hoofdstukken wordt enkel gewerkt met één variabele die 
‘inkomsten’ van jongeren meet. Hoe die variabele is berekend, is aan bod 
gekomen in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt echter wat langer 
stilgestaan bij de precieze samenstelling van die ‘inkomsten’ en hoe de 
verschillende bronnen van inkomsten samenhangen met identiteit en 
peergroup van jongeren. 
 
Een eerste probleem in het werken met bedragen is dat de jongeren die 
zich niet meer altijd precies voor de geest konden halen. Voor zakgeld, dat 
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wekelijks of maandelijks de kassa vult, gaat dit doorgaans nog, maar wat 
ze nu precies verdienden met die vakantiejob, was al veel minder duidelijk 
te herinneren. In hoofdstuk 6 werd ingegaan op de manier waarop met deze 
moeilijkheden is omgegaan. Belangrijk blijft in elk geval dat de bedragen 
die in dit hoofdstuk aan bod komen niet als exacte bedragen mogen worden 
beschouwd. 
 
Een tweede, statistisch probleem betreft de niet meteen continue structuur 
van de originele data. Er wordt ondanks deze structuur van de inkomsten 
wel met de specifieke bedragen gewerkt zoals deze door de jongeren zijn 
opgegeven. Het verstoorde continue karakter wordt verklaard door twee 
elementen. In de eerste plaats is de variabele zakgeld zelf, net als de 
variabele bijverdiensten, in theorie wel continu, maar blijkt dit in praktijk 
zelden zo te zijn, door de vaste bedragen die vaak worden gegeven. Een 
jongere krijgt per week €5,00 of €10,00 toegestopt122, maar geen €3,43. 
In de tweede plaats zijn er toch nog heel wat jongeren die geen zakgeld 
krijgen123. Uit de onderstaande frequentieanalyse kan afgeleid worden dat 
het zakgeld per week dat jongeren krijgen, geen mooie continue variabele 
betreft.  
 
Figuur 1: Frequentie van voorkomen van het bedrag dat jongeren krijgen per 
week als zakgeld (0 euro inclusief) 

 
 
Het verloop van deze continue variabele kent met andere woorden heel wat 
bulten en putten en geen mooie curve. Cumulatief gezien krijgen we geen 

                                                 
122 Zo krijgt bijna 20% van de jongeren €5,00 zakgeld per week, iets meer dan 12% krijgt 
€10,00 en bijna 7% krijgt €20,00. 
123 Dit percentage van 17% jongeren die 0 euro zakgeld per week krijgen, ligt trouwens 
hoger dan de 13,7% jongeren die aangaven geen zakgeld te krijgen. De verklaring 
daarvoor is dat jongeren wel aangaven zakgeld te krijgen, maar enkel wanneer ze erom 
vroegen en dus bij gebrek aan een bepaald bedrag aangaven 0 euro op vaste basis te 
krijgen. Als een fout dient dit dus niet te worden beschouwd. 
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stijgende lijn, maar een stijgende trap met erg hoge treden in het begin. 
Bij de variabelen die de hoeveelheid bijverdiensten per week tijdens het 
schooljaar en de grote vakantie weergaven, was het verloop niet anders, 
omdat uiteraard ook daar vanuit bepaalde standaarden werd gewerkt. 
 
Een derde probleem dat het werken met de originele variabelen 
ondergraaft, betreft de zogenaamde extreme waarden, de outliers. Het is 
en blijft steeds moeilijk om theoretisch vast te leggen welke bedragen echt 
outliers zijn en welke gewoon hoge waarden. Ondanks alles zal met de 
originele waarden worden gewerkt, dit evenwel met één beperking. De 
vermoedelijke statistische outliers werden telkens verwijderd124. De 0-
waarden (jongeren die niets bijverdienen of die geen zakgeld krijgen) 
werden wel meegerekend. Dit niet doen, zou zoveel jongeren uit de 
analyses weren om de foute redenen.  
 

8.2.2.2. Inkomsten en bijverdiensten en hun samenhang 
Jongeren krijgen gemiddeld €9,56 zakgeld per week (standaardafwijking 
9,93). Ze verdienen gemiddeld €8,64 euro (standaardafwijking 19,69) per 
week bij uit een bijverdienste in de week. En met het vakantiewerk dat ze 
tijdens de zomermaanden doen, ontvangen ze daarbovenop nog eens 
€63,36 (standaardafwijking 121,52) per week. Alles bij elkaar opgeteld125 
hebben jongeren gemiddeld ongeveer €17,86 (standaardafwijking 20,82) 
ter beschikking per week. Jongeren beschikken dus wel degelijk over een 
aardig bedrag dat ze kunnen uitgeven. Hier wordt bevestigd dat ze mee te 
rekenen consumenten zijn. 
 
Wanneer enkel rekening worden gehouden met de jongeren die zakgeld 
krijgen of die een bijverdienste hebben, en dus de jongeren zonder zakgeld 
of zonder bijverdienste buiten beschouwing worden gelaten, zien de 
resultaten er anders uit. Jongeren die zakgeld krijgen, krijgen gemiddeld 
€11,55 (standaardafwijking 9,80). Jongeren die een bijverdienste hebben 
tijdens de week, verdienen daarmee gemiddeld €25,48 per week 
(standaardafwijking 26,75) en met een bijverdienste in de zomervakantie 
wordt gemiddeld €148,59 per week verdiend (standaardafwijking 148,23). 
In wat volgt zal echter met de bedragen worden gewerkt die de jongeren 
als inkomsten hebben, zonder exclusie van de jongeren die geen zakgeld of 

                                                 
124 Voor zakgeld werden de 1% hoogste waarden als outliers bestempeld en uit de analyses 
geweerd. Voor de bijverdiensten, die wat moeilijker in te schatten waren en waar meer 
extreme waarden voorkwamen, werden de 5% hoogste waarden als outliers bestempeld. 
125 Er wordt vanuit gegaan dat jongeren 52 weken per jaar zakgeld krijgen, 4 weken per 
jaar werken tijdens de zomermaanden en 30 weken per jaar werken tijdens het jaar.  
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geen bijverdiensten hebben. Ter nuancering worden de gemaakte analyses 
in paragraaf 8.4 uitgevoerd, waarbij de jongeren zonder inkomsten worden 
uitgesloten.  
 
De bedragen die jongeren uit de verschillende inkomstenbronnen halen, 
hangen in grote mate samen. Zakgeld hangt redelijk hoog samen met 
bijverdiensten tijdens het schooljaar en nog meer met bijverdiensten tijdens 
de zomervakantie. Blijkbaar gaan jongeren die meer zakgeld krijgen ook 
meer bijverdienen. Ook blijft dat wie meer bijverdient tijdens het schooljaar 
ook meer bijverdient tijdens de zomervakantie. De kloof tussen jongeren 
zonder of met weinig geld ter beschikking en jongeren die meer geld ter 
beschikking hebben, blijkt met andere woorden niet gering.  
 
Tabel 26: Correlaties van de drie inkomstenbronnen 

N = 3159  Bijverdiensten 
schooljaar 

Bijverdiensten 
zomervakantie 

Zakgeld Pearson Corr. ,223 ,328 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
Bijverdiensten Pearson Corr.  ,318 
schooljaar Sig. (2-tailed)  ,000 

 

8.2.3. Zakgeld en bijverdiensten: wie krijgt hoeveel? 
Vanaf deze paragraaf wordt het onderscheid tussen inkomsten uit 
bijverdiensten tijdens de week en inkomsten uit een vakantiejob tijdens de 
zomermaanden niet langer behouden. Er zal worden gewerkt met één 
variabele die een schatting van het bedrag van de bijverdiensten in kaart 
brengt. De bijverdiensten van jongeren liggen gemiddeld op €8,90 
(standaardafwijking 15,82) per week. 
 
Deze twee bronnen van inkomsten (de bedragen uit zakgeld en de bedragen 
uit bijverdiensten) worden nu als afhankelijk gebruikt in verschillende 
ANOVA’s en correlaties met de variabelen die de sociale achtergrond van 
jongeren in kaart brengen. Vooraleer de stap naar verbanden met identiteit 
en peergroup wordt gezet, is het niet meer dan logisch dat eerst de 
verbanden tussen inkomsten en de sociale achtergrond afzonderlijk worden 
bepaald.  
 
Jongens blijken zowel meer zakgeld te krijgen als meer bij te verdienen. 
Jongens krijgen gemiddeld iets meer dan €10,00 zakgeld per week en 
verdienen iets meer dan €10,00 bij per week, waar dit bij meisjes minder 
is dan €9,00 voor zakgeld en iets meer dan €7,00 voor bijverdiensten. Dit 
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mogen misschien kleine verschillen lijken, het blijft tekenend dat vrouwen 
niet alleen minder verdienen later126, maar dat dit blijkbaar reeds heel vroeg 
ingebakken zit. Deels wordt dit natuurlijk verklaard door het feit dat jongens 
vaker een vakantiejob uitoefenen dan meisjes. Wie meer werkt, verdient 
ook meer. 
 
Tabel 27: Bivariate ANOVA’s en correlatie-analyses van achtergrondvariabelen op 

zakgeld en bijverdiensten 

  Zakgeld Bijverdiensten 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Gender Jongen 1887 10,27 20,923 ,000 1679 10,38 31,863 ,000 

 Meisje 1549 8,71   1474 7,21   

Onderwijsvorm ASO 1705 7,30 126,858 ,000 1643 5,53 95,057 ,000 

 TSO-KSO 922 10,05   841 10,76   

 BSO 810 13,77   671 14,80   

Etniciteit Autochtoon 2907 9,23 20,388 ,000 2684 8,68 3,109 ,078 

 Allochtoon 529 11,34   469 10,08   

Thuissituatie Vader en moeder 2645 9,04 35,036 ,000 2432 8,43 4,881 ,027 

 Andere situatie 744 11,47   678 9,93   

          

CORRELATIE  Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

 Leeftijd ,423 ,000 3438 ,483 ,000 3154 

 Siblings -,008 ,650 3429 ,027 ,128 3147 

 
 
Zoals te verwachten was, stijgen zowel zakgeld als inkomsten uit 
bijverdiensten naarmate de jongeren ouder worden. Dat jongeren meer 
zakgeld krijgen naarmate ze ouder worden, is vanzelfsprekend. Ze 
verdienen ook meer bij naarmate ze ouder worden. Dat heeft uiteraard 
opnieuw te maken met het feit dat men pas vanaf een bepaalde leeftijd een 
vakantiejob of een weekendjob mag uitoefenen, zodat de resultaten wat 
vertekend zijn, maar niettemin blijft het zo dat jongeren van 16 doorgaans 
een lager uurloon krijgen dan jongeren van 19 voor hetzelfde werk.  
 
De onderwijsvorm blijkt een belangrijke predictor te zijn van de hoogte van 
zakgeld en bijverdiensten. Jongeren uit het ASO krijgen beduidend minder 
zakgeld en verdienen minder bij. De ‘veelontvangers’ en de 
‘grootverdieners’ kunnen worden teruggevonden in het BSO. Het TSO en 
het KSO spelen een tussenrol. Jongeren uit het ASO krijgen ongeveer €7,00 
zakgeld per week, jongeren uit het BSO krijgen van hun ouders elke week 
gemiddeld ongeveer €14,00 in de geldbuidel. Dat is dus het dubbele. De 

                                                 
126 (zie: Theunissen & Sels, 2006) 
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verschillen in het bijverdienen zijn nog groter. Gemiddeld verdienen ASO-
jongeren €5,50 per week bij, maar voor jongeren uit het TSO of het KSO 
loopt dit op tot €11,00 en voor jongeren uit het BSO zelfs tot €15,00.  
 
Een mogelijke nuancering bij de vorige resultaten kan liggen in wat de 
jongeren met die inkomsten uit zakgeld dienen te betalen. Ouders kunnen 
beslissen hun kinderen meer geld te geven, maar daaraan ook koppelen dat 
ze meer zelf dienen te betalen en zelf minder bijspringen. Bij ASO-jongeren 
zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat het geld dat ze als zakgeld krijgen 
enkel moet dienen voor persoonlijke extraatjes en dat ze voor alle andere 
uitgaven die meer als noodzakelijk worden beschouwd zoals kledij nog extra 
bij de ouders kunnen gaan aankloppen. In hoofdstuk 10 worden de uitgaven 
van jongeren en de precieze productcategorieën waaraan ze geld uitgeven 
mee in de analyse betrokken en dan zal er een meer genuanceerd beeld 
over deze zaken kunnen worden gegeven. Het zal inderdaad blijken dat 
jongeren uit het BSO een hogere graad van financiële zelfstandigheid 
toebedeeld krijgen. 
 
Etniciteit blijkt enkel een rol te spelen bij de hoogte van het zakgeld en niet 
bij de voorspelling van de hoogte van de bijverdiensten. Allochtone 
jongeren blijken meer zakgeld te krijgen dan autochtone jongeren. Om op 
de vraag waarom ze meer zakgeld krijgen een antwoord te kunnen geven, 
dienen we net als bij de vastgestelde verschillen in onderwijsvorm te 
wachten tot de precieze uitgaven van jongeren in het model betrokken 
worden in hoofdstuk 10. Nu echter kan worden gesteld dat dit opnieuw te 
maken heeft met financieel meer op eigen benen staan. 
 
Ook de thuissituatie blijkt enkel met de hoogte van het zakgeld samen te 
hangen en niet met de hoogte van de bijverdiensten. Jongeren die thuis bij 
een vader en een moeder wonen, krijgen minder zakgeld dan jongeren die 
in andere situaties leven. Wellicht kan dit worden verklaard door het feit dat 
heel wat van die jongeren die in andere situaties leven gescheiden ouders 
hebben die elk zakgeld geven, waar dit bij samenwonende koppels 
doorgaans wordt afgesproken.  
 
Het aantal broers en zussen dat jongeren hebben, blijkt geen rol te spelen 
bij de hoogte van de bijverdiensten en ook niet bij de hoogte van het 
zakgeld, hoewel zou kunnen worden verwacht dat bij een thuissituatie met 
meer siblings dezelfde beschikbare pot voor zakgeld door meerdere 
jongeren moet worden gedeeld. Dat blijkt niet zo te zijn. 
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Na de verkennende bivariate analyses naar achtergrondgegevens, wordt in 
de volgende twee paragrafen de samenhang onderzocht tussen de hoogte 
van het zakgeld en de bijverdiensten enerzijds en de relevante aspecten 
van identiteit en peergroup anderzijds.  
 

8.2.4. De samenhang van zakgeld/bijverdiensten en identiteit 
De symbolische waarde van geld kan ervoor zorgen dat meer zakgeld leidt 
tot een hogere eigenwaarde en meer assertiviteit. Wie geld ter beschikking 
heeft, weet dat hij de middelen bij uitstek in handen heeft om de 
consumptiemaatschappij in te stappen. Geen geld hebben, betekent net het 
omgekeerde en kan jongeren ertoe brengen zich minder te voelen en 
minder voor zichzelf te durven opkomen in een wereld waarin geld een heel 
belangrijke rol speelt. Een verband met lichaamstevredenheid lijkt onzinnig 
en wordt in deze analyses dan ook niet onderzocht. 
 
Tabel 28: Correlaties van inkomstenbronnen en identiteitsvariabelen 

N = 2977  Zakgeld Bijverdiensten 
Eigenwaarde Pearson Corr. ,042 ,012 
 Sig. (2-tailed) ,017 ,501 
Assertiviteit Pearson Corr. ,149 ,105 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

 

De hoogte van het zakgeld blijkt op minieme wijze samen te hangen met 
de eigenwaarde van jongeren. Wie wat meer zakgeld krijgt, heeft ook een 
hoger gevoel van eigenwaarde, maar men kan moeilijk zeggen dat er van 
een groot verband sprake is. Een verband tussen bijverdiensten en 
eigenwaarde is trouwens helemaal onbestaande. 
 
Met assertiviteit correleren de beide inkomstenbronnen wel redelijk hoog. 
Jongeren die meer voor zichzelf opkomen, hebben meer geld ter 
beschikking. Voor zakgeld kan dit te maken hebben met jongeren die meer 
naar zakgeld vragen of die vaker vragen durven stellen als dit volgens hen 
niet hoog genoeg is, wat in sommige gevallen de ouders zou kunnen 
overhalen dit bedrag te verhogen. Volgens eenzelfde redenering kan men 
stellen dat meer assertieve jongeren vaker wat (durven gaan) bijverdienen 
en met betrekking tot hun bijverdiensten zelf meer op ‘hun strepen’ durven 
staan wat hun loon betreft. Men kan trouwens ook gewoon stellen dat 
jongeren net meer assertief zijn omdat ze meer geld tot hun beschikking 
hebben.  
 



234 

Als geld belangrijk is in het sociale leven en kan dienen als graadmeter van 
persoonlijk succes, is het te verwachten dat het een belangrijke rol speelt 
binnen de peergroup waarin jongeren leven. In de volgende paragraaf 
wordt op deze verbanden ingezoomd. 
 

8.2.5. Inkomstenbronnen en aspecten van de peergroup 
Als men met geld alles kan kopen, wat wel eens wordt gezegd, dan zou 
populariteit toch één van de ‘producten’ zijn die door jongeren op dat vlak 
als één van de eerste zaken van de rekken zou worden gehaald om in het 
winkelmandje te leggen. Het geld dat wordt besteed aan de meest trendy 
nieuwe merken van kledij om toch maar wat meer sociale status te hebben 
in de ogen van anderen, kan op die manier met populariteit in verband 
worden gebracht. Ook de aanvaarding door anderen, de mate van 
vergelijking met anderen en het aantal beste vrienden kunnen op deze wijze 
alvast theoretisch met geld in verband worden gebracht.  
 
Tabel 29: Correlaties van inkomstenbronnen en peergroupvariabelen 

N = 3167  Zakgeld Bijverdiensten 
Populariteit Pearson Corr. ,092 ,056 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,002 
Aantal beste vrienden Pearson Corr. -,005 -,036 
 Sig. (2-tailed) ,768 ,056 
Aandacht voor vergelijking met anderen Pearson Corr. ,037 ,016 
 Sig. (2-tailed) ,033 ,399 
Aanvaarding binnen de vriendengroep Pearson Corr. ,039 ,024 
 Sig. (2-tailed) ,025 ,193 

 

De gevonden verbanden zijn echter erg laag of halen zelfs de laagste 
significantiedrempel niet. De hoogte van het zakgeld en de populariteit zijn 
positief verbonden met elkaar en ook de bijverdiensten en de populariteit 
hangen met elkaar samen. Het hebben van meer geld hangt dus samen met 
een hogere populariteit, maar heeft geen band met het aantal beste 
vrienden. 
 
De twee peergrouphoudingen blijken eveneens positief samen te hangen 
met zakgeld, maar opnieuw is dit niet erg sterk. Jongeren die meer zakgeld 
krijgen voelen zich meer aanvaard dan anderen. Wellicht hebben ze, net 
door het feit dat ze van thuis uit over meer middelen mogen beschikken 
dan anderen in een wereld die om geld draait, het gevoel dat ze echt 
meespelen. Jongeren die meer aandacht hebben voor sociale vergelijking 
krijgen ook meer zakgeld. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat ze 
zich ook vergelijken met anderen wat de hoogte van hun zakgeld betreft. 



235 

De verhoogde aandacht voor de financiën van anderen kan ertoe leiden dat 
ze thuis hierover meer gaan vertellen, wat ouders meer geld ter beschikking 
kan doen stellen. De bijverdiensten van jongeren hangen niet samen met 
de houdingen die zijn opgenomen in het model. 
 

8.3. Het belang van inkomsten 

8.3.1. De hoogte van het zakgeld verklaard 
Na de bivariate analyses waarin naar samenhang werd gekeken, worden de 
elementen die een invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van het zakgeld 
en de bijverdiensten nu samen in een statistisch model gegoten. Daarbij zal 
eerst voor zakgeld en daarna voor bijverdiensten worden nagegaan of de 
gevonden bivariate verbanden ook gelden als de onafhankelijke 
achtergrondvariabelen in het model worden betrokken. In die eerdere 
analyses werd gevonden dat jongens meer zakgeld krijgen dan meisjes, dat 
de hoogte van het zakgeld – uiteraard – stijgt met ouder worden, dat BSO-
leerlingen het meest zakgeld kregen en ASO-leerlingen het minst, dat 
allochtone jongeren het meest kregen en dat jongeren die thuis bij een 
vader en een moeder wonen minder zakgeld kregen dan de andere 
jongeren.  
 
Zonder meer kan worden besloten dat leeftijd de belangrijkste voorspeller 
is van de hoogte van het zakgeld. De hoogte van het zakgeld stijgt met de 
leeftijd en bovendien wordt de stijging ook sterker naarmate jongeren ouder 
worden. Een verrassing is dat niet. Jongeren worden op deze wijze wat 
voorbereid voor het volwassen financiële leven. Leeftijd blijkt bovendien 
ook nog eens significant in interactie met geslacht (dat op zichzelf geen 
significante rol speelt) en met etniciteit. De stijging in de hoogte van het 
zakgeld is minder hoog voor meisjes dan voor jongens. Bovendien blijkt die 
stijging ook minder hoog voor allochtone jongeren dan voor autochtone 
jongeren, hoewel allochtone jongeren beduidend meer zakgeld krijgen dan 
autochtone jongeren. Hieruit kan worden afgeleid dat naarmate jongeren 
ouder worden, jongens meer zakgeld krijgen dan meisjes, hoewel het 
verschil tussen jongens en meisjes aanvankelijk niet groot is. Het 
aanvankelijke verschil tussen allochtone jongeren en autochtone jongeren 
vermindert dan weer na verloop van jaren. Autochtone jongeren blijken dus 
hun ‘achterstand’ wat in te halen, als ze ouder worden. 
 
Tabel 30: Regressieanalyse van achtergrondvariabelen op de hoogte van het 
zakgeld 
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N = 3236 Beta Sig. 
Geslacht (0=jongen, 1=meisje) ,039 ,155 
Leeftijd (cont) ,302 ,000 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.) ,129 ,000 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO) ,018 ,298 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) ,128 ,000 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere) ,049 ,092 
Siblings (cont.) -,059 ,000 
Interactie Geslacht-Leeftijd -,104 ,001 
Interactie Etniciteit-Leeftijd -,099 ,001 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd ,020 ,517 
Kwadratische Term leeftijd ,149 ,007 
   
Adjusted R² ,210  
F (Sig.) 82,676 ,000 

 

Onderwijsniveau speelt ook een rol, maar anders dan vanuit de bivariate 
analyses zou kunnen worden verwacht. Jongeren uit het BSO zijn duidelijk 
de jongeren die het meeste zakgeld krijgen, maar tussen jongeren uit het 
ASO en jongeren uit het TSO of het KSO blijkt geen groot verschil te 
bestaan. Tot slot blijkt ook het aantal siblings een rol te spelen. Jongeren 
die meer broers en zussen hebben, krijgen minder zakgeld. De redenen 
daarvoor zijn eerder geopperd, maar in een bivariate analyse bleken ze niet 
tot hun recht te komen. Blijkbaar is er dus wel een hoeveelheid zakgeld die 
door ouders wordt uitgegeven die bij meer siblings dan wel groter wordt, 
maar die tegelijk over meerdere broers en zussen moet worden verdeeld. 
Deze enkele variabelen van de sociale achtergrond van jongeren verklaren 
samen 21% van de variantie van de hoogte van het zakgeld. 
 

8.3.2. Zakgeld als toegevoegde verklaring voor identiteit 
Gezien het belang dat geld speelt in de consumptiemaatschappij, is het aan 
te nemen dat het over geld kunnen beschikken bijdraagt tot een beter 
zelfbeeld. De toegevoegde waarde van zakgeld in de verklaring van de mate 
van eigenwaarde en assertiviteit is echter uiterst gering. In vergelijking met 
het model waarin eigenwaarde en assertiviteit vanuit de sociale achtergrond 
werden verklaard, zorgt de toevoeging van de hoogte van het zakgeld als 
extra verklaring niet voor een verbetering van de verklaringskracht. 
Eigenwaarde blijkt licht positief samen te hangen met de hoogte van het 
zakgeld. Meer zakgeld krijgen, hangt wel sterker samen met de mate van 
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assertiviteit. Jongeren die meer zakgeld krijgen, zijn assertiever. Het lijkt 
er op dat geld ter beschikking hebben daarin dus wel een rol speelt127.  
 
Tabel 31: Regressieanalyse van achtergrondvariabelen en de hoogte van het 
zakgeld op eigenwaarde en assertiviteit 
N=3236 Eigenwaarde Assertiviteit 
 Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht (0=jongen, 1=meisje) -,168 ,000 -,153 ,000 
Leeftijd (cont) -,148 ,023 ,129 ,043 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.) ,033 ,326 ,079 ,018 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO) -,070 ,000 ,007 ,695 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) -,064 ,001 ,018 ,362 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere) -,027 ,402 ,041 ,206 
Siblings (cont.) -,027 ,130 ,005 ,776 
Interactie Geslacht-Leeftijd -,055 ,102 ,054 ,102 
Interactie Etniciteit-Leeftijd -,070 ,045 ,036 ,303 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd -,017 ,609 ,001 ,976 
Kwadratische Term leeftijd ,159 ,010 -,134 ,028 
Zakgeld ,043 ,025 ,113 ,000 
     
(Adjusted R² zonder zakgeld) ,056  ,040  
     
Adjusted R² ,057  ,050  
F (Sig.) 17,207 ,000 15,627 ,000 

 

8.3.3. Zakgeld als verklaring voor plaats in de peergroup? 
Zakgeld ter beschikking hebben, heeft een invloed op de assertiviteit van 
jongeren en draagt dus wat bij tot hun identiteit. Vanuit eenzelfde 
redenering die vertrekt vanuit het belang van geld, wordt nagegaan of het 
krijgen van zakgeld invloed uitoefent op de plaats die jongeren bekleden in 
hun peergroup. 
 
Het geven van meer zakgeld draagt slechts in geringe mate bij tot de 
populariteit van jongeren. Er bestaat een positief verband, maar dit verband 
is klein en bovendien verandert het niets aan de andere al dan niet 
bestaande banden tussen populariteit en de elementen van sociale 
achtergrond en identiteit. Het geven van zakgeld zorgt er evenmin voor dat 
de jongere meer beste vrienden heeft. Het geven van zakgeld zorgt er dus 

                                                 
127 De eerder vermelde redenering dat jongeren met een hogere eigenwaarde en een 
hogere mate van assertiviteit om meer zakgeld vragen en in veel gevallen ook krijgen, 
blijkt enkel op te gaan voor assertiviteit (Beta = ,090, sig. ,000). Wanneer zakgeld wordt 
beschouwd als afhankelijke van eigenwaarde en assertiviteit, wordt 22% van de variantie 
van zakgeld verklaard, wat dus amper 1% meer is dan wanneer eigenwaarde en 
assertiviteit niet in het model worden betrokken. 
 



238 

niet voor dat jongeren meer populair worden of meer beste vrienden 
hebben en ook niet dat ze zich meer aanvaard voelen in de vriendengroep. 
Deze elementen staan los van de financiële input door de ouders. 
 
Tabel 48: Regressie van achtergrondvariabelen, identiteit en zakgeld op 
peergroup 
 Populariteit # Beste 

vrienden 
Vergelijking 
met anderen 

Aanvaarding 
door anderen 

 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,096 ,001 -,020 ,544 ,012 ,719 ,197 ,000 

Leeftijd (cont) ,003 ,961 -,019 ,784 ,044 ,515 ,120 ,051 
Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

-,015 ,646 ,040 ,263 -,001 ,967 -,063 ,049 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,030 ,098 ,054 ,006 ,009 ,658 -,021 ,244 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

-,079 ,000 ,038 ,070 ,035 ,092 -,075 ,000 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,014 ,660 -,006 ,867 ,004 ,898 -,001 ,967 

Siblings (cont.) ,002 ,923 -,007 ,714 -,050 ,006 -,011 ,516 
Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,044 ,174 -,107 ,002 ,029 ,402 -,083 ,009 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,049 ,144 -,058 ,113 -,012 ,747 ,042 ,208 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,010 ,762 -,047 ,188 -,025 ,476 -,011 ,727 

Leeftijd-Kwadraat -,008 ,889 -,073 ,257 -,181 ,005 -,085 ,148 
Eigenwaarde ,252 ,000 ,048 ,013 -,069 ,000 ,281 ,000 
Assertiviteit ,139 ,000 -,006 ,737 -,024 ,206 ,209 ,000 
Dummy Licht ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

-,005 ,809 ,023 ,255 ,009 ,657 ,019 ,309 

Dummy Red. ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

-,037 ,044 ,005 ,820 -,024 ,221 -,012 ,514 

Dummy Erg ontevreden 
(ref. cat. = tevreden) 

-,056 ,001 ,004 ,816 -,027 ,146 -,046 ,008 

Zakgeld ,088 ,000 ,046 ,024 ,094 ,000 ,024 ,190 
         
(Adjusted R²  
zonder zakgeld) 

,117 ,037 ,017 ,163 

         
Adjusted R² ,123 ,039 ,024 ,163 
F (Sig.) 27,453 

(,000) 
8,180  
(,000) 

5,432 
(,000) 

37,543 
(,000) 

 

Meer zakgeld krijgen leidt er wel toe dat jongeren zich meer met anderen 
gaan vergelijken, misschien omdat de middelen die ze hebben om op het 
vlak van consumptie echt iets te doen na die vergelijking, maar wellicht 
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heeft een hogere graad van vergelijking ook betrekking op het zakgeld, wat 
deze jongeren aan hun ouders meer zakgeld doet vragen128. 
 

8.3.4. Bijverdiensten van jongeren verklaard 
Zoals hiervoor de invloed van zakgeld werd bestudeerd, wordt nu nagegaan 
hoe de bijverdiensten van jongeren in een multivariaat verband 
samenhangen met identiteit en peergroup van jongeren. Anders dan bij 
zakgeld worden de bijverdiensten gebruikt als afhankelijke variabele omdat 
jongeren wel degelijk zelf stappen moeten ondernemen om te gaan 
bijverdienen. Over het krijgen van zakgeld en de hoogte ervan beslissen ze 
in grote mate niet zelf, wat betreft bijverdiensten is die 
beslissingsbevoegdheid iets groter omdat ze kunnen kiezen voor jobs die 
beter betalen. In dit onderzoek worden houdingen voor daden geplaatst, 
zoals doorgaans het geval is, daarom verschilt deze analyse wat van die 
van zakgeld. 
 
Op basis van de eerdere bevindingen in de bivariate analyses kan opnieuw 
worden verwacht dat jongeren met meer zakgeld meer gaan bijverdienen, 
al kan de gecontroleerde invloed van leeftijd dit verband drastisch bijsturen. 
Verder kan worden verwacht dat assertievere jongeren meer gaan 
bijverdienen, net omdat voor de stap naar een job toe toch een zekere mate 
van assertiviteit is vereist. Bovendien kan, ervan uitgaande dat geld het 
toegangsmiddel bij uitstek is naar de consumptiemaatschappij en de 
symbolische aspecten die daarmee samenhangen, worden verwacht dat 
populairdere jongeren en jongeren die zich meer aanvaard weten binnen de 
vriendengroep meer gaan bijverdienen. Dit zouden ze dan doen om binnen 
die wereld van consumptie genoeg producten en merken te verzamelen 
waarmee ze die populaire status, die ook van producten en merken afhangt, 
in stand kunnen houden. 
 
Van variantie van de bijverdiensten bij jongeren wordt 27% verklaard door 
de variabelen die in het model zijn opgenomen. Leeftijd op zich lijkt geen 

                                                 
128 Naar analogie met het onderzochte verband tussen zakgeld en identiteit werd ook hier 
een regressieanalyse uitgevoerd waarin zakgeld als afhankelijke werd gebruikt. In 
vergelijking met de situatie waarin zakgeld werd beschouwd als zijnde afhankelijk van de 
sociale achtergrond en identiteit, wordt er nog 1% meer van de variantie verklaard. Van 
de toegevoegde peergroupvariabelen blijven zoals in de omgekeerde richting enkel de 
populariteit en de vergelijking met anderen samenhangen met de hoogte van het zakgeld. 
Populaire jongeren krijgen wat meer zakgeld (Beta ,071; sig. ,000) en ook de mate van 
vergelijking met anderen blijkt een invloed uit te oefenen op de hoogte van het zakgeld 
(Beta ,069; sig. ,000).  
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rol te spelen in die verklaring, maar de kwadratische term van leeftijd doet 
dat wel. Leeftijd en de kwadratische term ervan hangen natuurlijk in nauwe 
mate samen. Dat wordt bevestigd door de tolerantiewaarde die lager ligt 
dan de kritische ,10 en de VIF-waarden die de kritische grens van 10 
overstijgen (Mortelmans & Dehertogh, 2007a). Een regressie zonder de 
kwadratische term levert een significant effect van leeftijd op. Uit de niet-
significantie van leeftijd op zich en de hoge significantie van de 
kwadratische term kan worden afgeleid dat er aanvankelijk weinig verschil 
is wat betreft de hoogte van de bijverdiensten van jongeren, maar dat er 
na enige tijd een sterke stijging ontstaat. Dit is niet meer dan logisch. 
Jongeren die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt, mogen niet eens 
werken. Er is dan ook sowieso een enorme stijging te verwachten als de 
leeftijd van 15 is bereikt, na een periode van weinig veranderingen. Daarom 
werd ook een regressie uitgevoerd waarbij alleen de jongeren werden 
geselecteerd die minstens 15 jaar oud waren (model 2). Uit dat model blijkt 
dat leeftijd zelf en niet meer de kwadratische term een invloed uitoefent op 
de hoogte van bijverdiensten. Er kan worden besloten dat jongeren vanaf 
15 jaar meer bijverdienen naarmate ze ouder worden. In de verdere 
bespreking wordt enkel stilgestaan bij model 1. 
 
Het verband met onderwijstype blijft behouden. Jongeren uit het BSO 
verdienen meer bij dan jongeren uit het ASO, TSO of KSO, maar aangezien 
deze jongeren echt op een job op hun 18 jaar worden voorbereid, ligt 
bijverdienen wat dichter bij hun directe omgeving (ook in de scholen doen 
ze bijvoorbeeld al werk dat ook in bedrijven wordt gedaan) en de stap naar 
een bijverdienste kan dan ook makkelijker worden gezet. Niettemin spelen 
niet alleen praktische elementen, maar ook symbolische elementen een rol. 
Jongeren uit het BSO hechten dan meer belang aan het hebben van geld of 
worden door hun ouders gestuurd om zelf te gaan bijverdienen. 
 
Uit het conceptuele blok van elementen van identiteit is er één variabele die 
samen blijkt te hangen met de hoogte van de bijverdiensten en dat is 
assertiviteit. Assertievere jongeren blijken dus vaker een bijverdienste te 
hebben en er dus ook meer mee te verdienen. Minder assertieve jongeren 
stellen hun eerste stapjes naar de arbeidsmarkt wat uit of gaan voor de 
minder lucratieve jobs. 
 
 
Tabel 49: Regressie van achtergrondvariabelen, identiteit, peergroup en zakgeld 
op bijverdiensten 
 Model 1 Model 2 
 Bijverdiensten Bijverdiensten  



241 

 Beta Sig. Beta Sig. 
Geslacht (0=jongen, 1=meisje) -,048 ,093 -,091 ,125 
Leeftijd (cont) -,004 ,946 ,418 ,002 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.) ,019 ,540 ,009 ,882 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO) ,031 ,074 ,049 ,036 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) ,062 ,001 ,089 ,000 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere) -,005 ,867 ,011 ,860 
Siblings (cont.) -,002 ,917 ,002 ,910 
Interactie Geslacht-Leeftijd -,009 ,783 ,036 ,562 
Interactie Etniciteit-Leeftijd -,045 ,170 -,040 ,512 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd -,004 ,910 -,023 ,709 
Leeftijd-Kwadraat ,449 ,000 -,043 ,755 
Eigenwaarde (cont.) -,024 ,193 -,019 ,413 
Assertiviteit (cont.) ,039 ,022 ,057 ,010 
Dummy Licht ontevreden (ref. cat. = tevreden) ,024 ,188 ,029 ,208 
Dummy Red. ontevreden (ref. cat. = tevreden) ,002 ,928 ,000 ,990 
Dummy Erg ontevreden (ref. cat. = tevreden) -,001 ,947 -,002 ,933 
Populariteit (cont.) ,037 ,040 ,046 ,045 
Aantal beste vrienden (cont.) ,005 ,777 ,004 ,857 
Mate van vergelijking met anderen (cont.) ,050 ,002 ,064 ,002 
Mate van aanvaarding door anderen (cont.) ,003 ,884 ,007 ,780 
Zakgeld ,112 ,000 ,100 ,000 
     
Adjusted R² ,272 ,212 
F (Sig.) 52,683 (,000) 25,644 (,000) 

 

Uit het conceptuele blok van peergroup blijken populariteit en de mate van 
vergelijking met andere een band te hebben met de hoogte van de 
bijverdiensten. Populaire jongeren verdienen meer (of hebben vaker een 
bijverdienste). Het ter beschikking hebben van geld of gewoon het feit dat 
ze een bijverdienste hebben, draagt dus wel bij tot de gepercipieerde 
populariteit in de groep. Ook jongeren die zichzelf meer met anderen 
vergelijken, zetten sneller de stap naar een bijverdienste. Of dit ook is 
omdat ze over meer geld willen beschikken omdat ze op die wijze op 
bepaalde vlakken kunnen scoren in de vergelijking met anderen, is een 
theoretische verklaring die op basis van deze gegevens niet kan worden 
aangetoond. 
 
Tot slot blijkt opnieuw dat jongeren die meer zakgeld krijgen ook meer 
bijverdienen, zelfs na controle voor leeftijd en andere mogelijk belangrijke 
interveniërende variabelen. Het geven van zakgeld kan worden beïnvloed 
vanuit een redenering dat geld belangrijk is in het leven. Diezelfde 
redenering van de ouders kan haar intrede vinden bij de jongeren, die dan 
ook zelf geld willen verdienen.  
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8.4. Annex: enkel jongeren met financiële middelen 

De analyses die hierboven zijn gebeurd, dragen in zich de vertekening die 
eerder ter sprake werd gebracht, met name het feit dat iets meer dan een 
achtste van de jongeren geen zakgeld krijgt en het feit dat er heel wat 
jongeren zijn zonder bijverdiensten. Om eventuele vertekeningen aan het 
licht te brengen werden deze analyses opnieuw gedaan, met exclusie van 
de jongeren die geen zakgeld of geen bijverdiensten hadden. 
 
Voor deze analyse kwamen slechts 1366 respondenten in aanmerking, 39% 
van de totale respondenten in de dataset, wat meteen aangeeft dat het niet 
verantwoord zou zijn enkel met deze jongeren verder te werken in het 
onderzoek. De regressieanalyse zoals eerder uitgevoerd, geeft wel enkele 
opvallende resultaten wanneer enkel met de verdieners wordt gewerkt. 
36% van de variantie van de bijverdiensten wordt verklaard, wat duidelijk 
meer is dan de 27% in de eerdere analyse.  
 
Tabel 32: Regressie van achtergrondvariabelen, identiteit, peergroup en zakgeld 
op bijverdiensten (enkel jongeren die zakgeld krijgen en bijverdiensten hebben, 
zijn opgenomen; enkel significante verbanden worden getoond) 
 Bijverdiensten 
 Beta Sig. 
Leeftijd (cont) ,357 ,000 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) ,091 ,001 
Populariteit (cont.) ,060 ,023 
Zakgeld ,128 ,000 
   
Adjusted R² ,359 
F (Sig.) 32,599 (,000) 

 

Leeftijd blijkt hier wel de verwachte invloed uit te oefenen. Naarmate men 
ouder wordt, verdient men meer en dit verband is redelijk lineair, gezien de 
kwadratische term van leeftijd er niet toe doet. Verder blijven jongeren uit 
het BSO en populaire jongeren meer verdienen dan de anderen. Ook de 
hoogte van het zakgeld blijft op dezelfde wijze een verband hebben. 
Jongeren die zakgeld krijgen verdienen meer bij. Assertiviteit en de mate 
van vergelijking met anderen spelen in dit verhaal niet meer mee. Zij blijken 
vooral van belang te zijn bij jongeren die ofwel geen zakgeld of geen 
bijverdiensten hebben.  
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8.5. Van twee stromen naar één 

In de analyses in de volgende hoofdstukken zal er geen onderscheid meer 
worden gemaakt tussen inkomsten uit zakgeld en inkomsten uit 
bijverdiensten. Een manier om aan de vermelde mogelijke vertekeningen 
en moeilijkheden tegemoet te komen, is namelijk deze bronnen gewoon op 
te tellen. Er zal dus nog maar met één variabele worden gewerkt: de 
inkomsten van jongeren. 3140 jongeren blijven dan in het onderzoek 
betrokken. Enkel jongeren die geen bedragen opgaven of die 
ongeloofwaardige bedragen opgaven, werden geweerd. De gemiddelde 
inkomsten voor jongeren liggen op €17,86 per week (standaardafwijking 
20,824). 11% van de jongeren heeft geen inkomsten. Zoals te verwachten 
toont een analyse van de frequenties opnieuw geen mooie continue 
variabele. Dit wordt uiteraard opnieuw verklaard door de vaste bedragen 
die jongeren krijgen en opgeven als bijverdiensten.  
 
Ter verkenning van deze inkomstenvariabele zullen opnieuw ANOVA’s en 
correlaties worden uitgevoerd waarin de variabelen van sociale achtergrond 
als onafhankelijken worden gebruikt. Uit het voorgaande blijkt namelijk dat 
de financiële kant van het leven in hoge mate samenhangt met die sociale 
achtergrond. Daarna wordt het multivariate regressiemodel getoond waarin 
de inkomsten als afhankelijke worden opgenomen. In de hierboven 
opgebouwde redeneringen bleek dat ook de hoogte van het zakgeld vaker 
werd verklaard door identiteit en peergroup dan dat ze deze verklaarde.  
 
Jongens krijgen meer zakgeld dan meisjes en hebben ook meer 
bijverdiensten, hoewel dit laatste verband niet bleek uit de multivariate 
analyse. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze meer inkomsten hebben 
dan meisjes. Het verschil bedraagt, volgens de schattingen die met de 
nodige voorzichtigheid dienen te worden benaderd om eerder vermelde 
redenen, ongeveer €4,00 per week. Op jaarbasis zouden jongens dus over 
ongeveer €200 meer beschikken dan meisjes. 
 

Dat jongeren over meer geld beschikken naarmate ze ouder worden, was 
op zich al niet verrassend en dat is het ook nu niet. Meer zakgeld, meer 
kans op een bijverdienste en ook hogere bijverdiensten dragen allemaal bij 
aan dit verband. 
 
De verschillen naar onderwijsvorm tonen opnieuw aan dat er op het vlak 
van inkomsten van jongeren verschillende werelden bestaan. Jongeren uit 
het ASO hebben het minst geld ter beschikking, jongeren uit het BSO het 
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meest. Ook deze verschillen zijn niet nieuw. Ook het eerder vastgestelde 
verschil in inkomsten tussen jongeren die in een traditionele gezinssituatie 
leven en jongeren die in andere situaties opgroeien, en tussen allochtone 
jongeren en autochtone jongeren, blijft van kracht. Het aantal siblings 
speelt geen rol. 
 
Tabel 33: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op geschatte inkomsten 
  Inkomsten per week (schatting) 
ANOVA  N Gem. F Sig. 
Gender Jongen 1666 19,90 34,489 ,000 
 Meisje 1468 15,55   
Onderwijsvorm ASO 1636 12,55 147,604 ,000 
 TSO-KSO 837 20,32   
 BSO 663 27,83   
Etniciteit Autochtoon 2672 17,33 11,161 ,001 
 Allochtoon 462 20,83   
Thuissituatie Vader en moeder 2423 16,94 17,075 ,000 
 Andere situatie 672 20,68   
      
CORRELATIE  Pearson Sig. N 
 Leeftijd ,556 ,000 3136 
 Siblings ,015 ,403 3128 

 

Tot slot van de analyses in dit hoofdstuk werd een regressieanalyse 
uitgevoerd waarin de geschatte inkomsten van jongeren verklaard werden 
vanuit de sociale achtergrond, identiteit en peergroup van jongeren. 36% 
van de variantie van de inkomsten van jongeren werd in dit model 
verklaard. 
 
Een aantal verbanden doemen op in deze analyses die in de regressies op 
zakgeld of bijverdiensten niet eerder tevoorschijn kwamen. Een aantal 
andere verbanden konden eenvoudigweg worden voorspeld. Het verband 
met leeftijd bijvoorbeeld was te verwachten: aanvankelijk stijgend en 
steeds meer stijgend naarmate de jongeren ouder worden. Ook de relatie 
met etniciteit en onderwijsvorm blijft gelijk aan de resultaten uit de 
bivariate analyses hiervoor, maar opvallend is wel dat in deze multivariate 
regressies etniciteit op zich een rol blijft spelen en dat ook het verschil 
tussen TSO/KSO en ASO significant blijft. Ook het verband met siblings blijft 
in deze analyse bestaan. Meer broers en zussen betekent minder inkomsten 
voor de jongeren. Etniciteit blijkt bovendien in interactie met leeftijd ook 
van tel bij de verklaring van inkomsten. De stijging met leeftijd blijkt 
namelijk minder sterk voor allochtone jongeren dan voor autochtone 
jongeren. Allochtone jongeren hebben dus meer financiële middelen ter 
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beschikking, maar de kloof met autochtone jongeren worden kleiner bij het 
ouder worden. 
 
Tabel 34: Regressie van achtergrondvariabelen, identiteit, peergroup en zakgeld 
op inkomsten 
 Inkomsten 
 Beta Sig. 
Geslacht (0=jongen, 1=meisje) -,016 ,552 
Leeftijd (cont) ,138 ,015 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.) ,079 ,008 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO) ,037 ,025 
Dummy BSO (ref. cat. ASO) ,111 ,000 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere) ,014 ,618 
Siblings (cont.) -,034 ,029 
Interactie Geslacht-Leeftijd -,046 ,121 
Interactie Etniciteit-Leeftijd -,087 ,005 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd ,012 ,686 
Leeftijd-Kwadraat ,432 ,000 
Eigenwaarde (cont.) -,020 ,239 
Assertiviteit (cont.) ,075 ,000 
Dummy Licht ontevreden (ref. cat. = tevreden) ,036 ,033 
Dummy Red. ontevreden (ref. cat. = tevreden) -,017 ,323 
Dummy Erg ontevreden (ref. cat. = tevreden) ,011 ,491 
Populariteit (cont.) ,062 ,000 
Aantal beste vrienden (cont.) ,016 ,297 
Mate van vergelijking met anderen (cont.) ,072 ,000 
Mate van aanvaarding door anderen (cont.) -,003 ,869 
   
Adjusted R² ,355 
F (Sig.) 80,552 (,000) 

 

Met betrekking tot de identiteitsvariabelen blijkt het significant effect vanuit 
assertiviteit in de multivariate analyse op inkomsten nog steeds van belang. 
Assertievere jongeren hebben meer financiële middelen. Ook populaire 
jongeren hebben meer. Dat inkomsten op een zekere manier samenhangen 
met populariteit kan hieruit worden afgeleid. Afleiden dat inkomsten de 
reden zijn van de populariteit, is een brug te ver. Ook de mate van 
vergelijking met anderen en de hoogte van de inkomsten blijven positief 
gerelateerd.  
 

8.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk werd de belangrijke factor ‘geld’ aan het onderzoeksmodel 
toegevoegd. Geld wordt gezien als de sleutel naar de 
consumptiemaatschappij en het is dan ook belangrijk na te gaan welke rol 
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geld speelt in haar verband met sociale achtergrond, identiteit en 
peergroup. De analyses werden eerst uitgevoerd voor de twee 
inkomstenbronnen van jongeren apart (zakgeld en bijverdiensten) en 
daarna voor de beide bronnen samen.  
 
Inkomsten bleken in meest belangrijke mate te worden verklaard door de 
socio-demografische achtergrond van jongeren. Jongens hebben meer geld 
ter beschikking en ook naarmate jongeren ouderen worden, beschikken ze 
over meer geld, wat nog meer geldt voor jongens dan voor meisjes. De 
jongeren die les volgen binnen het BSO hebben het meest eigen geld ter 
beschikking en jongeren uit het ASO het minst. Verder blijken allochtone 
jongeren over meer geld te beschikken dan autochtone jongeren, al 
verkleint dit verschil met leeftijd. Verder blijken jongeren die meer broers 
en zussen te hebben, wat minder over eigen te besteden geld te beschikken.  
 
Er zijn ook enkele verbanden genoteerd tussen inkomsten en identiteit 
(enkel assertiviteit) en peergroup (enkel populariteit en mate van 
vergelijking met anderen), maar groot waren deze verbanden nooit. 
Assertievere jongeren kunnen meer geld uitgeven en dat geldt ook voor 
jongeren die zichzelf meer populair voelen of zich meer met anderen 
vergelijken. Het bleek ook dat jongeren die meer zakgeld kregen meer 
bijverdienden, zelfs wanneer gecontroleerd voor socio-demografische 
achtergrond.  
 
Dit hoofdstuk en ook het vorige hoofdstuk waren verkennend van aard. In 
de volgende twee hoofdstukken worden voor het eerst meer direct 
consumptiegerelateerde aspecten in het model betrokken. Houdingen 
komen daar voor daden. In hoofdstuk 9 wordt nagegaan wat de plaats is 
van materialistische houdingen in het geheel. In hoofdstuk 10 zal worden 
bestudeerd hoe alle elementen die tot dan doe in het model hun intrede 
hebben gedaan, samenhangen met de hoogte van de uitgaven en de 
precieze producten waaraan het geld wordt besteed. Daarbij zal steeds 
dezelfde stapsgewijze procedure worden gevolgd, omdat dit de verbanden 
het meest tot hun recht brengt. Als nuancering moet daarbij vermeld 
worden dat niet alleen het eigen geld dat jongeren tot hun beschikking 
hebben door zakgeld en bijverdiensten een rol speelt, maar dat ook het 
andere geld dat ze krijgen of vragen aan hun ouders uiteraard meetelt.  
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Hoofdstuk 9: Consumptie-attitudes 

Over hoe consumptie-attitudes samenhangen  

met inkomsten, peers en identiteit 

9.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een eerste consumptieaspect geïntegreerd. Er wordt 
nagegaan of consumptieattitudes bepaald worden door feitelijke (ideale) en 
sociale identiteit. Algemeen gesteld worden verwacht dat jongeren die zich 
minder goed in hun vel voelen en een minder goede plaats innemen in hun 
peergroup meer belang gaan hechten aan de symbolische functie van 
producten en merken en zodoende ook materialistischer zullen zijn, meer 
tevredenheid zullen putten uit hun bezittingen en aan geld een hogere 
symbolische waarde zullen toekennen. In dit hoofdstuk staan houdingen 
dus centraal. In het volgende hoofdstuk zullen consumptiedaden worden 
betrokken, met aandacht voor hoeveel jongeren uitgeven en waarvoor. 
Echter, aangezien attitude doorgaans voor gedrag komt, is het van belang 
eerst deze consumptieattitudes te bestuderen.  
 
De opzet is analoog aan de vorige hoofdstukken. Eerst worden de 
consumptieattitudes van jongeren in het algemeen bekeken. Vervolgens 
worden de bivariate verbanden tussen attitudes, socio-demografische 
achtergrond, identiteit en peergroup van naderbij bekeken. In een derde 
fase wordt het regressiemodel verder uitgebouwd. 
 

9.2. Drie consumptieattitudes 

In het onderzoek werd op drie verschillende manieren een 
consumptiehouding betrokken. Naast een materialisme-schaal werden ook 
aangepaste schalen opgenomen van de Consumer Satisfaction Index en van 
de Money Attitude Scale. Omdat in een regressiemodel uiteraard geen 
maten mogen worden opgenomen op eenzelfde niveau die nauw met elkaar 
correleren, wordt eerst nagegaan wat de samenhang is tussen de drie 
consumptieattitudes. Als vanzelfsprekend zou er enige samenhang moeten 
zijn. De drie attitudes brengen geen totaal verschillende concepten in kaart. 
De samenhang mag echter vanuit statistisch oogpunt het op te bouwen 
onderzoeksmodel dan weer niet verstoren. 
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9.2.1. Beschrijving van de schalen 
Materialisme wordt gedefinieerd als een houding die aangeeft in welke mate 
mensen een belangrijke plaats toewijzen aan producten in hun leven. Veel 
dingen verzamelen, veel foto’s trekken en bijhouden en kasten vol kleren 
en andere spullen waar men maar geen afscheid van kan nemen, zijn maar 
enkele voorbeelden die als uiterlijke kenmerken van een materialistische 
houding zouden kunnen gelden. Natuurlijk nemen producten en diensten 
een belangrijke plaats in in een consumptiemaatschappij. Ook de 
symbolische aspecten van consumptie zijn niet meer weg te denken. Dit 
betekent echter niet dat alle mensen materialistisch mogen worden 
genoemd, hoewel er mensen zijn die een veel groter belang hechten aan 
consumptie in de constructie van het dagelijkse leven dan anderen. Ook bij 
jongeren bestaan deze verschillen.  
 
De constructie van de materialisme-schaal kwam eerder aan bod (hoofdstuk 
6). Op een somschaal die theoretisch loopt van 0 tot 45 scoren de 
respondenten gemiddeld 21,46 (standaardafwijking 5,87). Het cijfer zelf is 
natuurlijk minder van belang. Het zijn vooral de verschillen die van belang 
zijn.  
 
Een tweede schaal die een aspect van de attitudes van jongeren in kaart 
probeert te brengen is de Possession Satisfaction Index. De term ‘bezit’ mag 
echter niet te nauw worden begrepen. Bezittingen moeten ten eerste ooit 
zijn aangekocht, dus zijn ze ooit het onderwerp geweest van een 
aankoopproces, zelfs wanneer ze door anderen zijn aangekocht. Ten tweede 
is het natuurlijk zo dat producten niet alleen een belangrijke rol spelen 
wanneer ze worden gekocht, maar ook wanneer ze zijn gekocht en worden 
gebruikt of gedragen (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981). De 
betekenis die een product kan spelen, stopt dus niet wanneer het product 
is gekocht. ‘Tevredenheid met bezittingen’ is een somschaal die net 
daarnaar peilt. Gemiddeld scoren jongeren 14,47 op de schaal 
(standaardafwijking 5,55) die een minimum van 0 en een maximum van 30 
heeft.  
 
In hoofdstuk 8 werd uitgebreid ingegaan op de inkomsten van jongeren. 
Daarbij werd er enkel over feiten gesproken: inkomsten uit bijverdiensten 
in de week, inkomsten uit bijverdiensten tijdens de zomervakantie en 
inkomsten uit zakgeld. Dat waren echter louter abstracte bedragen, de 
houding van de jongeren ten aanzien van dat geld kon enkel nog maar 
worden vermoed. Sommigen vinden geld het meest belangrijke wat er is, 
anderen zien het dan weer vooral als middel tot een doel en geen doel op 
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zich. De aangepaste versie van de Money Attitude Scale brengt in kaart 
welk belang jongeren aan geld hechten. Met een minimum van 0 en een 
maximum van 20 scoren de jongeren in dit onderzoek op deze schaal 
gemiddeld 4,99 (standaardafwijking 3,67). Frequentieanalyse laat ook zien 
dat er heel wat jongeren zijn die de waarde 0 scoren op deze schaal in die 
dus totaal geen belang hechten aan geld. 
 

9.2.2. Graad van samenhang van de drie attitudes 

Het is te verwachten dat de drie consumptiehoudingen die in dit onderzoek 
werden opgenomen in vrij grote mate samenhangen. Jongeren die 
materialistisch zijn en dus veel belang hechten aan dingen, hechten wellicht 
ook veel belang aan geld en zijn meer geneigd om tevredenheid uit het 
bezitten van producten te halen. Omgekeerd lijkt het vanzelfsprekend dat 
wie geen belang hecht aan geld, ook aan de dingen die met dat geld kunnen 
worden gekocht, weinig belang hecht.  
 
De correlatieanalyses van de somschalen geven op dat vlak een eenduidig 
en bevestigend beeld. Er zijn hoge correlaties vast te stellen tussen de 
materialismeschaal, de PSI en de MAS, maar aan de andere kant zijn de 
correlaties niet te hoog om te besluiten slechts één van deze houdingen in 
het onderzoek te weerhouden. Bovendien blijft ook het theoretisch 
onderscheid gelden129.  
 
Tabel 35: Correlaties van de drie consumptiehoudingen 

N = 3186  PSI MAS 
Materialisme Pearson Corr. ,452 ,439 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
Possession Satisfaction Index Pearson Corr.  ,531 
 Sig. (2-tailed)  ,000 

 

9.2.3. Jongeren en hun consumptieattitudes 
In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate consumptieattitudes van 
jongeren samenhangen met hun socio-demografische achtergrond. De drie 
schalen meten alle drie een consumptieattitude, maar deze hangen niet op 
dezelfde manier samen met de achtergrond van jongeren. Met betrekking 
tot materialisme bestaat er geen verschil tussen jongens en meisjes, maar 

                                                 
129 Op het einde van dit hoofdstuk zal in een aparte paragraaf de opgebouwde multivariate 
analyse worden herhaald met één tweede-orde factor die deze drie aparte maten 
integreert. 
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jongens blijken wel meer tevreden te zijn over hun bezittingen en ook meer 
belang te hechten aan geld dan meisjes. Leeftijd speelt bij alle drie attitudes 
een belangrijke rol. Jongeren worden meer materialistisch naarmate ze 
ouder worden, zijn meer tevreden over hun bezittingen en hechten steeds 
meer belang aan geld. De etniticiteit van jongeren blijkt er op het vlak van 
materialisme niet toe te doen, maar de PSI toont aan dat allochtone 
jongeren meer tevredenheid putten uit hun bezittingen en dat ze ook meer 
belang hechten aan geld. 
 
De onderwijsvorm toont geen samenhang met tevredenheid over 
bezittingen, maar zowel materialisme als het belang dat wordt gehecht aan 
geld blijken wel samen te hangen met de onderwijsvorm. Tukey-waarden 
van de F-tests tonen evenwel aan dat deze verschillen enkel bestaan tussen 
ASO-jongeren aan de ene kant en BSO, TSO/KSO-jongeren aan de andere 
kant. Jongeren uit het ASO blijken minder materialistisch, minder 
tevredenheid te halen uit hun bezittingen en hechten klaarblijkelijk ook 
minder belang aan geld. 
 
Tabel 36: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op consumptie-attitudes 
 Materialisme PSI MAS 

ANOVA N Gem. F 

(sig) 

N Gem. F 

(sig) 

N Gem. F 

(sig) 

Gender          

Jongen 1777 21,41 ,272 1851 15,19 69,805 1860 5,58 111,003

Meisje 1464 21,52 (,602) 1517 13,60 (,000) 1529 4,26 (,000) 

Onderwijsvorm          

ASO 1601 21,08 7,632 1664 14,35 ,806 1674 4,72 11,147 

TSO-KSO 885 21,66 (,000) 909 14,54 (,447) 913 5,06 (,000) 

BSO 756 22,05  795 14,64  803 5,45  

Etniciteit          

Autochtoon 2744 21,51 1,189 2853 14,36 7,344 2872 4,87 18,273 

Allochtoon 497 21,20 (,276) 515 15,08 (,007) 518 5,62 (,000) 

Thuissituatie          

Vader/moeder 2486 21,36 4,185 2582 14,45 ,180 2602 4,97 ,659 

Andere situatie 704 21,87 (,041) 735 14,55 (,671) 738 5,09 (,417) 

          

CORRELATIE Pearson Sig. N Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

Leeftijd ,085 ,000 3241 ,176 ,000 3369 ,075 ,000 3390 

Siblings -,024 ,180 3236 -,025 ,147 3362 ,008 ,642 3383 
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Het aantal siblings dat jongeren hebben doet er niet toe. De thuissituatie 
van de jongeren speelt dan weer wel een rol, maar enkel op het vlak van 
materialisme. Jongeren die leven in een traditionele gezinssituatie (bij een 
vader en een moeder) zijn wat minder materialistisch. 
 

9.2.4. Verbanden tussen consumptieattitudes en identiteit 
Als de centrale stelling van dit onderzoek opgaat, met name dat een positief 
zelfbeeld (feitelijke identiteit) en een goede plaats in de peergroup (sociale 
identiteit) een sterke samenhang vertonen met consumptie, dan moet dit 
onder meer blijken uit de bivariate analyses tussen de variabelen uit het 
identiteitsblok en het peergroupblok aan de ene kant en de 
consumptiehoudingen aan de andere kant. Correlatieanalyses en ANOVA’s 
zullen deze relaties nagaan. In deze paragraaf wordt ingezoomd op het 
verband tussen identiteit en consumptie-attitudes.  
 
Dat jongeren die niet tevreden zijn over hun lichaam meer geneigd zijn om 
aan de hand van producten hun eigen zelfbeeld wat op te bouwen of wat 
meer uitstraling te bieden, is een stelling die op basis van de verzamelde 
gegevens niet kan worden hardgemaakt. Er blijkt een verschil te bestaan in 
de mate van materialistische ingesteldheid tussen jongeren die tevreden 
zijn met hun lichaam en jongeren die licht ontevreden zijn, maar andere 
verschillen worden door Tukey-testen als insignificant aangewezen. 
Verbanden tussen lichaamstevredenheid en PSI of MAS zijn er niet.  
 
Met eigenwaarde worden deze theoretische verbanden wel bevestigd. Er 
blijkt een groot verband tussen eigenwaarde en materialisme. Jongeren die 
minder van zichzelf denken, hopen blijkbaar meer in producten toch een 
zekere identiteit te kunnen opbouwen. Het belang van producten achten ze 
veel hoger. Ook hechten jongeren met een lagere eigenwaarde meer 
waarde aan geld, wellicht omwille van het feit dat ze net met dat geld aan 
die producten kunnen geraken. Toch blijken jongeren die een hoger 
eigenwaarde hebben ook meer tevredenheid te putten uit hun bezittingen. 
Wellicht heeft dat de maken met de bezittingen die zij wel en de anderen 
niet hebben of met het feit dat ze eerder tevreden zijn met wat ze al hebben. 
 
Er blijkt geen verband te bestaan tussen assertiviteit en materialisme en al 
evenmin tussen assertiviteit en MAS. Wel een verband kan worden 
opgetekend tussen assertiviteit en PSI. Assertievere jongeren blijken meer 
tevredenheid te halen uit producten.  
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9.2.5. Verbanden tussen consumptieattitudes en peergroup 
In het model zijn er vier variabelen opgenomen die als een indicatie van de 
plaats van jongeren in de peergroup dienen. Wanneer het verband wordt 
nagegaan tussen deze vier variabelen en de drie consumptieattitudes 
kunnen een aantal vaststellingen worden gedaan. Populariteit en PSI zijn 
positief gerelateerd. Een gevoel van populair te zijn binnen de 
vriendengroep, geeft blijkbaar aanleiding om meer tevredenheid te halen 
uit de dingen die men bezit, al kan het natuurlijk zijn dat beide voortkomen 
uit een gevoel zich goed te voelen, zonder dat ze daarvoor echt met elkaar 
ook onderling verbonden zijn. 
 
Jongeren die minder beste vrienden hebben, hebben blijkbaar de neiging 
om meer belang aan producten te hechten. Vanuit de materialistische visie 
dat dingen de plaats van vrienden kunnen innemen, kan dit positieve 
verband worden verklaard. Deze redenering wordt echter deels 
tegengesproken door het negatieve verband tussen aantal beste vrienden 
en PSI. Als dingen als alternatief kunnen dienen voor vrienden, dan zou 
kunnen worden verwacht dat jongeren die minder beste vrienden hebben 
meer tevredenheid halen uit de dingen die ze bezitten. Dat is niet zo.  
 
De grootste verbanden kunnen worden opgetekend tussen de mate van 
aandacht voor sociale vergelijking enerzijds en de drie consumptieattitudes 
anderzijds. Jongeren die meer aandacht hebben voor sociale vergelijking 
zijn ook materialistischer, halen meer tevredenheid uit hun bezittingen en 
hechten ook veel meer belang aan geld. Dit was te verwachten. Wanneer 
men zichzelf met anderen gaat vergelijken, doet men dit niet alleen op basis 
van elkaars gedachten of elkaars verleden. Men doet dit ook op basis van 
onmiddellijke uiterlijke aspecten en één van de elementen die aan de basis 
liggen van dit uiterlijk zijn consumptiegoederen. Dat deze jongeren dan ook 
meer tevredenheid halen uit hun bezittingen, lijkt vanzelfsprekend, daar die 
bezittingen net datgene zijn waarmee ze zich met anderen vergelijken. Uit 
de hoge correlatiegraad van MAS met aandacht voor sociale vergelijking 
kan dan weer worden afgeleid dat ook geld een belangrijk deel uitmaakt 
van de elementen waarmee jongeren zich met elkaar vergelijken.  
 
Het laatste element uit de verzameling van peergroup-indicatoren betreft 
de mate waarin jongeren zich door anderen aanvaard voelen. Blijkbaar 
halen jongeren die zich door anderen aanvaard weten meer tevredenheid 
uit de producten die ze bezitten, maar hechten ze minder waarde aan geld. 
Omgekeerd gesteld, betekent dit dat jongeren die zich minder aanvaard 
voelen in hun peergroup minder tevreden zijn over hun bezittingen en meer 
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waarde hechten aan geld. Met materialisme blijkt er echter geen 
samenhang. 
 
Tabel 37: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van identiteit en peergroup 
op consumptie-attitudes 
 Materialisme PSI MAS 

ANOVA N Gem. F 

(sig) 

N Gem. F 

(sig) 

N Gem. F 

(sig) 

Lichaamstevredenheid          

Tevreden 992 20,96 3,830 1036 14,27 1,572 1049 4,91 ,431 

Licht ontevreden 1406 21,78 (,009) 1459 14,57 (,194) 1462 5,01 (,731) 

Redelijk ontevreden 519 21,44  537 14,41  540 4,81  

Erg ontevreden 173 21,54  177 13,72  179 4,92  

          

CORRELATIE Pearson Sig. N Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

Eigenwaarde -,128 ,000 3085 ,036 ,043 3194 -,082 ,000 3212 

Assertiviteit ,016 ,351 3191 ,081 ,000 3309 ,005 ,794 3326 

          

Populariteit -,020 ,265 3214 ,089 ,000 3338 ,029 ,092 3358 

Aantal beste vrienden -,075 ,000 3005 -,043 ,016 3115 ,002 ,912 3133 

Aandacht voor Soc. Vgl. ,324 ,000 3090 ,352 ,000 3199 ,408 ,000 3214 

Aanvaarding door 

anderen 

-,025 ,167 3172 ,077 ,000 3288 -,053 ,002 3307 

 

9.2.6. Inkomsten en consumptieattitudes 

Inkomsten maken consumptie mogelijk en er worden dan ook hoge 
correlaties verwacht tussen inkomsten en consumptie. Jongeren die 
bijverdienen, doen dat bijvoorbeeld niet zomaar om de tijd te doden. 
Correlatieanalyses tussen inkomsten en de drie verschillende 
consumptiehoudingen geven elk positieve en significante waarden aan.  
 
Tabel 38: Correlaties van de drie consumptiehoudingen met inkomsten 

N = 2932  Materialisme PSI MAS 
Inkomsten Pearson Corr. ,065 ,159 ,123 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 

Jongeren die meer inkomsten hebben, hechten meer belang aan geld. 
Bovendien halen ze ook meer tevredenheid uit de bezittingen die ze 
(eventueel) met hun eigen geld hebben kunnen kopen. Verder zijn deze 
jongeren ook meer materialistisch. Inkomsten kennen echter twee bronnen 
die elk op een andere manier met een consumptieattitude kunnen 
verbonden zijn. In een aparte paragraaf wordt daarom langer stilgestaan 
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bij het verband tussen zakgeld, bijverdiensten en de waarde die jongeren 
hechten aan geld. 
 

9.3. Zakgeld, bijverdiensten en MAS 

In deze aparte paragraaf wordt, louter ter verkenning, een regressiemodel 
opgebouwd, zonder de identiteits- en peergroupvariabelen, maar wel met 
zakgeld en bijverdiensten als aparte elementen. De houding ten aanzien 
van geld wordt tussen zakgeld en bijverdiensten geplaatst, aangezien 
bijverdiensten iets zijn dat jongeren in grote mate zelf in de hand hebben 
(en dus van hun houding kunnen laten afhangen) en zakgeld door hun 
ouders gegeven wordt en de jongeren daar dus zelf minder grip op hebben.  
 
Zakgeld en bijverdiensten blijken allebei significant te correleren met het 
belang dat aan geld wordt gehecht. Jongeren die meer zakgeld krijgen, 
hechten meer belang aan geld en jongeren die meer belang hechten aan 
geld, gaan ook meer bijverdienen. Verrassend kunnen deze vaststellingen 
zeker niet worden genoemd. Toevallig is de correlatie in beide gevallen even 
sterk. 
 

Tabel 39: Correlaties van de drie consumptiehoudingen met inkomsten 

N = 3085  Zakgeld Bijverdiensten 
MAS Pearson Corr. ,103 ,103 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

 

Het regressiemodel dat wordt opgebouwd gebruikt bijverdiensten als finale 
afhankelijke. Deze wordt verklaard door MAS, zakgeld en de socio-
demografische achtergrond van jongeren. Het model wordt in twee stappen 
opgebouwd. Bijverdiensten worden in een eerste model verklaard door 
zakgeld en MAS. In een tweede model worden de variabelen toegevoegd 
die de achtergrond van jongeren in kaart brengen. 
 
Uit het eerste model blijkt dat zakgeld de grootste voorspeller blijft van de 
hoogte van de bijverdiensten. Jongeren die meer zakgeld krijgen, gaan ook 
meer bijverdienen, maar wellicht speelt leeftijd daarin een belangrijke 
intermediërende rol. Ook de mate waarin aan geld belang wordt gehecht, 
blijkt een significante voorspeller van de hoogte van de bijverdiensten. 
Jongeren die meer waarde hechten aan geld, gaan meer bijverdienen, 
ongeacht hoeveel zakgeld ze krijgen. Dit was eerder al als resultaat naar 
voor gekomen. Deze twee variabelen verklaren samen 11% van de 
variantie van bijverdiensten. 
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Wanneer de variabelen van de sociale achtergrond van jongeren aan het 
model worden toegevoegd (model 2), wordt de MAS echter belangrijker dan 
de hoogte van het zakgeld. De voornaamste oorzaak daarvoor ligt zoals 
verwacht bij de toevoeging van leeftijd. De variabele ‘leeftijdkwadraat’130 
hangt heel sterk samen met de hoogte van de bijverdiensten, maar dit is 
logisch. Ook de onderwijsvorm blijft verschil uitmaken, maar ondanks dit 
alles is de tweede belangrijkste variabele in de verklaring van in totaal 27% 
van de variantie van bijverdiensten de mate waarin aan geld belang wordt 
gehecht. Het belang van de hoogte van het zakgeld blijft er ook toe doen, 
maar heeft vooral door de toevoeging van leeftijd in het model wat aan 
belang moeten inboeten. 
 
Tabel 58: Regressieanalyse van achtergrondvariabelen, zakgeld en MAS op 
bijverdiensten 
 Model 1 Model 2 
 Beta Sig. Beta Sig. 
MAS ,071 ,000 ,121 ,000 
Zakgeld ,314 ,000 ,062 ,000 
     
Geslacht (0=jongen, 1=meisje)   -,038 ,170 
Leeftijd (cont)   -,012 ,832 
Etniciteit (0=autocht., 1=allocht.)   ,016 ,602 
Dummy TSO-KSO (ref. cat. ASO)   ,032 ,061 
Dummy BSO (ref. cat. ASO)   ,058 ,001 
Woonsituatie (0=bij V+M; 1=andere)   -,004 ,895 
Siblings (cont.)   -,002 ,877 
Interactie Geslacht-Leeftijd   -,007 ,825 
Interactie Etniciteit-Leeftijd   -,042 ,181 
Interactie Woonsituatie-Leeftijd   -,003 ,932 
Kwadratische Term leeftijd   ,450 ,000 
     
Adjusted R² ,108  ,271  
F (Sig.) 187,286 ,000 89,387 ,000 

 

9.4. Consumptieattitudes multivariaat verklaard 

In de voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het onderzoeksmodel 
verder uitgebouwd. Dit wordt opnieuw stapsgewijs gedaan en bovendien 
moet elke stap nog eens drie keer worden gezet, één keer voor elke 
consumptieattitude. Zoals bleek, is het namelijk belangrijk een onderscheid 

                                                 
130 De variabele leeftijdkwadraat hangt uiteraard nauw samen met leeftijd, wat ook nog 
eens blijkt uit de TOL- en VIF-waarden in het regressiemodel. Daarom wordt hier 
gesproken over het belang van leeftijd als variabele en niet steeds over ‘leeftijdkwadraat’.  



256 

te maken binnen die verschillende consumptieattitudes. Ze meten niet alle 
drie hetzelfde. 
 

9.4.1. Model 1: Sociale achtergrond als onafhankelijke 
De eerste modellen vertrekken met enkel de sociale achtergrond van 
jongeren als voorspellende variabelen. ‘Voorspellen’ doen ze echter 
nauwelijks. De varianties voor materialisme, PSI en MAS worden voor 
respectievelijk 1%, 6% en 5% verklaard. 
 
Leeftijd blijkt de belangrijkste bepalende factor. Naarmate jongeren ouder 
worden, worden ze meer materialistisch, maar die stijging houdt niet even 
sterk aan. Bij de MAS kan echter een gelijkaardige evolutie worden 
vastgesteld. Vanaf een zekere leeftijd hebben jongeren meer geld en waar 
men meer van heeft, daarvan daalt de waarde, zoals de wet van Engel stelt 
in de economie. De PSI vertelt een verhaal dat ook binnen dit kader kan 
worden geplaatst, hoewel de PSI geen terugval kent. De kwadratische term 
van leeftijd blijft positief. Dat wil zeggen dat de stijging steeds groter wordt. 
Naarmate jongeren ouder worden halen ze steeds meer tevredenheid uit de 
bezittingen die ze hebben. Dat de omkering met leeftijd niet voorkomt, kan 
worden verklaard doordat de bezittingen die ze kopen naarmate ze ouder 
worden ook vaker hun eigen, zelfgekochte bezittingen worden. Het is niet 
verwonderlijk dat voor jongeren de dingen die ze zelf hebben kunnen 
kopen, meer voldoening veroorzaken.  
 
Een andere factor uit de lijst van de sociale achtergrondvariabelen die er 
steeds toe doet in deze fase, is de onderwijsvorm. Er blijkt een klein verschil 
te zijn tussen BSO-jongeren en ASO-jongeren in de mate van materialisme. 
BSO-jongeren zijn meer materialistisch ingesteld. Ook bij de MAS bestaat 
het verschil enkel tussen BSO en ASO. BSO-jongeren hechten meer belang 
aan geld dan ASO-jongeren. Dat dit samenvalt met het verband met 
materialisme, is niet uitzonderlijk. 
 
De PSI toont echter dat jongeren uit het BSO misschien wel meer 
materialistisch zijn ingesteld en ook meer belang hechten aan geld dan 
jongeren uit het ASO, uit wat ze bezitten halen ze minder tevredenheid. Dat 
geldt trouwens ook voor jongeren die les volgen binnen het TSO of het KSO. 
Deze mindere tevredenheid werkt een belang dat aan andere producten of 
geld wordt gehecht nog in de hand. Niet tevreden zijn met wat men al heeft, 
houdt misschien ook in dat men meer wil. 
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Andere verbanden tussen sociale achtergrond en materialisme worden niet 
opgetekend. De houding ten aanzien van geld echter hangt ook nog samen 
met geslacht en etniciteit. Meisjes hechten minder belang aan geld dan 
jongens. Meisjes halen ook minder tevredenheid uit bezittingen dan 
jongens. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat meisjes niet alleen 
minder belang hechten aan geld, maar gewoon ook aan bezittingen en er 
dan ook minder tevredenheid in zoeken.  
 
Etniciteit blijkt er enkel in het verband met MAS toe te doen. Jongeren van 
allochtone origine hechten meer belang aan geld. Ook hier ligt een verband 
met het feit dat ze meer financiële middelen hebben dan autochtone 
jongeren voor de hand.  
 
De PSI houdt geen verband met etniciteit maar wel met het aantal siblings. 
Wie meer siblings heeft, haalt iets minder tevredenheid uit de bezittingen 
die men heeft, wellicht omdat men die bezittingen, zelfs wanneer 
persoonlijk, toch vaker deelt met broer of zus. De dingen zijn dan niet 
helemaal van henzelf en dat zou dan de lagere tevredenheidsgraad 
verklaren. Verder zijn twee interactie-effecten met leeftijd significant. De 
tevredenheid met bezittingen stijgt sneller voor meisjes dan voor jongens, 
maar toch blijven meisjes minder tevreden dan jongens. Het interactie-
effect tussen woonsituatie en leeftijd toont aan dat de tevredenheid met 
bezittingen sneller stijgt voor jongeren die niet bij een vader en een moeder 
wonen dan voor jongeren waarvoor dat wel het geval is.  
 

9.4.2. Model 2: Ideale identiteit als bijkomende verklaring 
De toevoeging van de drie identiteitsvariabelen veranderde weinig in 
verklaringskracht. De verklaarde varianties stegen met 2% voor 
materialisme, 2% voor MAS en niet voor PSI. In de verklaringskracht van 
de achtergrondvariabelen veranderde evenmin veel. Bij de verklaring van 
de hoogte van materialisme valt wel de kracht van de kwadratische term 
van leeftijd weg, wat aangeeft dat er geen terugval is in de stijging van de 
materialismegraad. Jongeren worden steeds meer materialistisch ingesteld 
naarmate ze ouder worden. 
 
Bij de verklaring van de variantie van materialisme en MAS speelt 
eigenwaarde een belangrijke rol. Jongeren die meer eigenwaarde hebben 
zijn minder materialistisch. In dezelfde lijn zijn het net de jongeren die 
minder van zichzelf denken die meer belang hechten aan geld. Assertiviteit 
speelt ook een rol, maar die is heel wat kleiner. Jongeren die assertiever 



258 

zijn, zijn ook meer materialistisch. Verder halen deze jongeren ook meer 
tevredenheid uit hun bezittingen. Tot slot blijkt er nog een verband tussen 
tevredenheid over het eigen lichaam en materialisme. Jongeren die 
tevreden zijn over het eigen lichaam zijn iets materialistischer dan jongeren 
die erg ontevreden zijn over het eigen lichaam. 
 

9.4.3. Model 3: Sociale identiteit als extra verklaring 
Wanneer de vier peergroup-variabelen aan het model worden toegevoegd, 
stijgt de verklaringskracht van de drie verschillende modellen aanzienlijk. 
De variantie van de mate van materialistische ingesteldheid wordt voor 
13% verklaard. De variantie van PSI wordt voor 20% verklaard en die van 
MAS zelfs voor 24%. Consumptie, wat betreft de houding, blijkt dus 
inderdaad duidelijk een sociaal fenomeen te zijn, want de onafhankelijke 
met de grootste verklaringskracht is de aandacht die jongeren hebben voor 
vergelijking met anderen. 
 
Opvallend is dat de verklaringskracht van onderwijsvorm wegvalt bij de 
verklaring van materialisme en MAS. De onderwijsvorm is dus mee 
bepalend voor de sociale omgeving van jongeren en bepaalt dus niet 
rechtstreeks mee de consumptieattitudes.  
 

Jongeren die meer aandacht hebben voor aspecten van sociale vergelijking 
zijn materialistischer, hechten meer belang aan geld en halen meer 
tevredenheid uit hun bezittingen. Verder blijkt dat jongeren die meer ‘beste 
vrienden’ hebben, minder materialistisch zijn. Ze putten ook minder 
tevredenheid uit bezittingen. De houding die men aanneemt ten aanzien 
van geld, houdt echter geen verband met het aantal vrienden dat men 
heeft.  
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Tabel 59: Regressieanalyse op materialisme 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
         
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,013 ,690 -,029 ,369 -,029 ,353 -,029 ,359 

Leeftijd  
(cont) 

,202 ,002 ,172 ,011 ,152 ,018 ,154 ,020

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,006 ,853 ,009 ,788 ,007 ,826 ,008 ,806 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,029 ,138 ,019 ,327 ,019 ,318 ,019 ,316 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,049 ,015 ,042 ,040 ,027 ,171 ,028 ,160 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,014 ,668 ,009 ,786 ,006 ,854 ,006 ,851 

Siblings  
(cont.) 

-,029 ,112 -,034 ,064 -,016 ,346 -,017 ,343 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,049 ,159 ,041 ,238 ,024 ,469 ,024 ,490 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,040 ,270 -,033 ,361 -,029 ,406 -,030 ,397 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,012 ,730 ,007 ,837 ,012 ,730 ,012 ,732 

Kwadratische Term 
leeftijd 

-,154 ,015 -,123 ,055 -,075 ,220 -,069 ,273 

         
Eigenwaarde 
(cont.) 

  -,133 ,000 -,097 ,000 -,097 ,000

Assertiviteit 
(cont.) 

  ,042 ,027 ,054 ,003 ,055 ,004

Dum. Tevr. Lichaam 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  ,040 ,048 ,038 ,046 ,039 ,048

Dum. Licht Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,002 ,931 ,007 ,723 ,007 ,736 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,004 ,820 ,003 ,865 ,003 ,861 

         
Populariteit 
(cont.) 

    -,005 ,783 -,004 ,829 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

    -,069 ,000 -,068 ,000

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

    ,330 ,000 ,331 ,000

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

    -,032 ,101 -,032 ,108 

         
Inkomsten 
(cont.) 

      -,014 ,531 

         
Adjusted R² ,011 ,027 ,134 ,134 
F  
(Sig.) 

4,366 
(,000) 

6,386 
(,000) 

24,341 
(,000) 

22,271 
(,000) 
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Tabel 40: Regressieanalyse op PSI 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
         
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,191 ,000 -,185 ,000 -,198 ,000 -,197 ,000

Leeftijd  
(cont) 

,351 ,000 ,342 ,000 ,315 ,000 ,308 ,000

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,060 ,070 ,057 ,095 ,056 ,084 ,052 ,116 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,044 ,018 -,045 ,019 -,044 ,014 -,046 ,013

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,-054 ,005 -,055 ,005 -,067 ,000 -,072 ,000

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,049 ,130 -,050 ,126 -,052 ,092 -,053 ,094 

Siblings  
(cont.) 

-,038 ,029 -,038 ,032 -,017 ,300 -,016 ,360 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,077 ,020 ,075 ,026 ,064 ,045 ,067 ,043

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,018 ,604 -,019 ,589 -,016 ,623 -,012 ,723 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,069 ,041 ,068 ,048 ,073 ,024 ,073 ,029

Kwadratische Term 
leeftijd 

,229 ,000 -,222 ,000 -,164 ,005 -,185 ,002

         
Eigenwaarde 
(cont.) 

  -,004 ,834 ,009 ,633 ,010 ,598 

Assertiviteit 
(cont.) 

  ,044 ,015 ,040 ,025 ,036 ,047

Dum. Tevr. Lichaam 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  ,006 ,764 ,003 ,873 ,001 ,951 

Dum. Licht Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  ,004 ,831 ,016 ,365 ,017 ,354 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,008 ,678 ,006 ,750 ,005 ,779 

         
Populariteit 
(cont.) 

    ,042 ,021 ,038 ,041

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

    -,052 ,002 -,053 ,002

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

    ,373 ,000 ,370 ,000

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

    ,015 ,433 ,015 ,437 

         
Inkomsten 
(cont.) 

      ,049 ,019

         
Adjusted R² ,058 ,058 ,201 ,202 
F  
(Sig.) 

19,510 
(,000) 

13,238 
(,000) 

39,152 
(,000) 

35,871 
(,000) 
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Tabel 41: Regressieanalyse op MAS 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
         
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,153 ,000 -,175 ,000 -,169 ,000 -,168 ,000

Leeftijd  
(cont) 

,383 ,000 ,365 ,000 ,348 ,000 ,338 ,000

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,081 ,015 ,087 ,010 ,078 ,013 ,073 ,024

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,009 ,639 ,003 ,894 -,001 ,933 -,004 ,822 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,048 ,013 ,042 ,031 ,020 ,281 ,012 ,520 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,011 ,733 ,009 ,779 ,007 ,825 ,006 ,856 

Siblings  
(cont.) 

-,008 ,642 -,012 ,495 ,010 ,522 ,013 ,444 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,022 ,516 -,026 ,439 -,042 ,180 -,039 ,226 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,010 ,778 -,003 ,943 ,007 ,825 ,013 ,692 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,001 ,975 -,004 ,915 ,003 ,912 ,0003 ,932 

Kwadratische Term 
leeftijd 

-,343 ,000 -,323 ,000 -,262 ,000 -,292 ,000

         
Eigenwaarde 
(cont.) 

  -,126 ,000 -,084 ,000 -,083 ,000

Assertiviteit 
(cont.) 

  -,008 ,660 ,009 ,610 ,004 ,827 

Dum. Tevr. Lichaam 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,019 ,318 -,022 ,227 -,024 ,187 

Dum. Licht Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,034 ,073 -,022 ,220 -,021 ,254 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,011 ,545 -,001 ,950 -,002 ,915 

         
Populariteit 
(cont.) 

    ,044 ,014 ,039 ,035

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

    -,016 ,330 -,017 ,306 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

    ,423 ,000 ,418 ,000

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

    -,082 ,000 -,082 ,000

         
Inkomsten 
(cont.) 

      ,069 ,001

         
Adjusted R² ,049 ,069 ,237 ,240 
F  
(Sig.) 

16,643 
(,000) 

14,410 
(,000) 

48,022 
(,000) 

44,311 
(,000) 
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Populariteit doet er in de verklaring van materialisme niet toe. Populaire 
jongeren hechten wel meer belang aan geld en aan wat met dat geld kan 
worden gedaan. Bovendien putten ze meer tevredenheid uit hun 
bezittingen. Wellicht draagt dit laatste bij aan een goed gevoel over zichzelf, 
wat met die populariteit hand in hand kan gaan.  Tot slot blijkt dat jongeren 
die zich minder aanvaard voelen door anderen meer belang hechten aan 
geld.  
 

9.4.4. Model 4: Het belang van inkomsten 
In een laatste fase werden de inkomsten van jongeren aan de drie modellen 
toegevoegd, met slechts een geringe toegevoegde waarde. Aan de 
verklaring van materialisme verandert er niets en de andere verklaringen 
stijgen amper. Jongeren die meer inkomsten hebben, putten meer 
tevredenheid uit bezittingen en hechten meer belang aan geld. 
 

9.5. Eén maat voor een materialistische houding 

De drie opgenomen maten van een materialistische ingesteldheid 
(materialisme, PSI en MAS) vertonen hoge mate van correlatie. Omwille 
van theoretische redenen werd ervoor gekozen om de drie maten toch apart 
in de analyses te behandelen, maar vanuit statistisch oogpunt mag er niet 
zomaar worden voorbijgegaan aan deze correlaties. Ze doen vermoeden 
dat er een tweede-orde factor ten grondslag ligt aan de drie attitudes. 
Betrouwbaarheidsanalyse, waarbij de drie factoren als items werden 
behandeld, bevestigen dit131. Met een Cronbach’s alpha van ,72 mag van 
interne consistentie en van een hogere orde factor worden gesproken. 
 
Omwille van deze samenhang wordt dezelfde multivariate analyse als bij de 
aparte maten van materialisme herhaald voor deze ene nieuw-
geconstrueerde maat van materialisme.  
 
Er worden gelijklopende vaststellingen gedaan zoals bij de andere analyses. 
In de regressieanalyses op materialisme apart speelde geslacht geen rol, 
maar bij MAS en PSI deed het dat wel en ook bij de hogere orde maat doet 
het dat. Meisjes zijn minder materialistisch ingesteld dan jongens en dit 

                                                 
131 Om de betrouwbaarheidsanalyse correct te laten lopen, is er voor gezorgd dat de ‘range’ 
van de drie schalen hetzelfde was. Ook voor het construeren van de hogere orde maat is 
van deze bewerkte subschalen gebruik gemaakt, zodat aan elke schaal evenveel gewicht 
werd gegeven. Daarna werd de ‘range’ herrekend naar wat de range zou zijn, mochten de 
schalen gewoon zijn opgeteld, met name van 0 tot 95. 
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verband blijft constant in de vier modellen. De toevoeging van 
identiteitsvariabelen, peergroup variabelen of inkomsten verandert er niets 
aan. 
 
Ook leeftijd speelt een belangrijke rol, maar dat deed het ook al bij de drie 
aparte regressieanalyses. De eerstemachtsterm geeft aan dat jongeren 
meer materialistisch ingesteld worden als ze ouder worden. De 
tweedemachtsterm geeft echter aan (ook al is deze in model 3 net niet 
significant) dat die stijging niet even sterk blijft.  
 
Etniciteit en onderwijsvorm speelden niet bij alle aparte regressies een rol 
van betekenis. Ook bij de algemene factor spelen ze niet mee. Ook de 
woonsituatie is niet van belang. Bij de PSI speelde het aantal siblings een 
rol in de modellen tot de peergroup-variabelen werden toegevoegd en in dit 
algemene model kan hetzelfde worden vastgesteld. In model 1 en model 2 
blijkt dat jongeren minder materialistisch ingesteld zijn als ze meer siblings 
hebben, maar in wanneer de peergroup-variabelen worden toegevoegd, 
verdwijnt dit. Hieruit kan worden afgeleid dat siblings en peergroup in 
zekere mate een verwantschap vertonen en voor jongeren gelijkaardige 
verbanden teweegbrengen. De gevonden verbanden in model 1 en model 2 
blijven echter klein. Enkel leeftijd en geslacht spelen een belangrijke rol. 
Andere verbanden met elementen uit de socio-demografische achtergrond 
van jongeren zijn er niet.  
 
De toevoeging van de identiteitsvariabelen voegt weinig verklaringskracht 
toe aan het model. Er blijft ongeveer 5% van de variantie van de hogere 
orde factor van materialistische ingesteldheid verklaard. De tevredenheid 
over het lichaam speelt in elk geval geen enkele rol van betekenis. Wel kan 
worden afgeleid, doorheen de drie modellen waarin identiteitsvariabelen 
zijn opgenomen, dat jongeren met een hogere eigenwaarde minder 
materialistisch zijn en dat assertievere jongeren meer materialistisch zijn 
ingesteld. 
 
De toevoeging van de peergroup-variabelen verhoogt de verklaringskracht 
van het model drastisch, van 5% naar 27%. Materialisme is een houding 
die erg sociaal bepaald is. Vooral de mate waarin jongeren vergelijking 
zoeken met anderen hangt nauw samen een materialistische ingesteldheid. 
Ook blijkt dat jongeren die meer beste vrienden hebben of zich meer 
aanvaard voelen door anderen, minder materialistisch zijn ingesteld. Wie 
zich populairder voelt, is dan weer wat meer materialistisch. Al deze 
verbanden werden ook in de aparte analyses teruggevonden, maar daar 



264 

bleken telkens niet alle vier aparte indicatoren van peergroup significant. In 
deze algemene analyse zijn ze dat wel. 
 
Tabel 42: Regressieanalyse op de hogere orde factor van materialistische 
ingesteldheid 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
         
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,141 ,000 -,152 ,000 -,158 ,000 -,157 ,000

Leeftijd  
(cont) 

,670 ,000 ,646 ,000 ,508 ,000 ,530 ,000

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,052 ,131 ,053 ,129 ,048 ,125 ,044 ,169 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,002 ,935 -,005 ,797 -,007 ,684 -,009 ,604 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,020 ,312 ,014 ,484 -,005 ,797 -,011 ,539 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,001 ,979 -,003 ,925 -,008 ,802 -,008 ,790 

Siblings  
(cont.) 

-,038 ,034 -,042 ,023 -,017 ,306 -,015 ,375 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,031 ,370 ,025 ,476 ,010 ,738 ,012 ,695 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,020 ,571 -,015 ,671 -,008 ,809 -,003 ,927 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,021 ,549 ,018 ,611 ,026 ,403 ,025 ,425 

Kwadratische Term 
leeftijd 

-,991 ,003 -,965 ,005 -,594 ,050 -,700 ,024

Eigenwaarde 
(cont.) 

  -,100 ,000 -,065 ,000 -,064 ,000

Assertiviteit 
(cont.) 

  ,039 ,039 ,047 ,006 ,043 ,013

Dum. Tevr. Lichaam 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  ,011 ,588 ,008 ,663 ,006 ,753 

Dum. Licht Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,010 ,616 ,005 ,787 ,006 ,757 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Erg ontevr.) 

  -,005 ,810 ,009 ,597 ,008 ,631 

Populariteit 
(cont.) 

    ,040 ,025 ,035 ,050

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

    -,053 ,001 -,054 ,001

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

    ,471 ,000 ,467 ,000

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

    -,038 ,036 -,038 ,040

Inkomsten 
(cont.) 

      ,058 ,004

         
Adjusted R² ,046 ,053 ,273 ,274 
F  
(Sig.) 

13,431 
(,000) 

10,962 
(,000) 

53,199 
(,000) 

50,014 
(,000) 
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Inkomsten bleken in de afzonderlijke analyses wel samen te hangen met 
PSI en MAS en niet met materialisme. In deze analyse waarin de hogere 
orde factor als afhankelijke is opgenomen, blijkt dat laatste verband wel 
significant. Wie meer inkomsten heeft, is meer materialistisch ingesteld. 
 
Deze algemene analyse leverde geen nieuwe inzichten op. Het voordeel van 
het gebruik van deze hogere orde factor weegt niet op tegen het feit dat de 
drie schalen van materialistische ingesteldheid elk iets aparts in kaart 
brengen. Daarom zal in de verdere hoofdstukken met de drie aparte 
indicatoren worden gewerkt. 
 

9.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk werden consumptie-attitudes toegevoegd aan een model 
waarin de sociale achtergrond van de jongeren, hun identiteit (feitelijk of 
ideaal), hun peergroup (sociale identiteit) en hun inkomsten reeds vervat 
zaten. Vanuit de theoretische benadering die veronderstelt dat consumptie 
wordt gebruikt als een manier om de eigen identiteit vorm te geven en uit 
te stralen, werden verbanden verwacht tussen de identiteit van jongeren 
en hun peergroup enerzijds en consumptie anderzijds. In dit hoofdstuk werd 
enkel gekeken naar de consumptieattitudes. In het volgende hoofdstuk 
zullen de consumptie-gedragingen worden bekeken. Deze volgorde werd 
ingegeven door het traditioneel attitude-gedragsmodel dat in dit onderzoek 
wordt gevolgd. 
 
De drie verschillende opgenomen consumptieattitudes zijn nauw 
gerelateerd, maar meten niet allemaal hetzelfde. Dat blijkt ook uit de 
manier waarop deze aspecten samenhangen met de verklarende 
variabelen.  
 
Uit de analyses bleek dat jongeren materialistischer werden naarmate ze 
ouder werden. Leeftijd is trouwens het enige element binnen de socio-
economische achtergrond van jongeren dat in dit verband een rol speelt. 
Iets belangrijker bleken aspecten van identiteit. Jongeren met een hogere 
eigenwaarde zijn minder materialistisch. Jongeren die meer assertief zijn, 
zijn ook meer materialistisch ingesteld. Het bleek ook dat jongeren die 
tevreden zijn over het eigen lichaam iets materialistischer zijn dan jongeren 
die erg ontevreden zijn over hun eigen lichaam. Verder werd aangetoond 
dat jongeren die meer beste vrienden hebben minder materialistisch zijn 
ingesteld en dat jongeren die meer aandacht hebben voor vergelijking met 
anderen hoger scoorden op het vlak van materialisme.  
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Met betrekking tot de tevredenheid over de eigen bezittingen bleek dat 
meisjes hier minder tevreden over waren, maar dat jongeren over het 
algemeen meer tevreden waren naarmate ze ouder werden. Verder bleek 
ook dat jongeren uit het ASO hoger scoorden op het vlak van tevredenheid 
met de eigen bezittingen dan jongeren uit andere onderwijsvormen. Die 
tevredenheid hing verder af van de assertiviteit van jongeren. Assertievere 
jongeren waren meer tevreden. De sociale omgeving, de peergroup, bleek 
ook invloed uit te oefenen op de tevredenheid met de eigen bezittingen bij 
jongeren. Jongeren die meer populair waren en jongeren die zich meer met 
anderen vergeleken waren meer tevreden, waar jongeren die meer beste 
vrienden hadden minder tevreden waren. Verder bleek dat jongeren met 
meer inkomsten ook vaker tevreden waren met de eigen bezittingen. 
 
De houding die jongeren aannamen ten aanzien van geld kende 
gelijklopende verbanden. Meisjes hechten minder belang aan geld, maar 
het belang dat aan geld werd gehecht steeg wel met leeftijd, zowel bij 
jongens als meisjes. Verder bleek etniciteit hier een rol te spelen. Allochtone 
jongeren hechten meer belang aan geld dan autochtone jongeren. Op het 
vlak van identiteit bleek enkel dat jongeren met een hogere eigenwaarde 
minder belang hechten aan geld. Verder bleek dat populaire jongeren en 
jongeren die meer aandacht hadden voor sociale vergelijking meer belang 
hechten aan geld en dat jongeren die zich meer door anderen aanvaard 
voelen, net minder aandacht te besteden aan geld. Tot slot bleek dat 
jongeren met meer inkomsten geld ook belangrijker vonden. 
 
Algemeen overschouwd blijkt leeftijd het belangrijkste socio-demografische 
achtergrondkenmerk te zijn in de attitude ten aanzien van consumptie. 
Naarmate jongeren ouder worden hechten ze meer belang aan 
consumptiegerelateerde zaken. De groeiende economische 
verzelfstandiging met ouder worden is daar wellicht niet vreemd aan. Op 
het vlak van identiteit blijkt de eigenwaarde er het meest toe te doen. 
Jongeren met minder eigenwaarde hechten meer belang aan producten en 
geld. Dat producten dan door deze jongeren belangrijk worden geacht om 
wat aan hun zelfbeeld te werken, lijkt waarschijnlijk. Niettemin blijkt de 
consumptieattitude in grote mate af te hangen van het feit of jongeren zich 
met anderen vergelijken en in welke mate ze dat doen. Wellicht spelen 
consumptiegerelateerde aspecten dan ook een grote rol in die sociale 
vergelijking. De inkomsten van jongeren zelf speelden vooral een rol in de 
houding die ze aannemen ten aanzien van geld. Inkomsten zijn echter een 
praktisch element en het is dan ook te verwachten dat inkomsten een 
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grotere rol spelen in de praktijk van consumptie. Dit is het onderwerp van 
het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 10: Consumptie-Praktijk 

De samenhang van uitgaven  

met attitudes, inkomsten en identiteit 

 

10.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werden consumptieattitudes centraal gesteld. Er 
werd nagegaan in welke mate de graad van materialisme, het belang dat 
wordt gehecht aan geld en de tevredenheid die men uit bezittingen haalt, 
beïnvloed werden door inkomsten, feitelijke en sociale identiteit en socio-
demografische achtergrond. Er werd in dat hoofdstuk dus enkel over 
attitudes gesproken. In dit hoofdstuk wordt consumptiepraktijk betrokken 
en wordt nagegaan in welke mate socio-demografische achtergrond, 
feitelijke en sociale identiteit, inkomsten en consumptieattitudes een 
invloed uitoefenen op de uitgaven van jongeren en de precieze 
uitgavenposten. Er wordt dus niet alleen geanalyseerd in welke mate de 
hoogte van de uitgaven wordt beïnvloed, maar ook hoe de keuze wordt 
beïnvloed voor de producten en merken waaraan geld wordt besteed. 
 
De opbouw van dit hoofdstuk verloopt in grote mate zoals de vorige en 
hoofdstukken. Eerst worden verkennende analyses doorgevoerd met 
betrekking tot inkomsten en uitgavenposten. Daarna worden bivariate 
analyses onderzocht tussen uitgaven en uitgavenposten aan de ene kant en 
sociale achtergrond, (feitelijke) identiteit, peergroup (sociale identiteit), 
inkomsten en consumptieattitudes aan de andere kant. Daarna worden 
deze verbanden gecontroleerd in een multivariaat model. De analyse van 
het verband tussen inkomsten en uitgaven verdient echter voorafgaandelijk 
speciale aandacht. 
 

10.2. Inkomsten en uitgaven 

10.2.1. Inkomsten, uitgaven en achtergrond 
De invoering voor het krediet, dat mee aan de basis lag van de ontwikkeling 
van de consumptiemaatschappij, heeft een einde gemaakt aan de stelling 
dat men niet kan uitgeven wat men niet heeft. Voor jongeren is er geen 
krediet door banken uiteraard, maar hun ouders kunnen hen altijd wat 
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‘voorschieten’ of de uitgave gewoon zelf betalen in hun plaats. De uitgaven 
van jongeren hoeven dan ook niet beperkt te worden door de grenzen van 
hun inkomsten uit zakgeld en bijverdiensten.  
 
Jongeren blijken gemiddeld €12,35 per week uit te geven 
(standaardafwijking 16,43, N=3465). Het minimum ligt op €0,00 en het 
(geconstrueerde) maximum op €125,00. Een ruime spreiding is dus zeker 
een feit en vooral blijkt dat de verdeling rechtsscheef is. Er zitten onder de 
jongeren dus een aantal big spenders. ‘Gemiddeld’ moet hier bovendien 
echt volgens de zuivere betekenis van het woord worden verstaan. Er wordt 
niet elke week hetzelfde bedrag uitgegeven. Vandaar dat gesproken wordt 
over een ‘geconstrueerd maximum’132.  
 
Zoals inkomsten niet voor iedereen gelijk zijn, zijn ook uitgaven dat niet. 
Bovendien spelen niet alleen inkomsten, maar ook socio-demografische 
achtergrondkenmerken van jongeren een rol in de uitgaven van jongeren. 
Die achtergrondkenmerken hadden hun invloed op de inkomsten van 
jongeren en verwacht wordt dan ook dat dezelfde factoren invloed 
uitoefenen op hun uitgaven. Jongens hadden meer geld dan meisjes en 
allochtone jongeren meer dan autochtone jongeren. Hoe ouder men was, 
hoe meer men geld men ter beschikking had en wie in het BSO school liep, 
had meer eigen geld ter beschikking dan anderen.  
 

Uit de analyse blijkt duidelijk dat meer geld ter beschikking hebben ook leidt 
tot meer geld uitgeven. Jongens geven meer geld uit dan meisjes. Ze geven 
meer geld uit naarmate ze ouder worden. Allochtone jongeren geven meer 
uit dan autochtone jongeren. Jongeren uit het BSO spenderen meer dan 
jongeren uit het TSO-KSO en zij geven beide meer geld uit dan jongeren 
uit het ASO. Deze aspecten hangen dus samen met inkomsten. Verder blijkt 
dat jongeren die niet (meer) bij een vader en een moeder wonen, maar in 
andere thuissituatie, meer geld uitgeven dan jongeren die wel in een 
traditionele thuissituatie leven. Verder blijkt ook dat jongeren die meer 
siblings hebben, meer uitgeven. Deze kenmerken van de thuissituatie 
bleken echter niet samen te hangen met inkomsten uit zakgeld en 
bijverdiensten. 
 

                                                 
132 Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor sommige uitschieters. Er werd aan jongeren 
die geen gemiddelde wisten te noteren, gezegd op te schrijven hoeveel ze zelf de week 
ervoor hadden uitgegeven. Als zij die week net bijvoorbeeld een nieuwe gsm kochten, dan 
kan dat zulke uitschieters verklaren. 
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Tabel 43: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op uitgaven 
  Uitgaven 
ANOVA  N Gem. F Sig. 
Gender Jongen 1904 13,87 36,107 ,000 
 Meisje 1555 10,51   
Onderwijsvorm ASO 1712 7,80 177,746 ,000 
 TSO-KSO 932 13,88   
 BSO 816 20,13   
Etniciteit Autochtoon 2921 11,67 32,259 ,000 
 Allochtoon 538 16,03   
Thuissituatie Vader en moeder 2656 11,30 39,858 ,000 
 Andere situatie 754 15,51   
      
CORRELATIE  Pearson Sig. N 
 Leeftijd ,427 ,000 3460 
 Siblings ,052 ,002 3452 

 
 
De uitgaven van jongeren hangen in iets grotere mate samen met het 
zakgeld dat ze kregen dan met hun bijverdiensten (Pearson 
correlatiecoëfficiënt ,477 t.o.v. ,429 (sig. telkens ,000)), hoewel net van 
bijverdiensten zou kunnen worden verwacht dat ze door jongeren worden 
nagestreefd om meer te kunnen uitgeven. Echter, zoals reeds gezien 
hebben veel jongeren geen bijverdiensten en dan kan alleen zakgeld de 
hoogte van de uitgaven verklaren.  
 
Zoals eerder gesteld moeten de precieze bedragen met voorzichtigheid 
worden bekeken, daar er ook een grote mate van (re-)constructie aan 
vooraf is gegaan. Echter, wanneer het bedrag van inkomsten naast het 
bedrag van uitgaven wordt gelegd, dan blijken jongeren over het algemeen 
ook spaarders. Uit hoofdstuk 8 wordt in herinnering gebracht dat jongeren 
gemiddeld €17,88 per week als inkomsten hebben. Hierboven bleek dat ze 
gemiddeld €12,35 per week uitgeven. Met de nodige reserve over de 
precieze bedragen zou dus kunnen worden gesteld dat ze €5,53 per week 
sparen. Hieruit moet vooral algemeen worden besloten dat ze duidelijk de 
ruimte laten om te sparen, wellicht met in het achterhoofd de mogelijke 
aankopen die kunnen worden gedaan met bijeengespaard geld. 
 
Echter, gemiddelden zeggen niet alles. Het is niet omdat jongeren 
gemiddeld meer inkomsten hebben dan ze uitgeven, dat dit voor alle 
jongeren zo is. Dat bleek al uit de standaardafwijkingen die bij beide 
gemiddelden berekend werden. In deze analyse wordt met het verschil 
tussen inkomsten en uitgaven gewerkt, het zogenaamde ‘saldo’.  



271 

 

 

Tabel 44: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op saldo 
  Saldo 
ANOVA  N Gem. F Sig. 
Gender Jongen 1662 8,21 10,817 ,000 
 Meisje 1467 6,16   
Onderwijsvorm ASO 1635 5,24 27,218 ,000 
 TSO-KSO 837 8,31   
 BSO 659 10,89   
Etniciteit Autochtoon 2667 7,22 ,021 ,886 
 Allochtoon 462 7,34   
Thuissituatie Vader en moeder 2418 7,13 ,422 ,516 
 Andere situatie 672 7,62   
      
CORRELATIE  Pearson Sig. N 
 Leeftijd ,346 ,000 3131 
 Siblings ,052 ,002 3452 

 

Jongens hebben meer inkomsten dan meisjes en ze geven ook meer uit dan 
meisjes, maar hun saldo blijft hoger dan dat van meisjes. De hogere 
inkomsten van jongeren leiden hen ertoe ook meer te sparen. Dat doen 
jongeren ook als ze ouder worden, ze geven niet meer uit – omdat ze meer 
kunnen uitgeven – ze zetten ook meer geld opzij. Voor de verschillen in 
onderwijsvorm kan een gelijkaardige vaststelling worden gedaan. De 
hogere inkomsten en uitgaven voor jongeren uit het BSO en ook uit het 
TSO/KSO heffen elkaar niet op. Meer inkomsten betekent ook meer sparen. 
Niet alle hogere inkomsten worden dus ook effectief uitgegeven. 
 
Er blijkt wel een verschil naar etniciteit. Allochtone jongeren hadden meer 
inkomsten en gaven meer uit, maar naar saldo blijkt er geen verschil tussen 
allochtone en autochtone jongeren meer te bestaan. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de hogere inkomsten van allochtone jongeren wel tot hogere 
uitgaven leiden, zonder dat er meer ruimte wordt gelaten voor sparen. 
Hetzelfde geldt voor de thuissituatie van jongeren. Daar worden de hogere 
inkomsten van jongeren ook meer aangewend voor echte uitgaven dan voor 
sparen. Het aantal siblings van jongeren maakt dan weer geen verschil. 
Jongeren met meer siblings gaven meer uit, maar er was geen verschil in 
inkomsten en ook niet in saldo.  
 
Een verdere analyse maakt een onderscheid tussen jongeren met een 
negatief saldo en jongeren met een positief saldo. Kruistabellen geven aan 
of er hierin verschillen op te tekenen zijn naar geslacht. 
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Tabel 45: Kruistabellen van achtergrondvariabelen naar positief of negatief saldo 
(kolompercentages) 
N = 3090 Geslacht Leeftijd Etniciteit 

Saldo Jongens Meisjes 12-14 15-16 17+ Autochtoon Allochtoon 

Negatief 21,4 24,7 27,3 25,1 16,0 22,9 23,4 

Positief 78,6 75,3 72,7 74,9 84,0 77,1 76,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 4,673 (,031) 42,125 (,000) ,057 (,811) 

Cramers’ V -,039 ,116 -,004 

 
 Onderwijsvorm Thuissituatie Aantal Siblings 

Saldo ASO TSO/KSO BSO V+M Andere Geen Eén Twee+ 

Negatief 23,7 22,8 20,9 22,7 23,5 23,3 22,5 23,3 

Positief 76,3 77,2 79,1 77,3 76,5 76,7 77,5 76,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 2,075 (,354) ,194 (,347) ,267 (,875) 

Cramers’ V ,026 -,008 ,009 

 

Meisjes hebben vaker een negatief saldo dan jongens. De uitgaven en 
inkomsten zijn telkens lager dan bij jongens, maar blijkbaar dekken de 
inkomsten wel de kosten bij de jongens, niet bij de meisjes. Ook bij de 
jongste jongeren in dit onderzoek zijn de kosten minder gedekt. De 
bijverdiensten bij de 16-jarigen en ouderen leiden er wellicht dus in grote 
mate toe dat er minder bijgepast dient te worden door de ouders en dat 
jongeren meer op eigen financiële benen (kunnen) staan. De andere 
achtergrondvariabelen die werden opgenomen, leiden niet tot significante 
verschillen en spelen dus geen rol in de bepaling of jongeren ‘schulden’ 
hebben of niet. Uiteraard moet deze term met de nodige voorzichtigheid 
worden benaderd. Jongeren die ‘schulden’ hebben, zijn gewoonweg 
jongeren die voor de uitgaven die ze doen meer geld van hun ouders 
moeten gebruiken dan dat ze eigen middelen voor hebben. Er kan dan wel 
worden vermoed dat deze jongeren in hun uitgaven meer door hun ouders 
worden gecontroleerd, omdat ze telkens naar financiële middelen moeten 
vragen, wat dan weer gevolgen zou kunnen hebben voor hun eigenwaarde 
(Lunt & Livingstone, 1992), maar daar wordt in dit onderzoek aan 
voorbijgegaan. Er moet ook nogmaals op worden gewezen dat de precieze 
vermelde bedragen eerder schattingen zijn.  
 

10.2.2. De invloed van identiteit op uitgaven 
Met betrekking tot feitelijke (ideale) identiteit blijkt dat jongeren met een 
hogere eigenwaarde en jongeren die assertiever zijn, meer geld uitgeven. 
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Het al dan niet tevreden zijn over het eigen lichaam speelt geen rol. Met 
betrekking tot de sociale identiteit van jongeren blijkt dat jongeren die meer 
populair zijn ook meer geld uitgeven. Verder blijkt dat jongeren die zich 
meer aanvaard voelen in de groep, ook hogere uitgaven hebben, al is het 
verband minder sterk dan bij populariteit. De plaats in de vriendengroep 
blijkt dus samen te hangen met een uitgavenpatroon, tenminste als enkel 
naar de bedragen wordt gekeken. Het aantal beste vrienden dat jongeren 
hebben en de mate waarin ze zich met anderen vergelijken, hangt niet 
samen met de hoogte van de uitgaven.  
 

10.2.3. Consumptieattitudes en uitgaven 
Wie meer naar producten is gericht, is waarschijnlijk ook meer geneigd deze 
te kopen. Tussen droom en daad kunnen echter al eens wetten en in dit 
geval financiële beslommeringen in de weg staan. Toch blijken 
consumptieattitudes wel degelijk alle drie positief samen te hangen met de 
hoogte van de uitgaven. Jongeren die meer materialistisch zijn, geven meer 
uit. Jongeren die meer tevreden zijn over hun bezittingen, geven meer uit. 
Jongeren die de waarde van geld hoger inschatten, kijken wellicht ook naar 
de koopkracht ervan, want ook zij geven meer geld uit.  
 
Tabel 46: Correlaties van uitgaven en identiteit, peergroup en consumptie-
attitudes 
N = 3234  Uitgaven 
Eigenwaarde Pearson Corr. ,049 
 Sig. (2-tailed) ,005 
Assertiviteit Pearson Corr. ,148 
 Sig. (2-tailed) ,000 
   
Populariteit Pearson Corr. ,117 
 Sig. (2-tailed) ,000 
Aantal beste vrienden Pearson Corr. -,031 
 Sig. (2-tailed) ,077 
Aandacht voor sociale vergelijking Pearson Corr. ,007 
 Sig. (2-tailed) ,697 
Aanvaarding door anderen Pearson Corr. ,050 
 Sig. (2-tailed) ,004 
   
Materialisme Pearson Corr. ,061 
 Sig. (2-tailed) ,001 
PSI Pearson Corr. ,140 
 Sig. (2-tailed) ,000 
MAS Pearson Corr. ,094 
 Sig. (2-tailed) ,000 
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10.3. Uitgavenposten 

10.3.1. Algemene rangorde in uitgavenposten 
Er werden aan jongeren 14 verschillende uitgavenposten voorgelegd. 
Telkens werd gevraagd of ze er veel tot weinig aan uitgaven, zonder 
precieze bedragen te vragen. Wat veel of weinig is, is dus subjectief. Het 
gaat om wat jongeren zelf vinden, niet om objectieve maatstaven. In de 
onderstaande frequentietabellen werd een hercategorisering van de 
mogelijke antwoorden doorgevoerd omdat de kleine verschillen minder 
relevant zijn, net omdat ze subjectief zijn. Oorspronkelijk waren er acht 
verschillende antwoordmogelijkheden, van ‘niets’ tot ‘heel veel’. Deze 
werden tot vier groepen herleid: niets, weinig, gemiddeld en veel. Uit de 
onderstaande tabel kunnen in elk geval reeds een aantal conclusies worden 
getrokken. De uitgavenpost waar jongeren het meeste geld aan spenderen, 
is sparen. Het meeste geld dat jongeren hebben, wordt dus opzij gezet voor 
een latere aankoop of gewoonweg ‘voor later’. Als tweede groep van 
voornaamste uitgavenposten kunnen gsm, kledij & uiterlijk, uitgaan, 
muziek & video en de hobby worden onderscheiden. Met gsm kunnen 
uiteraard de kosten worden bedoeld voor het telefoneren en vooral het 
sms’en, maar evengoed kunnen de aankoop van de accessoires of de gsm 
zelf inbegrepen zijn. De gsm neemt een belangrijke plaats in in het leven 
van jongeren en het is duidelijk dat daar ook een prijskaartje aan vast 
hangt. Ook vinden jongeren dat uitgaan hen veel kost of dat ze er toch veel 
geld voor over hebben. Kledij en uiterlijk, twee elementen die van groot 
belang kunnen zijn in de door peers omgeven sociale wereld van jongeren, 
hebben ook een eerder groot kostenplaatje. Ook de kosten voor hobby en 
voor cd’s en dvd’s (en mogelijk ook voor mp3-spelers, Ipods en dergelijke, 
want er werd enkel ‘muziek en video’ vermeld) blijken aan de hoge kant. 
 
Het minst vaak wordt er geld uitgegeven aan sigaretten. Meer dan 82% van 
de jongeren besteedt hier niets aan, wat meteen betekent dat 18% van de 
jongeren wel geld uitgeeft aan sigaretten en dus rookt. Dat voor 7% van de 
jongeren sigaretten een uitgavenpost zijn waar ze heel veel geld aan 
uitgeven, kan hiervan een tweede indicator zijn. Transport en 
schoolmateriaal zijn uitgavenposten waar jongeren zelf weinig uit eigen geld 
voor betalen. Ook pc-spelen zijn voor 43% van de jongeren iets waar ze 
geen geld aan spenderen. Wie geen pc-spelen speelt, hoeft daar inderdaad 
ook geen geld aan uit te geven. Ook voor sport geven de jongeren zelf 
weinig uit. Snacks en vooral cadeautjes lijken wat meer in een middengroep 
thuis te horen. Er zijn weinig jongeren die er veel aan uitgeven en al 
evenmin zijn er veel jongeren die er niets aan uitgeven. 
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Tabel 68: Frequentietabel van uitgavenposten en de mate waarin er geld aan 
wordt besteed 
N = 3403 niets weinig gemiddeld veel Totaal % 
Sparen 3,8 10,3 46,0 39,9 100,0 
Kledij & uiterlijk 16,8 19,3 45,1 18,8 100,0 
Gsm 18,1 15,6 46,5 19,8 100,0 
Sport 38,6 19,9 29,8 11,6 100,0 
Hobby 28,3 17,0 38,5 16,3 100,0 
Uitgaan 20,7 17,5 42,5 19,3 100,0 
Snacks 12,5 25,3 52,2 10,0 100,0 
Muziek & video 18,4 21,5 42,8 17,2 100,0 
Pcgames 42,7 22,1 26,2 8,9 100,0 
Cadeautjes 6,6 27,3 59,6 6,5 100,0 
Transport 54,8 19,9 20,7 4,7 100,0 
Schoolmateriaal 47,1 24,6 25,6 2,7 100,0 
Sigaretten 82,2 3,3 7,9 6,7 100,0 

 

Belangrijk om bij deze tabel op te merken is dat het de eigen uitgaven van 
jongeren betreft. Voor enkele van de vermelde uitgavenposten is het erg 
waarschijnlijk dat ouders deze betalen en dan hoeft een jongere daar dus 
geen eigen geld aan te besteden. In dit onderzoek gaat het echter om waar 
jongeren hun eigen geld aan besteden. Uit de analyse van waar jongeren 
hun eigen geld aan uitgeven, kan in elk geval worden afgeleid wat ze zelf 
belangrijk vinden.  
 

10.3.2. Wie koopt wat? 
Het is erg waarschijnlijk dat uitgavenpatronen vasthangen met kenmerken 
van de sociale achtergrond. Telkens zal per achtergrondkenmerk worden 
weergegeven in welke mate er verschillen optreden.  

10.3.2.1. Verschillen naar geslacht 
Jongens sparen meer dan meisjes. Het geld dat meisjes hebben, gaat veel 
meer dan bij jongens naar kledij. 11% van de jongens geeft veel uit aan 
kleding, terwijl 29% van de meisjes dat doet. 24% van de jongens zegt 
zelfs helemaal niets uit eigen middelen te besteden aan kleding, bij meisjes 
is dit slechts 8%. Kleding lijkt dus eerder een meisjeszaak. Meisjes besteden 
ook meer aan hun gsm dan jongens. Of dit in de aankoop is of in het 
gebruik, kan niet uit de gegevens worden opgemaakt. Sport is dan weer 
een jongenszaak. 16% van de jongens geeft veel uit aan sport en voor 
meisjes is dat slechts 6%. Bijna de helft van de meisjes zegt zelf niets uit 
te geven aan sport. Jongens geven ook meer uit aan hun hobby dan 
meisjes. Jongens geven meer geld uit aan uitgaan dan meisjes. Er zijn 
evenveel jongens als meisjes die er niets aan uitgeven, wellicht onder meer 



276 

omdat ze nog niet mogen uitgaan. Geld besteden aan snacks, kleine 
tussendoortjes en versnaperingen allerhande is eveneens iets wat hoger op 
de uitgavenranglijst staat bij jongens dan bij meisjes, hoewel de verschillen 
niet zo groot zijn. 
 
Dat pc-spelen iets zijn voor jongens, is geen nieuws. Het blijkt ook uit de 
uitgaven. 15% van de jongens geeft veel uit aan spelletjes voor pc, xbox, 
playstation, gamecube en dergelijke. Minder dan 1% van de meisjes zegt 
hieraan ‘veel’ te besteden. Bijna 70% van de meisjes besteedt er niets aan, 
voor jongens is dat iets meer dan 20%. Cadeautjes kopen van eigen centen 
is dan weer meer iets voor meisjes. Bijna 10% van de meisjes besteedt hier 
veel geld aan, voor jongens is dat slechts 4%. In noodzakelijke 
uitgavenposten zoals transport en schoolmateriaal, posten waarbij wordt 
verwacht dat het vooral de ouders zijn die hiervoor betalen, blijkt dat 
jongens iets meer dan meisjes toch eigen geld besteden aan transport en 
dat meisjes een beetje meer vanuit eigen middelen bijleggen voor 
schoolmateriaal. Er zijn geen verschillen in uitgaven voor sigaretten of voor 
muziek en video’s tussen jongens en meisjes. 
 

10.3.2.2. Verschillen naar leeftijd 
Sparen wordt meer door jongere tieners gedaan. Hoe ouder men is, hoe 
minder men spaart. 52% van de jongeren van 12 tot en met 14 jaar spaart 
‘veel’, waar dit bij de 17-jarigen en ouderen gedaald is tot 31%. Dit heeft 
uiteraard te maken met de grotere mogelijkheden waarover oudere tieners 
beschikken om uit te geven. Dat blijkt onder meer uit de verhoudingen bij 
de uitgavenposten kleding en gsm. Waar er bij de 12-14-jarigen 23% zijn 
die niets uitgeven aan kleding, is dit bij de 17-plussers nog maar 13%. 60% 
van de 17-plussers geeft ‘gemiddeld’ geld uit aan kleding. Ook bij gsm gaat 
het dalen van het ‘niets’ uitgeven vooral ten voordele van het ‘gemiddeld’ 
uitgeven. Jongeren hebben dus niet de indruk dat ze aan kledij en gsm 
‘veel’ gaan uitgeven als ze ouder worden, maar dat deze posten meer geld 
vragen, is zeker waar.  
 
Met betrekking tot de uitgaven voor sport kan worden vastgesteld dat 
jongeren er minder aan uitgeven naarmate ze ouder worden. Het aandeel 
jongeren dat er niets aan uitgeeft, stijgt lichtjes en er zijn ook minder 
jongeren die er veel aan uitgeven.  
 
Vooral uitgaan is een uitgavenpost die veel meer geld gaat vragen naarmate 
jongeren ouder worden, wat geenszins een verrassende vaststelling is. 38% 
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van de jongeren van 12 tot en met 14 jaar besteedt niets aan uitgaan, 32% 
van de jongeren van 17 jaar of ouder besteedt veel aan uitgaan. Een 
geleidelijke beweging van niets aan uitgaan uitgeven tot veel aan uitgaan 
uitgeven is duidelijk merkbaar. Eenzelfde beweging kan worden vastgesteld 
voor de uitgaven aan snacks. Er zijn minder jongeren die niets aan snacks 
uitgeven wanneer ze ouder worden, maar een stijging naar ‘veel’ aan 
snacks uitgeven is er dan weer niet. 
 

Uitgaven voor muziek en video hangen ook af van leeftijd. Het zijn de 
jongere tieners die er meer geld aan uitgeven. Dat is ook zo voor pc-spelen. 
34% van de 12- tot 14-jarige jongeren geven niets uit aan pc-spelen. Bij 
de jongeren van 17 of ouder is dit al 51%. Het aantal jongeren dat er veel 
geld aan uitgeeft daalt dan weer van 12% naar 5%. Het lijkt alsof deze 
vrijetijdsactiviteiten wat aan belang verliezen naarmate jongeren ouder 
worden. 
 
Er kan worden verwacht dat jongeren, naarmate ze ouder worden, voor 
bepaalde kosten meer zelf moeten instaan. De kosten voor transport zijn 
daar mogelijk een voorbeeld van en dat blijkt ook zo te zijn. Waar 71% van 
de jongeren van 12 tot 14 daar niets aan uitgeeft, daalt dit bij de 17-
plussers tot 42%. Het zijn de categorieën van ‘veel’ uitgaven en vooral 
‘gemiddelde’ uitgaven die stijgen bij oudere tieners. Dat kan uiteraard ook 
te maken hebben met zaken zoals brandstof voor een brommer, dat voor 
jongere tieners sowieso geen uitgavenpost kan zijn. Bovendien zitten er in 
de groep van 17-plussers ook heel wat jongeren die de leeftijd hebben 
bereikt waarop ze met een rijbewijs achter het stuur van een wagen mogen 
plaatsnemen en zowel het onderhoud van de wagen als de brandstof kosten 
geld. Voor een andere noodzakelijke uitgavenpost, schoolmateriaal, blijkt 
dat 51% van de jongeren van 17 of ouder er zelf niets aan besteedt, waar 
dit bij de 12-14-jarigen maar 43% is. Het percentage jongeren dat er veel 
aan uitgeeft halveert in de vergelijking tussen jongeren van 12 tot 14 en 
jongeren van 17 of ouder. Tot slot, maar dat is een evidentie, stijgt het 
aandeel van sigaretten in de aankopen van jongeren wanneer ze ouder 
worden. 95% van de 12-14-jarigen besteedt er niets aan. Bij de 17-plussers 
is dat slechts 71%. 12% van die 17-plussers geeft veel uit aan roken. 
Rokers starten er blijkbaar vaak mee tussen 14 en 17 jaar en dat betekent 
meteen een flinke hap uit het budget. Er zijn geen verschillen op te merken 
naar leeftijd in de uitgaven voor hobby of cadeautjes. 
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Tabel 69: Kruistabellen van geslacht, leeftijd en etniciteit naar uitgavenposten 

N = 3346 Geslacht Leeftijd Etniciteit 

 Jongens Meisjes 12-14 15-16 17+ Autochtoon Allochtoon

Sparen        

Niets 3,8 3,8 3,1 2,7 5,2 3,0 8,0 

Weinig 9,4 11,4 4,9 10,6 14,4 9,7 13,5 

Gemiddeld 44,4 47,9 40,2 48,1 49,0 46,6 42,6 

Veel 42,5 36,9 51,8 38,6 31,4 40,7 35,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 11,985 (,000) 133,878 (,000) 39,422 (,000) 

Cramers’ V ,059 ,140 ,107 

        

Kledij        

Niets 23,8 8,3 22,9 15,0 13,3 17,9 10,6 

Weinig 23,8 13,8 22,0 19,0 17,2 20,7 11,6 

Gemiddeld 41,9 48,9 40,9 43,7 59,8 44,7 47,3 

Veel 10,5 29,0 14,2 22,3 19,7 16,7 30,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 323,168 (,000) 71,401 (,000) 78,117 (,000) 

Cramers’ V ,308 ,103 ,152 

        

GSM        

Niets 17,8 18,6 25,3 16,8 13,4 17,9 18,6 

Weinig 17,6 13,1 15,6 14,3 16,8 16,1 12,9 

Gemiddeld 47,0 45,6 40,1 47,0 51,2 47,5 40,9 

Veel 17,6 22,7 19,1 21,9 18,6 18,4 27,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 22,809 (,000) 67,905 (,000) 26,361 (,000) 

Cramers’ V ,082 ,099 ,088 

        

Sport        

Niets 32,6 46,1 38,3 36,9 40,4 38,8 37,5 

Weinig 17,9 22,4 20,4 18,3 20,9 19,8 20,0 

Gemiddeld 33,6 25,2 28,2 31,9 29,5 30,1 28,4 

Veel 16,0 6,3 13,1 13,0 9,3 11,2 14,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 136,652 (,000) 16,045 (,014) 3,884 (,274) 

Cramers’ V ,200 ,048 ,034 

        

Hobby        

Niets 20,1 38,2 30,7 27,8 26,6 27,9 30,5 

Weinig 14,0 20,6 17,4 16,1 17,4 17,2 15,6 

Gemiddeld 42,6 33,4 35,1 40,1 39,8 39,0 35,5 

Veel 23,3 7,8 16,8 16,1 16,3 15,9 18,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 263,385 (,000) 9,098 (,168) 4,624 (,201) 

Cramers’ V ,277 ,036 ,037 
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Uitgaan        

Niets 20,2 21,2 37,7 18,0 8,8 20,6 21,3 

Weinig 15,8 19,8 23,8 18,7 11,4 18,0 15,1 

Gemiddeld 42,1 42,8 31,3 46,6 48,2 42,1 44,4 

Veel 21,9 16,2 7,2 16,8 31,6 19,3 19,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 22,089 (,000) 514,169 (,000) 2,658 (,447) 

Cramers’ V ,081 ,275 ,028 

        

Snacks        

Niets 10,6 14,8 16,5 12,1 9,6 12,7 11,5 

Weinig 24,4 26,5 29,8 22,2 24,5 26,6 18,7 

Gemiddeld 53,7 50,4 44,6 55,4 55,5 52,3 51,5 

Veel 11,3 8,3 9,1 10,3 10,4 8,5 18,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 22,773 (,000) 52,240 (,000) 54,877 (,000) 

Cramers’ V ,082 ,087 ,127 

        

Muz&Vid        

Niets 18,2 18,7 17,1 16,2 21,4 17,6 22,7 

Weinig 22,1 20,9 22,1 18,2 24,0 22,4 16,8 

Gemiddeld 41,8 44,0 43,0 45,5 40,4 43,6 38,5 

Veel 17,9 16,4 17,8 20,0 14,3 16,4 22,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 2,651 (,449) 34,706 (,000) 24,001 (,000) 

Cramers’ V ,028 ,071 ,084 

        

PCgames        

Niets 20,7 69,8 34,1 41,6 50,9 41,6 49,5 

Weinig 23,9 20,1 24,3 19,1 23,1 22,7 18,8 

Gemiddeld 40,1 9,2 29,5 28,5 21,5 26,8 23,3 

Veel 15,4 0,8 12,1 10,8 4,5 8,9 8,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 998,331 (,000) 108,030 (,000) 11,763 (,008) 

Cramers’ V ,539 ,125 ,059 

        

Cadeautjes        

Niets 9,3 3,4 7,1 5,9 6,9 6,3 8,5 

Weinig 33,4 19,9 27,0 26,0 28,8 28,1 23,1 

Gemiddeld 52,9 67,6 58,1 61,9 58,6 60,0 57,4 

Veel 4,4 9,1 7,8 6,2 5,7 5,7 11,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 159,926 (,000) 9,090 (,169) 27,167 (,000) 

Cramers’ V ,216 ,036 ,089 
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Transport        

Niets 54,6 55,1 70,7 54,7 41,6 56,0 48,4 

Weinig 18,4 21,5 16,7 20,6 21,6 19,7 20,5 

Gemiddeld 21,1 20,1 10,3 20,9 29,3 20,1 24,1 

Veel 5,8 3,3 2,4 3,8 7,5 4,2 7,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 16,192 (,001) 231,385 (,000) 15,724 (,001) 

Cramers’ V ,069 ,184 ,068 

        

Schoolmat.        

Niets 49,1 44,9 42,7 46,8 51,1 48,4 39,7 

Weinig 24,7 24,5 22,2 24,0 27,3 25,3 21,2 

Gemiddeld 23,6 27,8 30,7 27,2 19,8 24,2 32,6 

Veel 2,6 2,9 4,4 2,0 1,9 2,0 6,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 9,293 (,026) 59,405 (,000) 54,740 (,000) 

Cramers’ V ,052 ,093 ,127 

        

Sigaretten        

Niets 81,6 82,8 95,4 82,5 70,8 82,9 78,3 

Weinig 3,6 2,9 1,4 3,8 4,3 3,0 4,6 

Gemiddeld 7,1 7,5 1,9 7,6 13,2 7,3 10,7 

Veel 6,6 6,9 1,2 6,1 11,7 6,7 6,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 2,315 (,510) 246,671 (,000) 10,719 (,013) 

Cramers’ V ,026 ,190 ,056 

 

10.3.2.3. Verschillen naar etniciteit 
Andere etnische achtergronden kunnen leiden tot andere 
uitgavengewoontes en er zijn inderdaad een aantal verschillen op te 
merken. Allochtone jongeren geven vaker ‘veel’ uit aan verschillende 
uitgavenposten. Sparen is dan weer iets wat ze minder vaak doen. 8% van 
de allochtone jongeren spaart niets, waar dit bij autochtone jongeren 
slechts 3% is. 41% van de autochtone jongeren spaart veel. Bij allochtone 
jongeren is dat maar 36%. Allochtone jongeren geven dus meer dan andere 
jongeren hun geld uit. Twee zaken waar dat geld meer naartoe gaat zijn 
kledij & uiterlijk en de gsm. 18% van de autochtone jongeren geeft niets 
uit aan kledij, bij allochtone jongeren is dat iets minder dan 11%. Bij het 
‘veel’ uitgeven zijn de verschillen veel groter (17% t.o.v. 30%). Bij gsm valt 
een gelijkaardig onderscheid op, maar niet binnen het niets aan gsm 
uitgeven. Bij autochtone jongeren zijn er veel meer die ‘gemiddelde’ 
uitgaven voor hun gsm hebben. Allochtone jongeren geven er vaker ‘veel’ 
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aan uit (28% t.o.v. 18%). Het belang van kledij & uiterlijk en van de gsm 
lijkt dus hoger voor allochtone jongeren dan autochtone jongeren. 
 
Ook bij snacks kan er een groot verschil worden vastgesteld. Allochtone 
jongeren geven er veel vaker ‘veel’ geld aan uit en veel minder vaak 
‘weinig’. Bij muziek en video kan er dezelfde discrepantie worden 
vastgesteld die eerder al bleek. Er zijn meer allochtone jongeren die er niets 
aan uitgeven, maar ook meer die er veel aan uitgeven. Wellicht zijn er 
minder allochtone jongeren dan autochtone jongeren die muziek & video 
kopen, maar zij die dat wel doen, besteden er vaker meer geld aan. 
 
Pc-spelen zijn blijkbaar iets meer een zaak van autochtone jongeren. De 
helft van de allochtone jongeren besteedt er niets aan, terwijl dit voor de 
autochtone jongeren iets meer dan 42% is. Het aandeel jongeren dat ‘veel’ 
geld besteedt aan pc-spelen is echter niet erg verschillend. Cadeautjes zijn 
dan weer meer een zaak van allochtone jongeren. 11% besteedt er veel 
geld aan, waar dit bij de autochtone jongeren slechts 6% is. Autochtone 
jongeren besteden er ook vaker weinig geld aan. Er zijn echter iets meer 
allochtone jongeren dan autochtone jongeren die er niets aan uitgeven. Er 
kan hieruit worden afgeleid dat cadeautjes geven blijkbaar iets is waar 
autochtone jongeren minder geld voor over hebben, wat niet meteen 
impliceert dat ze dit minder vaak doen. 
 
De zogenaamd noodzakelijke uitgaven voor transport en schoolmateriaal 
worden vaker zelf betaald door allochtone jongeren. 7% van de allochtone 
jongeren geeft veel uit aan transport en aan schoolmateriaal. Bij autochtone 
jongeren is dat respectievelijk 4% en 2%. Allochtone jongeren geven ook 
veel minder vaak niets uit aan die uitgavenposten. Ook in de aankoop van 
sigaretten blijkt er een verschil te bestaan. Allochtone jongeren besteden 
er meer geld aan dan autochtone jongeren, wellicht omdat ze vaker roker 
zijn. Er zijn geen verschillen tussen allochtone jongeren en autochtone 
jongeren op het vlak van uitgaven voor sport, hobby en uitgaan. 
 

10.3.2.4. Verschillen naar onderwijsvorm 
Ook binnen verschillende onderwijsvormen bestaan er verschillende 
uitgavenpatronen. Enkel wat betreft de aankoop van schoolmateriaal zijn 
er geen verschillen op te merken. In bijna alle andere uitgavenposten zijn 
het de jongeren uit het BSO die er duidelijk meer aan uitgeven, behalve 
dan sparen, daar scoren de jongeren uit het ASO het hoogst. 44% van de 
jongeren uit het ASO spaart veel. Bij jongeren uit het TSO/KSO daalt dit tot 
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38% en bij jongeren uit het BSO tot 34%. 6% van de jongeren uit het BSO 
spaart niets, waar dit bij ASO-jongeren slechts 3% is. Er zijn verder geen 
uitgavenposten waar jongeren uit het ASO in meer dan 20% van de gevallen 
‘veel’ aan uitgeven. Blijkbaar zijn hun uitgaven meer gespreid in 
vergelijking met jongeren uit het BSO. Jongeren uit het TSO/KSO spelen 
doorgaans een tussenrol. Ze geven vaker aan dat ze veel aan iets uitgeven, 
maar veel minder vaak dan jongeren uit het BSO. 
 
25% van de BSO-jongeren geven veel uit aan kledij en uiterlijk. Van de 
ASO-jongeren is dit slechts 17% en van de jongeren uit TSO/KSO 16%. Bij 
de uitgaven voor gsm kan dezelfde trend wordt vastgesteld. Jongeren uit 
het BSO geven er in vergelijking met jongeren in andere onderwijsvormen 
beduidend vaker veel geld aan uit (29% tegenover 16% en 19%). Voor 
sport en hobby zijn de resultaten minder eenduidig. Er zijn meer jongeren 
uit het BSO die er niets aan uitgeven, maar er zijn ook meer jongeren uit 
het BSO die er veel aan uitgeven. Blijkbaar bestaan er in het BSO twee 
groepen: jongeren die sporten en/of een hobby hebben (en er dan, zoals 
blijkt uit de andere uitgavenposten, veel geld voor over hebben) en 
jongeren die niet sporten en/of geen hobby hebben en die er dan ook niets 
voor moeten uitgeven.  
 
Het verschil in de bestedingen voor uitgaan is groot. 24% van de jongeren 
uit het ASO besteedt er niets aan, terwijl dit bij jongeren uit het TSO/KSO 
maar 18% is en bij BSO-jongeren 16%. 11% van de BSO-jongeren besteedt 
er weinig aan, bij jongeren uit het ASO loopt dit op tot 22%. Slechts 12% 
van de jongeren uit het ASO besteedt er veel geld aan. Bij TSO/KSO en BSO 
is dat respectievelijk 24% en 29%. Of jongeren uit het BSO en het TSO/KSO 
meer uitgaan, is slechts een vermoeden. Dat ze er relatief meer geld voor 
over hebben, kan met zekerheid worden gestaafd.  
 
BSO-jongeren besteden ook iets vaker veel geld aan snacks, maar het 
verschil is niet zo groot. Ook bij muziek & video is het verschil klein. Bij de 
uitgaven voor pc-spelen valt het op dat jongeren uit het BSO er minder 
vaak ‘veel’ aan besteden dan jongeren uit het ASO en het TSO/KSO. De 
verschillen zijn niet zo groot, maar des te opvallend, omdat enkel deze 
uitgavenpost voor jongeren uit het ASO een groter financieel belang heeft 
dan bij jongeren uit het BSO. 41% van de jongeren uit het ASO besteedt 
niets aan pc-spelen, maar bij het BSO is dat net onder 50%. Relatief gezien 
gaat er dus meer geld van ASO-jongeren naar pc-spelen dan bij BSO-
jongeren.  
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Met betrekking tot het geld dat aan cadeautjes wordt besteed, zijn de 
verschillen niet zo groot. Jongeren uit het TSO/KSO geven er minder vaak 
‘veel’ aan uit en geven er ook vaker dan de anderen ‘weinig’ aan uit. De 
jongeren die er vaakst niets aan uitgeven, komen dan weer uit het BSO. Zij 
geven er echter ook het vaakst ‘veel’ aan uit. Een eenduidig beeld komt er 
niet uit naar voor. 
 
Tot slot blijkt dat jongeren uit het BSO veel meer besteden aan transport 
en vooral ook aan sigaretten. BSO-jongeren geven in 10% van de gevallen 
‘veel’ uit aan transport, waar dit bij de andere jongeren slechts 3% en 4% 
is. Het verschil in uitgaven voor sigaretten is nog groter. 3% van de 
jongeren uit het ASO geeft ‘veel’ uit aan sigaretten, bij jongeren uit het 
TSO/KSO loopt dit op tot 7% en bij de jongeren uit het BSO wordt dit zelfs 
15%. 91% van de jongeren uit het ASO geeft niets uit aan sigaretten, bij 
jongeren uit het BSO is dat ‘slechts’ 67%. Jongeren uit het BSO en ook uit 
het TSO/KSO zijn dus blijkbaar vaker roker dan jongeren uit het ASO. 
 

10.3.2.5. Verschillen naar thuissituatie 
Ook de thuissituatie speelt op verschillende vlakken een rol. Sparen gebeurt 
meer door jongeren die in een traditionele gezinssituatie opgroeien. 42% 
van de jongeren die thuis woont bij een vader en een moeder spaart veel. 
Bij de jongeren die in een andere situatie opgroeien, is dat slechts 32%. Zij 
sparen vaker weinig of helemaal niets. Jongeren die niet bij een vader en 
een moeder wonen, besteden meer aan kledij en gsm. 18% van de jongeren 
die bij een vader en een moeder woont, besteedt niets aan kleding. De 
jongeren die in een andere situatie leven besteden er slechts in 12% van 
de gevallen helemaal niets aan. Veel vaker besteden ze er veel geld aan 
(25% t.o.v. 17%). Bij gsm-kosten valt een gelijkaardig beeld op. 19% van 
de jongeren in een traditioneel gezin besteedt er niets aan, bij de anderen 
is dat maar 15%.  
 
Ook aan uitgaan en snacks besteden jongeren uit niet-traditionele gezinnen 
meer. 22% van de jongeren uit traditionele gezinnen geeft niets uit aan 
uitgaan, waar dit bij andere jongeren maar 16% is. Het verschil in ‘veel’ 
uitgeven bij uitgaan, is ook duidelijk (18% t.o.v. 25%). Voor snacks gaan 
de verschillen in dezelfde richting, maar zijn ze wat kleiner.  
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Tabel 47: Kruistabellen van onderwijsvorm, thuissituatie en aantal siblings naar 
uitgavenposten 
N = 3346 Onderwijsvorm Thuissituatie Aantal Siblings 

 ASO TSO/KSO BSO V+M Andere Geen Eén Twee+ 

Sparen         

Niets 3,0 3,6 5,6 3,2 5,2 3,0 2,6 5,2 

Weinig 8,2 10,6 14,3 8,7 15,1 8,9 9,8 11,2 

Gemiddeld 44,8 48,1 46,0 45,9 47,4 46,4 45,7 46,0 

Veel 44,0 37,7 34,2 42,2 32,3 41,7 41,8 37,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 45,745 (,000) 44,157 (,000) 19,974 (,003) 

Cramers’ V ,082 ,115 ,054 
         

Kledij         

Niets 19,3 16,8 11,8 18,3 11,8 14,0 17,2 17,2 

Weinig 21,6 19,3 14,4 20,3 15,7 18,8 20,2 18,6 

Gemiddeld 42,1 47,6 48,7 44,4 47,1 43,8 45,9 44,5 

Veel 17,0 16,3 25,2 17,0 25,3 23,5 16,7 19,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 63,072 (,000) 42,871 (,000) 12,597 (,050) 

Cramers’ V ,096 ,113 ,043 
         

GSM         

Niets 22,3 15,9 12,0 19,0 14,6 15,7 17,0 20,0 

Weinig 16,7 16,4 12,3 15,4 16,4 17,4 15,5 15,2 

Gemiddeld 45,3 48,5 46,7 46,7 46,4 45,3 48,5 44,5 

Veel 15,7 19,2 29,0 18,9 22,7 21,6 19,1 20,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 93,387 (,000) 10,759 (,013) 10,202 (,116) 

Cramers’ V ,117 ,056 ,039 
         

Sport         

Niets 37,4 37,4 42,7 38,3 39,2 33,7 38,5 40,2 

Weinig 21,3 20,2 16,6 19,9 20,2 18,7 19,6 20,5 

Gemiddeld 29,8 32,6 26,8 29,6 30,4 33,2 30,7 28,0 

Veel 11,4 9,8 13,9 12,2 10,2 14,5 11,2 11,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 21,835 (,001) 2,141 (,544) 11,150 (,084) 

Cramers’ V ,056 ,025 ,040 
         

Hobby         

Niets 28,2 25,9 31,2 27,1 31,4 23,3 27,5 30,4 

Weinig 18,6 16,2 14,5 17,4 15,8 15,7 17,2 17,1 

Gemiddeld 38,6 40,8 35,3 38,0 39,8 42,2 39,7 36,0 

Veel 14,6 17,1 19,0 17,4 13,1 18,9 15,5 16,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 20,511 (,002) 11,669 (,009) 13,324 (,038) 

Cramers’ V ,055 ,059 ,044 
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Uitgaan         

Niets 24,3 18,0 16,3 22,1 16,1 22,7 20,1 20,6 

Weinig 21,9 15,4 10,9 18,4 15,2 16,7 18,6 16,6 

Gemiddeld 42,0 42,3 43,5 42,1 43,8 43,3 43,1 41,6 

Veel 11,8 24,2 29,3 17,5 24,9 17,2 18,2 21,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 165,006 (,000) 30,159 (,000) 7,942 (,242) 

Cramers’ V ,156 ,095 ,034 

         

Snacks         

Niets 13,1 10,9 13,2 13,4 9,0 12,5 12,5 12,5 

Weinig 26,3 24,6 24,4 25,8 24,1 23,1 26,6 24,8 

Gemiddeld 52,2 53,8 50,0 51,4 55,2 53,6 53,8 49,9 

Veel 8,5 10,6 12,4 9,3 11,7 10,8 7,1 12,8 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 13,507 (,036) 14,705 (,002) 29,069 (,000) 

Cramers’ V ,044 ,066 ,065 

         

Muz&Vid         

Niets 17,2 20,4 18,6 18,6 16,8 14,7 16,9 21,0 

Weinig 21,9 22,1 20,3 22,0 20,2 21,9 21,9 21,1 

Gemiddeld 45,2 41,2 40,0 42,5 45,0 42,8 44,2 41,4 

Veel 15,7 16,3 21,2 16,8 18,0 20,6 17,0 16,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 18,375 (,005) 3,253 (,354) 15,030 (,020) 

Cramers’ V ,052 ,031 ,047 

         

PCgames         

Niets 40,8 41,5 48,3 41,7 45,5 38,2 39,7 47,2 

Weinig 21,3 23,6 22,3 22,1 22,2 22,8 22,9 21,2 

Gemiddeld 28,6 25,8 21,7 27,6 22,3 27,7 28,2 23,7 

Veel 9,4 9,1 7,6 8,7 10,0 11,3 9,2 7,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 21,300 (,002) 9,321 (,025) 23,920 (,001) 

Cramers’ V ,056 ,052 ,059 

         

Cadeautjes         

Niets 5,3 6,7 9,2 6,7 6,2 7,4 6,0 7,1 

Weinig 26,5 30,2 25,9 28,7 22,9 28,6 27,5 26,8 

Gemiddeld 61,1 58,3 57,7 58,7 62,3 58,1 60,9 58,5 

Veel 7,1 4,9 7,2 5,9 8,6 5,9 5,6 6,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 23,220 (,001) 14,897 (,002) 7,791 (,254) 

Cramers’ V ,058 ,066 ,034 
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Transport         

Niets 57,4 55,4 48,4 57,2 46,4 51,2 56,5 53,8 

Weinig 22,8 18,1 15,4 19,4 21,8 21,4 19,3 20,0 

Gemiddeld 17,1 22,4 26,4 19,2 25,5 23,6 19,8 20,9 

Veel 2,6 4,1 9,8 4,2 6,3 3,7 4,3 5,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 111,044 (,000) 31,213 (,000) 7,886 (,247) 

Cramers’ V ,127 ,096 ,034 

         

Schoolmat.         

Niets 47,7 46,6 46,6 47,8 45,2 36,8 49,7 47,3 

Weinig 24,8 25,0 24,0 24,1 27,0 29,4 23,8 24,2 

Gemiddeld 25,5 25,4 25,6 25,4 25,2 31,1 24,5 25,0 

Veel 2,0 3,0 3,8 2,7 2,6 2,7 2,0 3,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 7,110 (,311) 2,755 (,431) 27,697 (,000) 

Cramers’ V ,032 ,029 ,064 

         

Sigaretten         

Niets 90,9 79,5 66,7 85,8 71,6 83,5 83,4 80,4 

Weinig 2,5 3,3 4,6 3,0 4,3 3,9 2,9 3,5 

Gemiddeld 4,0 10,0 13,8 6,3 12,5 6,1 7,8 8,5 

Veel 2,6 7,1 14,9 4,9 11,7 6,4 5,9 7,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 244,984 (,000) 88,461 (,000) 8,310 (,216) 

Cramers’ V ,189 ,160 ,035 

 

Voor de aankoop van cadeautjes geldt dat er meer zelf wordt betaald door 
jongeren die niet in een traditioneel gezin wonen, wat natuurlijk niet willen 
zeggen dat ze er meer kopen. Ze besteden er enkel meer eigen geld aan. 
Jongeren uit traditionele gezinssituaties besteden dan weer vaker veel geld 
aan hun hobby en besteden er minder vaak helemaal niets aan. De uitgaven 
voor pc-spelen tonen een wat ambigu beeld. Jongeren uit traditionele 
gezinnen geven er minder vaak niets aan uit, maar ook minder vaak veel.  
 
Voor de noodzakelijke uitgaven van transport geldt dat jongeren uit niet-
traditionele gezinnen vaker veel en minder vaak niets (moeten) uitgeven 
aan transport, maar voor schoolmateriaal worden geen significante 
verschillen gevonden.  
 
Tot slot blijken jongeren die niet bij een vader en een moeder wonen vaker 
roker te zijn. Dat kan eenvoudigweg worden afgeleid uit het feit dat ze er 
vaker dan anderen veel geld aan uitgeven en duidelijk minder dan jongeren 
uit traditionele gezinnen geen geld aan spenderen. Naar uitgaven in 
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verband met sport en voor muziek en video blijken er geen significante 
verschillen te bestaan.  
 

10.3.2.6. Onderscheid naar aantal broers en zussen 
Een laatste element van de sociale achtergrond van jongeren dat werd 
opgenomen in het onderzoek betreft het aantal broers en zussen. Jongeren 
met meer siblings sparen minder. 5% van de jongeren met twee broers of 
zussen of meer zet geen geld opzij en 38% van hen zet veel geld opzij. De 
respectievelijke cijfers voor jongeren die geen siblings hebben of jongeren 
met één broer of zus zijn 3% en 42%. Jongeren die enig kind zijn, geven 
verder vaker veel geld uit aan hun hobby en jongeren met twee of meer 
siblings geven er vaker dan de anderen helemaal niets aan uit. De 
verschillen binnen de andere categorieën zijn echter niet zo groot.  
 
Verder blijkt dat 21% van de jongeren die enig kind zijn, veel geld uitgeven 
aan muziek en video en dat geldt in 11% van de gevallen voor de aankoop 
van pc-spelen. Jongeren met broers of zussen geven maar in 16% van de 
gevallen veel uit aan muziek en video en in 8% van de gevallen aan pc-
spelen.  
 
Bij de uitgaven voor snacks kan worden vastgesteld dat er enkel verschillen 
zijn in de mate dan jongeren er veel voor uitgeven. De jongeren die één 
broer of zus hebben, geven minder vaak veel uit voor snacks dan de 
jongeren anderen. Bij de uitgaven voor schoolmateriaal zijn er dan weer 
enkel verschillen tussen jongeren zonder siblings en de anderen. Jongeren 
zonder siblings geven er minder vaak niets voor uit. Met betrekking tot 
kledij, gsm, sport, uitgaan, cadeautjes, transport en sigaretten werden 
geen verschillen vastgesteld.  
 
Deze uitgebreide analyse van de verschillen in de mate waarin geld wordt 
besteed aan verschillende uitgavenposten al naargelang de sociale 
achtergrond van jongeren, verliep steeds rekening te houden met de hoogte 
van de uitgaven van jongeren. In de volgende paragraaf wordt daarom 
nagegaan wat het verband is tussen de hoogte van de uitgaven van de 
jongeren en de precieze uitgavenposten. 
 

10.3.3. Uitgavenposten en uitgaven 
Uitgaven van jongeren kunnen de mate waarin ze zelf vinden dat ze al dan 
niet veel geld uitgeven aan bepaalde uitgavenposten nuanceren of net 
versterken. Zo kan een beeld worden gegeven van het geld dat ze 
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daadwerkelijk aan bepaalde uitgavenposten uitgeven. Veel uitgeven en ook 
hoog scoren op een bepaalde uitgavenpost, kan als een versterking van 
elkaar worden gezien. Omgekeerd kan het ‘veel’ uitgeven worden 
genuanceerd wanneer blijkt dat de totale uitgaven eigenlijk niet zo hoog 
zijn. 
 
Uit correlatieanalyses van de uitgavenposten met de uitgaven zelf blijkt dat 
sparen uiteraard sterk negatief gecorreleerd is met uitgeven. Dat is een 
vanzelfsprekendheid. Sparen is wel opgenomen als uitgavenpost, maar 
uiteraard wordt het geld dat wordt gespaard, eigenlijk net niet uitgegeven. 
De negatieve correlatie van uitgaven voor pc-spelen met het precieze 
uitgegeven bedrag wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat het vooral 
jongens zijn die pc-spelen kopen en meisjes dat niet doen.  
 
De sterkste correlatie tussen uitgaven zelf en de mate waarin geld wordt 
besteed aan een uitgavenpost, bestaat er met uitgaan. Blijkbaar besteden 
jongeren dus heel veel eigen geld aan uitgaan. Jongeren hebben er veel 
uitgaven voor over, maar er mag niet worden vergeten dat het de oudere 
jongeren zijn die én meer geld hebben én uitgaan, wat voor vertekeningen 
kan zorgen. Ten tweede blijken ook sigaretten een zware hap uit het 
budget, toch van de jongeren die roken. Opnieuw speelt leeftijd hier een 
mogelijk belangrijke interveniërende rol. Ook jongeren die veel aan 
transport besteden, hebben blijkbaar meer middelen. De andere 
noodzakelijke uitgavenpost, schoolmateriaal, blijkt echter niet gecorreleerd 
te zijn met de uitgaven zelf. 
 
Kledij & uiterlijk en gsm scoren eveneens hoog als uitgave. Jongeren steken 
er dus niet alleen subjectief gezien, maar ook objectief heel wat geld in. 
Ook de aankoop van snacks correleert sterk met uitgaven. Deze drie posten 
zijn dus blijkbaar posten waar jongeren meer geld aan uitgeven als ze meer 
geld hebben. Wie minder geld heeft, moet op deze posten besparen. 
Cadeautjes, sport, muziek & video en hobby zijn blijkbaar posten waar niet 
zoveel eigen geld naartoe vloeit. Jongeren die aangeven daar veel voor uit 
te geven, geven doorgaans niet zoveel uit. 
 

 
Tabel 48: Correlaties van uitgaven met uitgavenposten 

N = 3390  Uitgaven 
Sparen Pearson Corr. -,237 
 Sig. (2-tailed) ,000
Pc-spelen Pearson Corr. -,064 
 Sig. (2-tailed) ,000
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Cadeautjes Pearson Corr. ,040 
 Sig. (2-tailed) ,019
Sport Pearson Corr. ,050 
 Sig. (2-tailed) ,003
Muziek & video Pearson Corr. ,057 
 Sig. (2-tailed) ,001
Hobby Pearson Corr. ,072 
 Sig. (2-tailed) ,000
Snacks Pearson Corr. ,161 
 Sig. (2-tailed) ,000
GSM Pearson Corr. ,185 
 Sig. (2-tailed) ,000
Kledij & uiterlijk Pearson Corr. ,202 
 Sig. (2-tailed) ,000
Transport Pearson Corr. ,246 
 Sig. (2-tailed) ,000
Sigaretten Pearson Corr. ,320 
 Sig. (2-tailed) ,000
Uitgaan Pearson Corr. ,366 
 Sig. (2-tailed) ,000
Schoolmateriaal Pearson Corr. -,016 
 Sig. (2-tailed) ,346

 

10.3.4. Selectie 
Op basis van de eerder geanalyseerde informatie en op basis van de 
theoretische invalshoeken van het onderzoeksopzet zullen in de verdere 
analyses slechts vijf van de veertien uitgavenposten worden weerhouden. 
De als noodzakelijk geziene uitgaven voor schoolmateriaal vallen af omwille 
van vaak niet-significante verbanden in de bivariate analyses en omwille 
van het niet-significante verband met de hoogte van de uitgaven zelf. 
Schoolmateriaal blijkt niet iets wat door jongeren wordt gekocht, zelfs niet 
als ze meer op eigen financiële benen zouden staan. Als ‘noodzakelijke 
uitgaven’ zullen de kosten voor transport worden gebruikt.  
 
Sport, muziek & video en hobby vallen af omdat er in de bivariate analyses 
ook weinig significante verbanden naar voor kwamen. Hetzelfde geldt voor 
snacks. Cadeautjes worden echter wel opgenomen omdat het een middel 
bij uitstek kan zijn om banden met peers te smeden en in stand te houden. 
Eveneens van mogelijk groot belang binnen de peergroup, onder meer 
omwille van hun symbolische waarde, zijn kledij & uiterlijk en gsm. 
 
Pc-spelen, die vooral door jongens worden gekocht, uitgaan, dat vooral door 
oudere jongeren wordt gedaan omdat de jongere tieners dat eenvoudig weg 
niet mogen, en sigaretten, die door slechts een minderheid van de jongeren 
worden gekocht, vallen net om die vermelde redenen af. Sparen, een 
‘uitgavenpost’ in de omgekeerde zin van het woord, wordt wel opgenomen. 
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In deze volgende fase van de analyse worden nu eerst de bivariate 
verbanden van de vijf geselecteerde uitgavenposten met identiteit, 
peergroup en consumptie-attitudes onderzocht. 
 

10.3.5. De samenhang van uitgavenposten en feitelijke identiteit 
Uit de analyse blijkt dat jongeren met een lagere eigenwaarde meer 
investeren in kledij & uiterlijk en meer in gsm. Ook blijkt dat jongeren met 
een lagere eigenwaarde meer investeren in cadeaus. Deze hogere uitgaven 
zorgen er wellicht ook voor dat ze minder sparen. Verder blijkt dat jongeren, 
naarmate ze meer assertief zijn, ook meer uitgeven voor kledij& uiterlijk, 
gsm, cadeautjes en transport. Assertievere jongeren sparen dan ook 
minder. Er werd ook nagegaan wat het verband was tussen het kopen van 
kledij en de lichaamstevredenheid. Aangezien kledij het lichaam kan 
verhullen en dus in zekere zin ook een positiever beeld ervan kan 
construeren, werd een verband verwacht, maar dat bleek niet te bestaan. 
 

10.3.6. De samenhang van uitgavenposten en sociale identiteit 
Populair zijn, betekent meer geld uitgeven aan kledij en uiterlijk en betekent 
ook meer geld besteden aan cadeautjes. Populariteit gaat verder blijkbaar 
hand in hand met hogere uitgaven voor transport.  
 
Er werd verwacht dat meer beste vrienden ook zou betekenen dat de kosten 
voor cadeaus en de kosten voor gsm zouden stijgen. Cadeaus geven aan 
vrienden stijgt wanneer je meer vrienden hebt. En wie meer vrienden heeft, 
wil daar wellicht ook meer contact mee via de gsm, maar dat blijkt niet uit 
de analyse. Er kan enkel worden vastgesteld dat jongeren met meer beste 
vrienden meer sparen. 
 
Jongeren die meer aandacht hebben voor vergelijking met anderen 
(ATSCI), geven veel meer geld uit aan kledij & uiterlijk. Ze geven ook meer 
geld uit aan cadeautjes en aan gsm. Verder blijkt er ook een positief 
verband te zijn met de kosten die gemaakt worden voor transport. Er is 
geen verband met de uitgaven die ze maken voor sparen. 
 
Niet alleen aandacht voor vergelijking met anderen, ook de aanvaarding 
door anderen hangt sterk samen met uitgaven voor kledij & uiterlijk, gsm, 
cadeaus en transport. Jongeren die zich meer aanvaard voelen door 
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anderen, geven meer geld uit voor die uitgavenposten. Opnieuw is er geen 
verband met sparen.  
 
Tabel 49: Correlaties van uitgavenposten met identiteit, peergroup en 
consumptie-attitudes 
N = 3214  Cadeau Sparen Kledij & 

uiterlijk 
Transport Gsm 

Eigenwaarde Pearson Corr. -108 ,081 -,067 -,017 -,087 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,345 ,000 
Assertiviteit Pearson Corr. ,052 -,065 ,074 ,114 ,063 
 Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 
       
Populariteit Pearson Corr. ,044 -,002 ,128 ,055 ,031 
 Sig. (2-tailed) ,010 ,890 ,000 ,001 ,070 
# Beste vrienden Pearson Corr. ,012 ,068 -,017 ,017 ,026 
 Sig. (2-tailed) ,515 ,000 ,328 ,327 ,140 
ATSCI Pearson Corr. ,137 -,001 ,241 ,052 ,153 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,939 ,000 ,003 ,000 
ACTO Pearson Corr. ,088 ,025 ,118 ,048 ,055 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,147 ,000 ,006 ,001 
       
Materialisme Pearson Corr. ,031 -,091 ,187 ,082 ,092 
 Sig. (2-tailed) ,076 ,000 ,000 ,000 ,000 
PSI Pearson Corr. ,009 -,117 ,158 ,079 ,075 
 Sig. (2-tailed) ,600 ,000 ,000 ,000 ,000 
MAS Pearson Corr. ,037 -,089 ,152 ,126 ,143 
 Sig. (2-tailed) ,032 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

10.3.7. Uitgavenposten en consumptieattitudes 
Een laatste bivariaat verband dat moeten worden bekeken, betreft de 
samenhang tussen uitgavenposten en consumptieattitudes. Er kan 
eenvoudigweg worden gesteld dat een positief verband wordt verwacht 
tussen een meer op consumptie gerichte attitude en hogere uitgaven. Dat 
is ook wat blijkt uit de resultaten. Voor sparen zijn de verbanden uiteraard 
negatief, omdat sparen net niet uitgeven is. En voor cadeautjes zijn de 
verbanden enkel significant bij de MAS. Wie materialistischer is, meer 
tevredenheid put uit bezittingen en wie de waarde van geld hoger inschat, 
geeft meer uit aan kleding & uiterlijk en aan gsm. Ook transport is een 
uitgavenpost waar meer op consumptie gerichte individuen meer aan 
uitgeven.  
 
Na de bivariate analyses met uitgaven zelf en met verschillende 
uitgavenposten, wordt nu de stap gezet naar de opbouw van een 
multivariaat model waarin de eerder gevonden bivariate verbanden ook aan 
elkaars invloed zullen worden blootgesteld.  
 



292 

10.4. De verklaring van uitgaven en uitgavenposten 

Multivariate analyse zal worden gebruikt om na te gaan welke 
verklaringskracht de verschillende elementen precies hebben. Daarbij 
zullen eerst de uitgaven en daarna de mate waarin aan de uitgavenposten  
cadeaus, sparen, kledij & uiterlijk, transport en gsm geld wordt uitgegeven 
als afhankelijk worden beschouwd. Er worden dan ook 30 multivariate 
modellen geanalyseerd. Bovendien zullen daarna de uitgaven ook nog eens 
worden gebruikt om extra verklaring te bieden voor de mate waarin aan 
bepaalde uitgavenposten geld wordt besteed. Er mag daarbij opnieuw niet 
worden vergeten dat het gaat om subjectieve interpretaties van de mate 
waarin aan verschillende uitgavenposten geld wordt besteed. Het gaat om 
de perceptie van de jongeren, niet om de exacte feiten. 
 
Telkens worden eerst de modellen besproken waarin enkel de socio-
demografische achtergrond als onafhankelijke werd gebruikt. Daarna 
worden de achtereenvolgens de modellen besproken waarin stapsgewijs 
feitelijke identiteit, sociale identiteit, inkomsten en consumptieattitudes 
worden toegevoegd, zodat de extra verklaringskracht blijkt. 
 

10.4.1. Model 1 tot 5: Uitgaven van jongeren verklaard 
Geslacht en leeftijd spelen apart geen rol in de verklaring van de hoogte 
van de uitgaven van jongeren. Het blijkt echter wel dat meisjes minder 
uitgeven dan jongens naarmate ze ouder worden. Gecombineerd met de 
resultaten uit eerdere analyses, waarin werd aangetoond dat de kloof in 
inkomsten tussen jongens en meisjes kleiner wordt naarmate ze ouder 
worden, kan dus worden afgeleid dat het verschil in niet uitgegeven en dus 
beschikbaar geld (saldo) tussen jongens en meisje kleiner wordt naarmate 
ze ouder worden, ook al is dat dan te wijten aan het feit dat meisjes minder 
van hun geld uitgeven dat ze meer krijgen. 
 
 

 
Tabel 50: Stapgewijze regressieanalyse met uitgaven als afhankelijke variabele 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

      
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,017 
(,532) 

,032 
(,247) 

,022 
(,447) 

,028 
(,302) 

,035 
(,198) 

Leeftijd  
(cont) 

-,001 
(,985) 

-,008 
(,886) 

-,007 
(,912) 

-,065 
(,248) 

-,077 
(,175) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,073 
(,014) 

,063 
(,037) 

,062 
(,046) 

,030 
(,303) 

,028 
(,335) 
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Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,061 
(,000) 

,059 
(,001) 

,062 
(,000) 

,046 
(,005) 

,048 
(,004) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,169 
(,000) 

,165 
(,000) 

,170 
(,000) 

,125 
(,000) 

,127 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,023 
(,421) 

-,029 
(,324) 

-,026 
(,383) 

-,032 
(,252) 

-,031 
(,280) 

Siblings  
(cont.) 

-,001 
(,934) 

,000 
(,978) 

,002 
(,898) 

,016 
(,300) 

,016 
(,282) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,110 
(,000) 

-,115 
(,000) 

-,113 
(,000) 

-,094 
(,001) 

-,096 
(,001) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,020 
(,508) 

-,022 
(,478) 

-,026 
(,422) 

,010 
(,751) 

,010 
(,738) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,110 
(,000) 

,111 
(,000) 

,109 
(,000) 

,105 
(,000) 

,102 
(,001) 

Kwadratische Term leeftijd ,406 
(,000) 

,410 
(,000) 

,413 
(,000) 

,239 
(,000) 

,246 
(,000) 

      
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,021 
(,194) 

-,006 
(,751) 

,004 
(,815) 

,004 
(,814) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,085 
(,000) 

,066 
(,000) 

,037 
(,023) 

,035 
(,029) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,020 
(,248) 

,020 
(,250) 

,006 
(,743) 

,005 
(,751) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,023 
(,179) 

,029 
(,094) 

,036 
(,032) 

,035 
(,035) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,028 
(,081) 

,036 
(,033) 

,031 
(,050) 

,031 
(,051) 

      
Populariteit 
(cont.) 

  ,109 
(,000) 

,078 
(,000) 

,077 
(,000) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  -,001 
(,929) 

-,008 
(,579) 

-,006 
(,680) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,041 
(,010) 

,013 
(,410) 

-,002 
(,901) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,007 
(,680) 

,009 
(,592) 

,009 
(,608) 

      
Inkomsten(cont.)    ,406 

(,000) 
,405 
(,000) 

      
Materialisme (cont.)     ,004 

(,833) 
PSI (cont.)     ,036 

(,063) 
MAS (cont.)     ,001 

(,970) 
      
Adjusted R² ,242 ,250 ,259 ,364 ,365 
F 
(sig.) 

98,357 
(,000) 

66,785 
(,000) 

53,745 
(,000) 

79,724 
(,000) 

70,023 
(,000) 

 

Etniciteit en onderwijsvorm hebben apart wel een invloed op de hoogte van 
de uitgaven van jongeren. Jongeren van allochtone origine geven meer uit 
dan autochtone jongeren. Met betrekking tot onderwijsvorm blijkt dat 
jongeren uit het TSO/KSO meer uitgeven dan jongeren uit het ASO, maar 
jongeren uit het BSO geven het meest uit. Maar anders dan bij etniciteit 
blijft dit verschil gelden als inkomsten aan de analyse worden toegevoegd. 
Eerder werd gezien dat jongeren uit het BSO meer inkomsten hebben, maar 
dat verklaart de betekenis van onderwijsvorm dus niet weg. Zowel geld 
krijgen en verdienen als geld uitgeven zijn dus belangrijker in het BSO en 
jongeren uit het BSO hebben wel meer geld ter beschikking, maar geven 
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relatief toch nog méér uit. Allochtone jongeren geven wel meer uit, maar 
dat komt gewoon omdat ze meer geld ter beschikking hebben. 
 
Het aantal siblings en de woonsituatie spelen op zich geen rol, maar het 
interactie-effect tussen woonsituatie en leeftijd toont aan dat jongeren die 
niet in een traditioneel gezin (met een vader en een moeder) opgroeien, 
meer uitgaven doen naarmate ze ouder worden dan jongeren die in een 
traditioneel gezin opgroeien.  
 
Identiteit biedt slechts een 1% meerwaarde aan de verklaringskracht van 
dit model. Jongeren die meer assertief zijn, geven meer uit, maar dit wordt 
deels verklaard door het feit dat ze meer inkomsten hebben, zoals blijkt uit 
model 4 waar het effect van assertiviteit afneemt wanneer inkomsten in het 
model worden opgenomen. 
 
De peergroup biedt evenzeer slecht 1% extra verklaringskracht. Wie meer 
populair is, geeft meer uit, al wordt dit deels verklaard door het feit dat ze 
meer inkomsten hebben, maar niettemin blijft het verband er wel. De 
aandacht die jongeren hebben voor vergelijking met anderen wordt wel 
volledig wegverklaard door de hogere inkomsten die ze hebben.  
 
De belangrijke rol van inkomsten ligt voor de hand. Wie meer inkomsten 
heeft, kan meer uitgeven en doet dat blijkbaar ook. Inkomsten bieden 10% 
meer verklaring van de hoogte van de uitgaven. Het blijft op dat vlak echter 
bij feitelijkheden, want noch een materialistische ingesteldheid, noch een 
houding waarbij tevredenheid wordt geput uit het bezitten van allerlei 
zaken, noch een houding waarin geld belangrijk wordt geacht blijken van 
belang in de verklaring van uitgaven. Deze jongeren met dergelijke 
attitudes zouden misschien wel meer willen uitgeven, maar buiten de feiten 
kan niemand. Wie de middelen niet heeft, kan geen aankopen doen. 
 
Het uiteindelijke model verklaart 37% van de variantie van uitgaven, 
waarbij inkomsten, leeftijd in samenspel met geslacht en onderwijsvorm de 
belangrijkste voorspellende variabelen zijn. De rol van feitelijke en sociale 
identiteit is verwaarloosbaar. 
 

10.4.2. Modellen 1a tot 6a: Cadeautjes 
Cadeautjes zijn een erg sociale uitgavenpost. Hieronder wordt nagegaan 
hoe elementen van socio-demografische achtergrond, identiteit, peergroup, 
inkomsten en consumptieattitudes een invloed uitoefenen op de mate 
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waarin jongeren aan cadeautjes volgens hun eigen impressie veel of weinig 
geld uitgeven. De uitgaven die volgens de jongeren zelf voor cadeautjes 
worden gedaan, hangen echter van veel andere factoren af dan degene die 
hier zijn opgenomen. Slechts 11% van de variantie wordt uiteindelijk 
verklaard.  
 
Geslacht speelt een belangrijke rol in de verklaring van de mate waarin aan 
cadeautjes geld wordt gespendeerd. Het is significant in het eerste model 
(1a) en het blijft significant tot in model 6a. Meisjes besteden relatief meer 
aan cadeautjes dan jongens. Ook de onderwijsvorm is opnieuw van belang. 
Jongeren uit het TSO/KSO en jongeren uit het BSO geven relatief minder 
uit aan cadeautjes dan jongeren uit het ASO. 
 
Met betrekking tot identiteit blijkt dat jongeren met een hogere 
eigenwaarde minder uitgeven aan cadeautjes en aan de andere kant blijken 
meer assertieve jongeren ook meer uit te geven aan cadeautjes. 
Tevredenheid over het lichaam speelt geen rol. 
 
Met betrekking tot de elementen van de peergroup kan worden vastgesteld 
dat de beide houdingen significante effecten kennen en dat dit voor de 
ingeschatte feiten niet zo is. Populariteit en aantal beste vrienden spelen 
geen rol. Echter, jongeren die meer aandacht hebben voor sociale 
vergelijking besteden meer aan cadeautjes en ook jongeren die zich meer 
door anderen aanvaard voelen, geven meer uit aan cadeaus.  
 
Hogere inkomsten zorgen voor relatief hogere uitgaven voor cadeautjes, 
maar wanneer de uitgaven zelf in het model worden betrokken, geldt dit 
niet langer. Een hogere correlatie tussen inkomsten en uitgaven is hieraan 
niet vreemd, maar VIF- en TOL-waarden worden niet overschreden, wat 
aangeeft dat er geen bezwaar is tegen de opname van beide in één model. 
Hogere inkomsten verklaren simpelweg hogere uitgaven, die op hun beurt 
een relatief groter belang voor cadeautjes verklaren. Wie meer geld 
uitgeeft, is dus blijkbaar ook bereid daarvan meer aan anderen te geven, in 
de vorm van geschenken. 
 
Tot slot blijkt dat consumptiehoudingen een uiterst geringe rol spelen. 
Materialisme en tevredenheid uit bezittingen doen er niet toe. Het blijkt 
enkel dat wie de waarde van geld hoger inschat, ook meer aan cadeautjes 
uitgeeft.  
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10.4.3. Modellen 1b tot 6b: Transport 

De uitgaven voor transport zijn een graadmeter van de financiële 
zelfstandigheid van jongeren omdat van hun transportkosten wordt 
aangenomen dat zij eerder door de ouders worden betaald. Deels wordt dit 
bevestigd door het groot belang van leeftijd. Naarmate jongeren ouder 
worden, hebben ze meer uitgaven voor transport. Natuurlijk heeft dit ook 
te maken met de grotere actieradius van jongeren naarmate ze ouder 
worden, zodat transportkosten ook toenemen, maar die betalen ze dus 
blijkbaar in grotere mate zelf. Een brommer vanaf 16 jaar (en misschien 
zelfs al een auto vanaf 18 jaar) kost veel geld en blijkbaar betalen ouders 
daar niet alles voor.  
 
Ook onderwijsvorm speelt opnieuw een rol. Jongeren uit het BSO geven 
meer uit voor transport en dus ook deze jongeren worden gezien als 
financieel zelfstandiger. Deze rol van onderwijsvorm verdwijnt echter 
wanneer gecontroleerd wordt voor inkomsten. De hogere uitgaven van 
jongeren uit het BSO in het algemeen verklaren dus ook de hogere uitgaven 
van deze jongeren aan transport. 
 
Andere kenmerken van de socio-demografische achtergrond van jongeren 
spelen geen rol. Ook het zelfbeeld van jongeren speelt hierin amper een rol. 
Jongeren met een hogere eigenwaarde geven iets minder uit aan transport 
en jongeren die assertiever zijn geven er iets meer aan uit, maar toch is de 
toegevoegde verklaringskracht van deze twee elementen slechts 1%. 
 
De aandacht die jongeren hebben voor vergelijking met anderen speelt 
aanvankelijk een rol, maar verdwijnt, wanneer gecontroleerd wordt voor 
consumptiehoudingen. Blijkbaar zorgt de aandacht voor vergelijking met 
anderen voor een andere consumptiehouding die op haar beurt invloed 
uitoefent op de mate waarin aan transport al dan niet veel geld wordt 
uitgegeven. Verder blijkt dat jongeren die meer beste vrienden hebben ook 
meer uitgeven voor transport.  
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Tabel 51: Stapsgewijze regressieanalyse met besteding voor cadeautjes als 
afhankelijke 

 Model 1a Model 2a Model 3a Model 4a Model 5a Model 6a 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,214 
(,000) 

,214 
(,000) 

,199 
(,000) 

,200 
(,000) 

,202 
(,000) 

,200 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

,082 
(,193) 

,056 
(,378) 

,042 
(,523) 

,034 
(,608) 

,029 
(,665) 

,034 
(,614) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,047 
(,148) 

,041 
(,218) 

,042 
(,221) 

,038 
(,280) 

,036 
(,309) 

,034 
(,333) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,034 
(,063) 

-,042 
(,024) 

-,043 
(,023) 

-,045 
(,021) 

-,046 
(,020) 

-,049 
(,013) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

-,029 
(,131) 

-,038 
(,052) 

-,039 
(,050) 

-,045 
(,030) 

-,046 
(,025) 

-,054 
(,009) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,063 
(,047) 

,053 
(,098) 

,053 
(,106) 

,052 
(,120) 

,051 
(,131) 

,053 
(,116) 

Siblings  
(cont.) 

,001 
(,939) 

-,001 
(,937) 

,006 
(,731) 

,008 
(,666) 

,006 
(,728) 

,005 
(,771) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,049 
(,135) 

,039 
(,245) 

,046 
(,173) 

,049 
(,162) 

,053 
(,128) 

,059 
(,090) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,023 
(,502) 

-,019 
(,578) 

-,018 
(,617) 

-,013 
(,716) 

-,015 
(,678) 

-,016 
(,664) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,004 
(,907) 

,003 
(,932) 

,007 
(,831) 

,007 
(,847) 

,009 
(,802) 

,002 
(,945) 

Kwadratische Term leeftijd -,104 
(,082) 

-,080 
(,187) 

-,055 
(,379) 

-,077 
(,233) 

-,069 
(,290) 

-,084 
(,196) 

       
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,081 
(,000) 

-,098 
(,000) 

-,097 
(,000) 

-,095 
(,000) 

-,096 
(,000) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,101 
(,000) 

,086 
(,000) 

,083 
(,000) 

,085 
(,000) 

,083 
(,000) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,021 
(,264) 

,018 
(,352) 

,016 
(,415) 

,019 
(,350) 

,018 
(,358) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,002 
(,913) 

,007 
(,724) 

,008 
(,700) 

,009 
(,638) 

,007 
(,719) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,029 
(,104) 

,036 
(,050) 

,035 
(,060) 

,036 
(,057) 

,034 
(,072) 

       
Populariteit 
(cont.) 

  ,021 
(,269) 

,017 
(,379) 

,016 
(,411) 

,012 
(,563) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,037 
(,037) 

,036 
(,047) 

,034 
(,064) 

,034 
(,061) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,114 
(,000) 

,110 
(,000) 

,108 
(,000) 

,108 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,062 
(,002) 

,062 
(,002) 

,066 
(,001) 

,065 
(,001) 

       
Inkomsten 
(cont.) 

   ,051 
(,020) 

,049 
(,028) 

,023 
(,327) 

       
Materialisme  
(cont.) 

    -,029 
(,168) 

-,029 
(,164) 

PSI  
(cont.) 

    -,025 
(,272) 

-,027 
(,231) 

MAS  
(cont.) 

    ,051 
(,026) 

,051 
(,026) 

       
Uitgaven  
(cont.) 

     ,063 
(,005) 

       
Adjusted R² ,074 ,083 ,109 ,104 ,105 ,107 
F 
(sig.) 

24,516 
(,000) 

19,214 
(,000) 

18,385 
(,000) 

16,978 
(,000) 

15,139 
(,000) 

14,887 
(,000) 
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Tabel 52: Stapsgewijze regressieanalyse met besteding voor transport als 
afhankelijke 

 Model 1b Model 2b Model 3b Model 4b Model 5b Model 6b 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,016 
(,586) 

-,012 
(,705) 

-,020 
(,530) 

-,018 
(,578) 

-,014 
(,675) 

-,017 
(,592) 

Leeftijd  
(cont) 

,282 
(,000) 

,255 
(,000) 

,250 
(,000) 

,231 
(,001) 

,215 
(,001) 

,223 
(,001) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,050 
(,128) 

,045 
(,177) 

,043 
(,206) 

,034 
(,336) 

,030 
(,390) 

,027 
(,437) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,000 
(,998) 

-,002 
(,930) 

-,003 
(,872) 

-,008 
(,689) 

-,011 
(,586) 

-,016 
(,421) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,072 
(,207) 

,069 
(,000) 

,068 
(,001) 

,054 
(,008) 

,048 
(,019) 

,035 
(,091) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,040 
(,207) 

,037 
(,254) 

,037 
(,258) 

,035 
(,293) 

,032 
(,345) 

,035 
(,296) 

Siblings  
(cont.) 

-,012 
(,484) 

-,014 
(,422) 

-,010 
(,593) 

-,005 
(,774) 

-,007 
(,711) 

-,008 
(,640) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,023 
(,478) 

-,026 
(,436) 

-,019 
(,573) 

-,013 
(,703) 

-,007 
(,844) 

,003 
(,924) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,005 
(,872) 

-,006 
(,857) 

-,005 
(,898) 

,006 
(,858) 

,006 
(,878) 

,004 
(,901) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,039 
(,236) 

,036 
(,288) 

,039 
(,265) 

,037 
(,291) 

,041 
(,247) 

,030 
(,393) 

Kwadratische Term leeftijd 
 

-,047 
(,425) 

-,026 
(,668) 

-,012 
(,849) 

-,066 
(,304) 

-,049 
(,445) 

-,075 
(,244) 

       
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,050 
(,006) 

-,064 
(,001) 

-,061 
(,002) 

-,051 
(,013) 

-,051 
(,012) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,084 
(,000) 

,074 
(,000) 

,065 
(,001) 

,065 
(,001) 

,061 
(,002) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,003 
(,882) 

-,005 
(,808) 

-,009 
(,638) 

-,008 
(,674) 

-,009 
(,653) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,029 
(,129) 

-,025 
(,200) 

-,023 
(,246) 

-,020 
(,302) 

-,024 
(,221) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,026 
(,150) 

-,021 
(,254) 

-,023 
(,231) 

-,022 
(,237) 

-,025 
(,174) 

       
Populariteit 
(cont.) 

  ,038 
(,050) 

,028 
(,152) 

,027 
(,167) 

,019 
(,330) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,043 
(,016) 

,041 
(,025) 

,041 
(,024) 

,042 
(,021) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,065 
(,000) 

,056 
(,002) 

,031 
(,132) 

,031 
(,128) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,026 
(,199) 

,026 
(,198) 

,035 
(,085) 

,034 
(,093) 

       
Inkomsten 
(cont.) 

   ,126 
(,000) 

,124 
(,000) 

,081 
(,001) 

       
Materialisme  
(cont.) 

    ,030 
(,160) 

,029 
(,164) 

PSI  
(cont.) 

    -,056 
(,013) 

-,060 
(,008) 

MAS  
(cont.) 

    ,087 
(,000) 

,087 
(,000) 

       
Uitgaven (cont.)      ,105 

(,000) 
       
Adjusted R² ,084 ,088 ,096 ,106 ,111 ,118 
F 
(sig.) 

28,152 
(,000) 

20,421 
(,000) 

17,124 
(,000) 

17,292 
(,000) 

16,040 
(,000) 

16,425 
(,000) 
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Uiteraard zijn de inkomsten van jongeren van grote invloed op de mate 
waarin ze aan welke uitgavenpost dan ook geld besteden, dus ook aan 
transport. Jongeren met meer eigen inkomsten geven meer uit aan 
transport. Deze vaststelling blijkt trouwens ook uit de uitgaven. Jongeren 
die meer uitgeven, geven ook meer uit aan transport. Tenslotte wordt 
aangetoond dat wie meer tevredenheid put uit bezittingen, minder uitgeeft 
aan transport en dat wie meer belang hecht aan geld, meer uitgeeft voor 
transport. Niettemin verklaren al deze elementen slechts 12% van de 
variantie van de uitgaven voor transport. 
 

10.4.4. Modellen 1c tot 6c: Kledij & uiterlijk 
Als de symbolische rol van één productcategorie naar voor springt, dan zijn 
het wel kledij & uiterlijk. De variantie van de mate van uitgaven voor kledij 
& uiterlijk blijken ook voor 27% te worden verklaard door socio-
demografische achtergrond, identiteit, peergroup, inkomsten, uitgeven en 
consumptieattitudes. Toch spelen niet al deze elementen een even 
belangrijke rol. Socio-demografische achtergrondkenmerken verklaren 
bijvoorbeeld al 17% en enkel de sociale identeteit voegt daar nog een grote 
verklaringskracht aan toe.  
 
Jongens geven minder uit aan kleding & uiterlijk dan meisjes. Dit is geen 
verrassende vaststelling, maar dit verband blijft wel even sterk, zelfs na 
controle voor andere factoren. Kleding is dus iets waar vooral meisjes veel 
geld voor over hebben. Ook de leeftijd speelt een heel belangrijke rol. Wie 
ouder is, geeft meer uit aan kleding, al wordt de stijging wel minder groot 
met ouder worden. Bovendien neemt het effect van leeftijd sterk af als er 
wordt gecontroleerd voor consumptiehoudingen, die dus een 
interveniërende rol spelen. Verder blijkt dat jongeren van allochtone origine 
meer geld uitgeven aan kleding dan autochtone jongeren en dat jongeren 
uit het BSO meer geld uitgeven aan kleding dan jongeren uit het ASO en 
het TSO/KSO. Er is ook verschil in de mate van uitgaven voor kleding tussen 
ASO- en TSO/KSO-jongeren, maar dit is veel kleiner en verdwijnt trouwens 
wanneer gecontroleerd wordt voor uitgaven. Dat jongeren uit het ASO 
minder uitgeven, is dus een verklaring voor het feit dat ze minder aan kledij 
uitgeven dan jongeren uit het TSO/KSO. Het verschil met jongeren uit het 
BSO blijft echter wel. Met betrekking tot de woonsituatie blijkt dat jongeren 
die niet in traditionele gezinnen opgroeien meer uitgeven aan kleding.  
 
De identiteit van jongeren speelt enkel een kleine rol wanneer naar 
assertiviteit wordt gekeken. Jongeren die assertiever zijn, geven meer uit 
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aan kledij & uiterlijk. De peergroup-elementen spelen echter een grotere 
rol. Populaire jongeren geven meer uit aan kledij & uiterlijk en ook wie zich 
aanvaard voelt door de anderen, geeft meer uit aan kledij. Echter, vooral 
de mate waarin jongeren zich met anderen vergelijken hangt in grote mate 
samen met de uitgaven die ze doen voor kledij. Wie zich meer met anderen 
vergelijkt, heeft er meer geld voor over.  
 
De mate waarin aan kledij & uiterlijk geld wordt besteed, hangt uiteraard 
af van de middelen die ervoor beschikbaar zijn. Blijkbaar zijn het daarbij 
niet zozeer de inkomsten dan wel de uitgaven die een rol spelen. Jongeren 
die meer uitgeven, geven daarvan ook een groter deel uit aan kleding. Tot 
slot blijkt dat materialistischere jongeren en jongeren die meer waarde 
hechten aan geld, meer uitgeven voor kledij & uiterlijk.  
 

10.4.5. Model 1d tot 6d: GSM 
De gsm is niet alleen een middel tot communicatie, het is ook een ‘gadget’ 
en heeft dan ook niet alleen een functionele, maar ook een symbolische 
waarde. Het model in dit onderzoek verklaart echter slechts 9% van de 
variantie van de mate van uitgaven voor de gsm en de grootste 
verklaringskracht gaat uit van socio-demografische achtergrondkenmerken 
en peergroup. Leeftijd en onderwijsvorm nemen in die eerste groep de 
belangrijkste rol op zich. Jongeren geven meer geld uit aan gsm naarmate 
ze ouder worden, al neemt dit stijging wel af, omdat wellicht andere 
uitgavenposten aan belang winnen. Ook blijkt dat jongeren uit het ASO het 
minst uitgeven aan gsm en dat jongeren uit het BSO er het meest aan 
uitgeven. Verder blijkt ook dat jongeren die meer zussen en/of broers 
hebben minder uitgeven voor gsm.  
 
Zoals reeds gezegd, speelt feitelijke identiteit opnieuw slechts een geringe 
rol. Jongeren met een hogere eigenwaarde geven minder uit voor gsm en 
jongeren die assertiever zijn, geven er dan weer meer aan uit. De sociale 
rol van een gsm blijkt wel uit de verklaring van de mate van de kosten die 
ervoor worden gemaakt die te maken hebben met de peergroup. Jongeren 
die zich meer met anderen vergelijken en jongeren die zich meer door 
anderen aanvaard voelen, geven meer uit voor gsm.  
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Tabel 53: Stapsgewijze regressieanalyse met besteding voor kledij & uiterlijk als 
afhankelijke 

 Model 1c Model 2c Model 3c Model 4c Model 5c Model 6c 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,306 
(,000) 

,313 
(,000) 

,294 
(,000) 

,295 
(,000) 

,314 
(,000) 

,310 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

,314 
(,000) 

,291 
(,000) 

,274 
(,000) 

,260 
(,000) 

,219 
(,000) 

,229 
(,000) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,151 
(,000) 

,147 
(,000) 

,145 
(,000) 

,138 
(,000) 

,131 
(,000) 

,128 
(,000) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,040 
(,021) 

,040 
(,025) 

,040 
(,023) 

,036 
(,043) 

,037 
(,038) 

,031 
(,084) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,117 
(,000) 

,117 
(,000) 

,114 
(,000) 

,103 
(,000) 

,103 
(,000) 

,086 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,086 
(,004) 

,084 
(,006) 

,085 
(,005) 

,083 
(,007) 

,084 
(,006) 

,088 
(,004) 

Siblings  
(cont.) 

-,042 
(,009) 

-,044 
(,007) 

-,031 
(,058) 

-,028 
(,096) 

-,027 
(,105) 

-,029 
(,078) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,037 
(239) 

,036 
(,255) 

,040 
(,200) 

,045 
(,164) 

,043 
(,178) 

,056 
(,079) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,025 
(,430) 

-,028 
(,394) 

-,027 
(,404) 

-,019 
(,567) 

-,017 
(,600) 

-,019 
(,569) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,013 
(,690) 

-,016 
(,610) 

-,012 
(,702) 

-,013 
(,685) 

-,017 
(,602) 

-,030 
(,343) 

Kwadratische Term leeftijd -,205 
(,000) 

-,187 
(,001) 

-,149 
(,009) 

-,189 
(,001) 

-,160 
(,007) 

-,193 
(,001) 

       
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,026 
(,138) 

-,049 
(,008) 

-,046 
(,013) 

-,035 
(,058) 

-,036 
(,052) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,078 
(,000) 

,056 
(,001) 

,050 
(,005) 

,044 
(,012) 

,040 
(,023) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,017 
(,342) 

,014 
(,430) 

,011 
(,558) 

,009 
(,602) 

,009 
(,627) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,025 
(,162) 

-,014 
(,428) 

-,013 
(,485) 

-,012 
(,488) 

-,017 
(,338) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,024 
(,165) 

-,011 
(,527) 

-,012 
(,495) 

-,012 
(,481) 

-,016 
(,343) 

       
Populariteit 
(cont.) 

  ,094 
(,000) 

,087 
(,000) 

,084 
(,000) 

,073 
(,000) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,022 
(,184) 

,020 
(,228) 

,028 
(,096) 

,028 
(,084) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,223 
(,000) 

,216 
(,000) 

,156 
(,000) 

,156 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,045 
(,013) 

,049 
(,014) 

,052 
(,005) 

,051 
(,006) 

       
Inkomsten 
(cont.) 

   ,093 
(,000) 

,088 
(,000) 

,035 
(,105) 

       
Materialisme  
(cont.) 

    ,068 
(,000) 

,067 
(,000) 

PSI  
(cont.) 

    ,036 
(,080) 

,032 
(,124) 

MAS  
(cont.) 

    ,059 
(,005) 

,059 
(,005) 

       
Uitgaven  
(cont.) 

     ,132 
(,000) 

       
Adjusted R² ,168 ,174 ,241 ,247 ,259 ,270 
F 
(sig.) 

62,425 
(,000) 

43,338 
(,000) 

49,150 
(,000) 

45,960 
(,000) 

42,974 
(,000) 

43,604 
(,000) 
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Tabel 77: Stapsgewijze regressieanalyse met besteding voor gsm als afhankelijke 
 Model 1d Model 2d Model 3d Model 4d Model 5d Model 6d 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,059 
(,051) 

,055 
(,078) 

,041 
(,201) 

,042 
(,194) 

,052 
(,115) 

,047 
(,153) 

Leeftijd  
(cont) 

,256 
(,000) 

,235 
(,000) 

,220 
(,001) 

,206 
(,003) 

,184 
(,007) 

,195 
(,004) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,068 
(,043) 

,064 
(,062) 

,064 
(,067) 

,056 
(,116) 

,051 
(,153) 

,047 
(,186) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,061 
(,001) 

,053 
(,005) 

,052 
(,008) 

,048 
(,016) 

,047 
(,019) 

,040 
(,045) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,156 
(,000) 

,147 
(,000) 

,145 
(,000) 

,133 
(,000) 

,130 
(,000) 

,111 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,059 
(,069) 

,052 
(,115) 

,051 
(,124) 

,050 
(,144) 

,047 
(,163) 

,052 
(,125) 

Siblings  
(cont.) 

-,047 
(,007) 

-,049 
(,005) 

-,041 
(,025) 

-,037 
(,044) 

-,039 
(,035) 

-,041 
(,024) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,017 
(,616) 

,007 
(,842) 

,013 
(,714) 

,017 
(,621) 

,023 
(,511) 

,037 
(,288) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,029 
(,408) 

-,024 
(,502) 

-,022 
(,545) 

-,013 
(,724) 

-,014 
(,693) 

-,016 
(,661) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,040 
(,234) 

-,041 
(,236) 

-,036 
(,302) 

-,037 
(,298) 

-,035 
(,326) 

-,050 
(,159) 

Kwadratische Term leeftijd -,215 
(,000) 

-,194 
(,000) 

-,166 
(,009) 

-,209 
(,001) 

-,188 
(,004) 

-,224 
(,001) 

       
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,088 
(,000) 

-,101 
(,000) 

-,099 
(,000) 

-,090 
(,000) 

-,091 
(,000) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,072 
(,000) 

,059 
(,002) 

,052 
(,008) 

,053 
(,007) 

,048 
(,014) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,002 
(,904) 

-,001 
(,969) 

-,004 
(,826) 

-,002 
(,907) 

-,003 
(,876) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,011 
(,584) 

,016 
(,415) 

,018 
(,381) 

,020 
(,316) 

,015 
(,452) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,015 
(,426) 

,022 
(,242) 

,021 
(,278) 

,021 
(,270) 

,017 
(,383) 

       
Populariteit 
(cont.) 

  ,025 
(,208) 

,017 
(,395) 

,015 
(,461) 

,004 
(,856) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,032 
(,080) 

,030 
(,106) 

,030 
(,103) 

,031 
(,091) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,138 
(,000) 

,131 
(,000) 

,102 
(,000) 

,102 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,053 
(,009) 

,053 
(,010) 

,062 
(,003) 

,061 
(,003) 

       
Inkomsten 
(cont.) 

   ,101 
(,000) 

,096 
(,000) 

,037 
(,124) 

       
Materialisme  
(cont.) 

    ,006 
(,797) 

,005 
(,815) 

PSI  
(cont.) 

    -,034 
(,143) 

-,039 
(,089) 

MAS  
(cont.) 

    ,094 
(,000) 

,094 
(,000) 

       
Uitgaven (cont.)      ,146 

(,000) 
       
Adjusted R² ,039 ,044 ,069 ,075 ,080 ,093 
F 
(sig.) 

12,474 
(,000) 

10,309 
(,000) 

12,258 
(,000) 

12,171 
(,000) 

11,450 
(,000) 

12,864 
(,000) 
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Hogere inkomsten zorgen voor meer uitgaven en het zijn net die hogere 
uitgaven die ook maken dat er meer geld wordt besteed aan gsm. Verder 
blijkt ook nog dat jongeren die meer belang hechten aan geld, ook meer 
uitgeven aan gsm.  
 

10.4.6. Modellen 1e tot 6e: sparen 
Hoewel sparen op zich natuurlijk het omgekeerde van uitgeven is, kan 
sparen toch als uitgavenpost worden aanzien. Het betreft dan geen directe 
manier van uitgaven, maar het doel van heel wat sparen is uiteindelijk toch 
dat geld uit te geven. Bovendien geldt deze analyse deels als een controle. 
De jongeren die aangaven meer uit te geven voor allerlei uitgavenposten, 
worden verwacht minder te sparen, ook al speelt de hoogte van de 
inkomsten daar een rol. Er zijn jongeren die op alle posten meer kunnen 
uitgeven dan anderen, omdat ze gewoonweg meer geld tot hun beschikking 
hebben. 
 
Toch wordt ook de hoogte van de uitgaven voor sparen niet veel verklaard 
door de factoren die in de analyses zijn opgenomen. Slechts 10% van de 
variantie vindt er haar verklaring en een groot stuk van die verklaring vindt 
haar oorsprong in de socio-demografische achtergrond. Meisjes sparen 
minder dan jongeren, ook wanneer er gecontroleerd wordt voor inkomsten 
of uitgaven. Het belang van sparen neemt ook af wanneer jongeren ouder 
worden. Deels wordt dit uiteraard verklaard door de grotere 
uitgavenmogelijkheden die jongeren krijgen naarmate ze ouder worden. 
Verder blijkt dat jongeren die meer siblings hebben, iets minder blijken te 
sparen en ook jongeren die niet in een traditionele thuissituatie wonen, 
sparen minder. 
 
Met betrekking tot identiteit blijkt dat jongeren die een hogere eigenwaarde 
hebben meer sparen en dat assertievere jongeren minder sparen. In de 
verklaring van de mate waarin aan sparen geld wordt uitgegeven, blijkt ook 
de lichaamstevredenheid ertoe te doen. Jongeren die erg ontevreden zijn 
over hun lichaam geven, sparen minder. Eerder bleek echter dat de hoogte 
van de uitgaven niet afhankelijk is van de lichaamstevredenheid, het gaat 
dus enkel om het belang dat aan sparen wordt gehecht. 
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Tabel 54: Stapsgewijze regressieanalyse met sparen als afhankelijke 

 Model 1e Model 2e Model 3e Model 4e Model 5e Model 6e 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,107 
(,000) 

-,101 
(,001) 

-,103 
(,001) 

-,104 
(,001) 

-,125 
(,000) 

-,119 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

-,265 
(,000) 

-,252 
(,000) 

-,255 
(,000) 

-,248 
(,000) 

-,210 
(,002) 

-,224 
(,001) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

-,051 
(,124) 

-,047 
(,162) 

-,046 
(,182) 

-,043 
(,231) 

-,036 
(,309) 

-,031 
(,376) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,025 
(,174) 

-,016 
(,408) 

-,017 
(,376) 

-,015 
(,438) 

-,019 
(,351) 

-,010 
(,609) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

-,030 
(,116) 

-,021 
(,293) 

-,021 
(,308) 

-,015 
(,462) 

-,020 
(,348) 

,003 
(,894) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,069 
(,029) 

-,060 
(,063) 

-,061 
(,069) 

-,060 
(,079) 

-,063 
(,062) 

-,069 
(,041) 

Siblings  
(cont.) 

-,051 
(,003) 

-,049 
(,005) 

-,049 
(,006) 

-,051 
(,006) 

-,052 
(,005) 

-,049 
(,007) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,051 
(,120) 

,062 
(,063) 

,067 
(,052) 

,065 
(,066) 

,069 
(,050) 

,052 
(,136) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,009 
(,780) 

-,015 
(,656) 

-,014 
(,697) 

-,018 
(,622) 

-,019 
(,599) 

-,017 
(,630) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,024 
(,471) 

-,025 
(,457) 

-,023 
(,504) 

-,023 
(,523) 

-,017 
(,631) 

,001 
(,980) 

Kwadratische Term leeftijd ,054 
(,370) 

,039 
(,521) 

,041 
(,518) 

,061 
(,349) 

,036 
(,584) 

,079 
(,223) 

       
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,074 
(,000) 

,072 
(,000) 

,071 
(,001) 

,066 
(,001) 

,067 
(,001) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 -,060 
(,001) 

-,061 
(,001) 

-,057 
(,003) 

-,053 
(,006) 

-,047 
(,015) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,023 
(,234) 

-,024 
(,225) 

-,022 
(,272) 

-,022 
(,273) 

-,021 
(,289) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,025 
(,188) 

-,027 
(,175) 

-,027 
(,173) 

-,027 
(,183) 

-,020 
(,301) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,053 
(,003) 

-,055 
(,004) 

-,054 
(,005) 

-,054 
(,005) 

-,048 
(,011) 

       
Populariteit 
(cont.) 

  -,027 
(,173) 

-,023 
(,251) 

-,019 
(,344) 

-,006 
(,782) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,029 
(,102) 

,030 
(,101) 

,024 
(,188) 

,023 
(,204) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  -,020 
(,262) 

-,017 
(,363) 

,033 
(,117) 

,032 
(,117) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,023 
(,246) 

,023 
(,262) 

,021 
(,317) 

,022 
(,277) 

       
Inkomsten 
(cont.) 

   -,048 
(,034) 

-,042 
(,061) 

,029 
(,218) 

       
Materialisme  
(cont.) 

    -,023 
(,290) 

-,022 
(,299) 

PSI  
cont.) 

    -,074 
(,001) 

-,067 
(,003) 

MAS  
(cont.) 

    -,035 
(,130) 

-,035 
(,128) 

       
Uitgaven  
(cont.) 

     -,176 
(,000) 

       
Adjusted R² ,070 ,076 ,076 ,077 ,085 ,104 
F 
(sig.) 

23,530 
(,000) 

17,517 
(,000) 

13,490 
(,000) 

12,479 
(,000) 

12,182 
(,000) 

14,492 
(,000) 
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Opvallend is dat geen enkele van de peergroupvariabelen een rol speelt in 
de mate waarin jongeren al dan niet veel gaan sparen. Inkomsten spelen 
wel een rol, maar blijkbaar geen rechtstreekse, aangezien de rol van 
inkomsten wegvalt wanneer wordt gecontroleerd voor consumptieattitudes 
en uitgaven. Het blijkt dat jongeren die meer tevreden zijn over hun 
bezittingen, minder gaan sparen.  Tot slot blijkt dat jongeren die meer 
uitgeven, minder sparen. Dit is logisch. 
 

10.5. Samenvatting 

Na consumptieattitudes in het vorige hoofdstuk, werden in dit hoofdstuk 
uitgaven en uitgavenposten betrokken. Niet alleen de uitgaven van de 
jongeren stonden centraal, maar ook enkele mogelijke uitgavenposten. 
Daarbij werd geanalyseerd welke jongeren meer of minder uitgaven en voor 
welke productcategorieën dat dan is. Eerst werden uitgaven in bivariate 
analyses bestudeerd en werd vastgesteld welke jongeren meer uitgaven en 
welke minder. Daarbij werd ook even kort nagegaan welke jongeren meer 
uitgaven dan ze inkomsten hadden, maar gezien het feit dat niet al het 
beschikbaar geld van jongeren in het onderzoek werd betrokken, was dit 
geen onmogelijkheid. Inkomsten werd beschouwd als eigen inkomsten, 
namelijk uit zakgeld en bijverdiensten, maar jongeren hebben natuurlijk 
meer middelen om hun uitgaven mee te bekostigen, zoals geld dat ze nog 
extra van hun ouders krijgen. Daarna werden verschillende uitgavenposten 
onder de loep genomen en werden opnieuw bivariate verbanden tussen 
uitgavenposten enerzijds en socio-demografische achtergrond, identiteit, 
peergroup, inkomsten en consumptieattitudes anderzijds onderzocht. 
Daarna werd in multivariate analyses onderzocht welke van deze verbanden 
bleven bij controle voor andere verbanden van opgenomen variabelen.  
 
De socio-demografische kenmerken van jongeren bleven een grote rol 
spelen, vooral dan geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. Het bleek dat 
meisjes minder uitgaven dan jongens naarmate ze ouder werden. Het bleek 
ook dat ze meer dan jongens uitgaven voor cadeautjes en veel meer voor 
kledij & uiterlijk. Sparen deden ze echter minder dan jongens. Aangezien 
jongeren meer geld tot hun beschikking hebben naarmate ze ouder worden, 
kon worden verwacht dat ze meer uitgeven. Dat bleek ook zo. Echter, ook 
bepaalde uitgavenposten groeiden in belang, ook al werd er gecontroleerd 
voor inkomsten. Jongeren gingen meer uitgeven aan transport, gezien hun 
grotere zelfstandigheid. Verder bleken ze ook meer uit te geven voor kledij 
& uiterlijk en voor gsm, al verminderde de stijging wel met leeftijd. Het was 
dan ook niet meer dan logisch dat het aandeel geld dat ze spaarden, 
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verminderde naarmate ze ouder werden. Jongeren met een andere etnische 
achtergrond bleken meer uit te geven, en dat bleek vooral ook aan kledij & 
uiterlijk te zijn. De resultaten met betrekking tot onderwijsvorm wezen er 
bijna allemaal op dat jongeren uit het BSO meer uitgaven en dit vooral aan 
kledij & uiterlijk en gsm. Ze besteden minder dan andere jongeren aan 
cadeautjes. Jongeren uit het ASO gaven dan weer meer dan andere 
jongeren uit aan cadeautjes en minder aan gsm. Jongeren uit het TSO/KSO 
namen doorgaans een middenpositie in. Verder bleek dat jongeren die niet 
in een traditionele thuissituatie wonen bij een vader en een moeder meer 
uitgaven en vooral aan kledij & uiterlijk. Aan de andere kant spaarden ze 
minder. Het aantal siblings ten slotte speelde geen grote rol. Er bleek enkel 
dat jongeren die meer siblings hadden minder uitgaven voor gsm en minder 
spaarden. 
 
De feitelijke identiteit beïnvloedde slechts in beperkte mate de uitgaven van 
jongeren. Jongeren met een hogere eigenwaarde besteden minder aan 
transport, cadeautjes en gsm en ze spaarden meer. Jongeren die meer 
assertief zijn, doen meer uitgaven en dat onder meer voor cadeautjes, 
transport, kledij & uiterlijk en gsm. Ze sparen minder. Algemeen kan echter 
worden gesteld dat identiteit een kleine rol speelt in de verklaring van de 
mate waarin wordt uitgegeven en de mate waarin dat voor bepaalde posten 
gebeurt. 
 
De sociale identiteit speelde evenzeer een bescheiden rol, behalve dan in 
de mate waarin aan kledij & uiterlijk geld wordt besteed. Zo bleken meer 
populaire jongeren niet alleen meer inkomsten te hebben, maar ook 
duidelijk meer voor kledij & uiterlijk uit te geven. Het aantal beste vrienden 
dat jongeren hebben speelde enkel een kleine rol bij de uitgaven voor 
transport. Jongeren met meer beste vrienden, gaven meer uit voor 
transport. Vooral echter de mate waarin jongeren zich met anderen 
vergeleken, was van belang. Jongeren die meer aandacht hadden voor 
sociale vergelijking gaven meer uit voor cadeautjes en gsm, maar vooral 
meer voor kledij & uiterlijk. Sociale vergelijking gebeurt natuurlijk in grote 
mate via kledij & uiterlijk. Verder bleken jongeren die zich meer aanvaard 
weten door anderen, meer uit te geven voor kledij & uiterlijk, cadeautjes 
en gsm. 
 
De inkomsten speelden een meer beperkte rol, die nog extra werd beperkt 
wanneer ook de uitgaven in de analyse werden betrokken. Uiteraard werd 
er vooral meer uitgegeven door jongeren die meer inkomsten hadden. Toch 
bleek, ook na controle voor uitgaven, dat jongeren die meer inkomsten 
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hadden meer uitgaven voor transport en relatief minder spaarden. Hogere 
uitgaven afzonderlijk zorgden dan weer voor meer uitgaven voor 
cadeautjes, transport, kledij & uiterlijk en sparen. 
 
De consumptieattitudes speelden niet de grote rol die van hen werd 
verwacht. Jongeren met een meer materialistische ingesteldheid, bleken 
meer dan anderen voor kledij & uiterlijk uit te geven, maar er waren geen 
andere uitgavenposten die ermee samenhingen. Uitgaven over het 
algemeen hingen zelfs met geen enkele consumptieattitude samen. De 
mate waarin jongeren tevreden waren met hun bezittingen hing enkel 
samen met uitgaven voor transport en sparen. Jongeren die meer tevreden 
zijn over hun eigen bezittingen geven minder uit voor transport en sparen 
ook minder. Tot slot bleek dat de mate waarin jongeren geld belangrijk 
vinden wel van belang is. Jongeren die geld belangrijker vinden, geven 
meer uit aan cadeautjes, transport, kledij & uiterlijk en gsm. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de analyses uit hoofdstuk 9 en 10 in 
grote mate herhaald, maar dan toegepast op attitudes en gedragingen die 
die betrekking hebben op shoppen. 
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Hoofdstuk 11: Consumptie in het kwadraat 

Shoppen  

 

11.1. Inleiding 

Consumptieactiviteiten zijn voor een groot deel ook sociale activiteiten. Dit 
geldt zeker voor shoppen, de meest visuele daad van consumptie, die bij 
jongeren één van de meest favoriete vrijetijdsactiviteiten is. Shoppen is 
bovendien niet alleen winkels binnengaan en producten en merken 
vergelijken, het is ook gezien worden terwijl men dat doet. Shoppen is meer 
dan ook een symbolische consumptieactiviteit. Die activiteit staat centraal 
in dit analysehoofdstuk.  
 
In hoofdstuk 9 werd ingegaan op consumptieattitudes en in hoofdstuk 10 
op consumptiefeiten: welke jongeren geven meer uit en waaraan? Het 
onderscheid tussen houdingen en gedrag wordt in dit hoofdstuk 
gehandhaafd. In een eerste deel zal worden geanalyseerd welke rol socio-
demografische achtergrond, feitelijke en sociale identiteit, inkomsten en 
uitgaven spelen in de verklaring van de shopstijl van jongeren. In een 
tweede deel worden shopdaden opgenomen (frequentie, duur en favoriet 
gezelschap) en wordt geanalyseerd welke invloed de eerder vermelde 
elementen en de shopstijlen hebben in de verklaring van shopgedrag. De 
werkmethode blijft ook dezelfde. Eerst worden bivariate analyses 
uitgevoerd, daarna multivariate analyses zodat er op meer zuivere 
verbanden kan worden ingegaan, waarbij enkele zogenaamde 
schijnverbanden aan het licht zullen komen.  
 

11.2. Vijf shopstijlen 

Er worden vijf zogenaamde shopstijlen of shophoudingen onderscheiden. 
Hoe deze zijn geconstrueerd en hoe de univariate verdeling van de 
verschillende houdingen zich kenmerkt, is opgenomen in hoofdstuk 6. Hier 
worden – ter herinnering – kort even de vijf verschillende houdingen 
omschreven. 
 
Een eerste shopstijl die wordt onderscheiden is merkbewust shoppen. 
Consumenten die hoog scoren op deze stijl zijn zich erg bewust van merken 
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die ze bezitten of dragen en laten duidelijk blijken dat deze merken een 
grote invloed uitoefenen op hun shop- en koopgedrag. Een tweede 
onderscheiden stijl is overweldigd shoppen. In vergelijking met de andere 
shopstijlen die werden opgenomen, vormt overweldigd shoppen een 
buitenbeentje omdat het eerder op een negatieve manier wordt 
voorgesteld. Elke consument wordt elke dag overspoeld met ontzettend 
veel informatie over allerlei soorten merken en producten die men zou 
moeten hebben omdat ze nuttig zijn of op een of andere manier bijdragen 
aan het persoonlijk welzijn. Bovendien zorgen niet alleen de rechtstreekse 
promotie- en reclame-initiatieven zoals die vooral via de media worden 
verspreid voor een grote overvloed aan informatie. Er moet daarnaast ook 
rekening worden gehouden met onrechtstreekse informatie zoals die 
gepresenteerd via de praktijken van ‘anderen’. Wie door het bos de bomen 
niet meer ziet, wordt dan een overweldigd shopper genoemd. Het 
zogenaamde recreationeel shoppen of funshoppen is de benadering waarbij 
shoppen vooral als een (sociale) vrijetijdsbesteding wordt beschouwd. De 
shopstijl die het meest ‘bij de tijd’ moet zijn, is modebewust shoppen, 
waarbij men zeer bewust en op de hoogte van actuele modetrends op zoek 
gaat naar dat product of dat merk dat men wil hebben. Ook kan het zijn dat 
men net door het shoppen op de hoogte wil blijven van de nieuwste trends. 
Een vijfde en laatste onderscheiden stijl in dit onderzoek is zogenaamde 
perfectionistisch shoppen. Hiermee wordt bedoeld dat shoppen als een soort 
project wordt gezien dat zo juist en precies en voordelig mogelijk dient te 
worden afgewerkt. De ‘perfecte’ aankoop is dan wat wordt nagestreefd.  
 

11.3. Shopstijlen staan niet op zich 

Zoals reeds aangehaald, is het natuurlijk niet zo dat jongeren slechts één 
enkele shopstijl hebben. Het gaat er in deze analyses om dat jongeren in 
meer of mindere mate kunnen ‘scoren’ volgens een bepaalde stijl. Dat 
neemt echter niet weg dat shopstijlen kunnen samenhangen. 
Correlatieanalyses tonen deze verbanden ook duidelijk aan. Alle verbanden 
blijken bovendien (sterk) positief.  
 
Wie merkbewust is, is ook veel vaker modebewust en wil vaker voor een 
perfecte aankoop gaan, omdat dat misschien net over die bewuste merken 
moet gaan. Daartoe wordt wellicht meer informatie ingewonnen over de 
producten en merken, wat ervoor kan zorgen dat men snel overweldigd is. 
Merkbewuste shoppers zien shoppen minder als een vrijetijdsactiviteit. 
Overweldigde shoppers zijn ook vaker modebewuste shoppers. Het volgen 
van de modetrends zorgt wellicht eveneens voor een overvloed aan 
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informatie. Recreationele shoppers en perfectionistische shoppers zijn 
echter niet zo snel overweldigd. Verder blijkt ook dat recreationeel shoppen 
en shoppen als een jacht op de perfecte aankoop minder goed samengaan, 
wat logisch is. Wel gaat het recreationeel shoppen goed samen met het 
modebewust shoppen en zoeken modebewuste shoppers vaker de perfecte 
aankoop. Ook daar is de logica niet ver te zoeken. De verschillende 
houdingen of stijlen hangen dus in zekere mate samen, maar ze vallen niet 
helemaal samen. Ze meten dus wel degelijk iets anders. 
 
Tabel 79: Correlaties van de vijf verschillende shopstijlen: Pearson Corr. (Sig. (2-
tailed)) 
N = 3120 Overweldigd Recreationeel Modebewust Perfectionistisch 

Merkbewust ,356 ,155 ,635 ,429 
 (,000) (,000) (,000) (,000) 
Overweldigd  ,192 ,353 ,133 
  (,000) (,000) (,000) 
Recreationeel   ,383 ,116 
   (,000) (,000) 
Modebewust    ,374 
    (,000) 

 

11.4. Shopstijlen verschillen tussen jongeren 

De scores op de verschillende shopstijlen an sich zeggen natuurlijk niet 
zoveel. In deze paragraaf wordt bivariaat geanalyseerd hoe de socio-
demografische achtergrond, de identiteit, de plaats in de peergroup (de 
sociale identiteit), de inkomsten en de uitgaven van jongeren een invloed 
uitoefenen op hun shopstijlen.  
 

11.4.1. Verschillen naar socio-demografische achtergrond 
Jongens en meisjes shoppen duidelijk op een andere manier. Jongens zien 
shoppen veel minder dan meisjes als een ontspannend gebeuren. Het cliché 
dat er op dit vlak ook over volwassen mannen en vrouwen bestaat, wordt 
dus reeds op jongere leeftijd bevestigd. Jongens zijn ook minder 
overweldigd door het shopgebeuren en zijn tevens minder modebewust dan 
meisjes. Daartegenover staat dat ze meer merkbewust zijn en ook meer 
perfectionistisch. Jongens gaan blijkbaar niet meteen mee met modetrends, 
maar daartegenover staat dat ze wel duidelijk hun favoriete merken hebben 
en dat – als ze dan gaan shoppen, want ze doen het duidelijk minder louter 
om de ontspanning – het er ook echt wel toe doet. 
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Leeftijdsverschillen zijn er minder dan geslachtsverschillen. Shoppen om 
redenen van pure ontspanning gaat er duidelijk uit naarmate men ouder 
wordt. Naarmate jongeren ouder worden, wordt shoppen duidelijk minder 
als ontspanningsactiviteit gezien. De zoektocht naar de perfecte aankoop 
komt dan weer frequenter voor bij jongeren die al wat ouder zijn. De leeftijd 
speelt dan weer geen rol in het modebewust of merkbewust shoppen en 
leeftijd zorgt er ook niet voor dat jongeren meer of minder overweldigd zijn.  
 
Tabel 55: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op merkbewust en overweldigd shoppen 
  Merkbewust shoppen Overweldigd shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Gender Jongen 1762 12,73 55,540 ,000 1755 12,06 10,437 ,001 

 Meisje 1434 11,33   1419 12,63   

Onderwijsvorm ASO 1583 11,81 5,346 ,005 1577 11,76 26,917 ,000 

 TSO-KSO 871 12,22   859 12,45   

 BSO 741 12,56   737 13,37   

Etniciteit Autochtoon 2713 11,94 16,118 ,000 2691 12,14 21,787 ,000 

 Allochtoon 482 13,00   482 13,29   

Thuissituatie Vader en moeder 2454 12,19 2,000 ,094 2448 12,29 ,292 ,589 

 Andere situatie 697 11,81   682 12,41   

          

CORRELATIE  Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

 Leeftijd -,017 ,326 3200 -,026 ,142 3178 

 Siblings -,087 ,000 3190 ,042 ,017 3167 

 
 

Tabel 56: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op recreationeel en modebewust shoppen 
  Recreationeel shoppen Modebewust shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Gender Jongen 1767 9,19 1168,210 ,000 1767 6,48 51,578 ,000 

 Meisje 1438 13,70   1438 7,38   

Onderwijsvorm ASO 1596 11,30 6,054 ,002 1591 6,84 1,118 ,327 

 TSO-KSO 868 10,80   867 6,79   

 BSO 740 11,51   746 7,03   

Etniciteit Autochtoon 2720 11,04 33,187 ,000 2714 6,76 19,878 ,000 

 Allochtoon 484 12,26   490 7,52   

Thuissituatie Vader en moeder 2462 11,03 16,866 ,000 2465 6,84 1,436 ,231 

 Andere situatie 698 11,79   695 7,02   

          

CORRELATIE  Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

 Leeftijd -,084 ,000 3204 -,027 ,120 3204 

 Siblings -,012 ,482 3209 -,072 ,000 3198 
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Tabel 57: Bivariate ANOVA’s en Correlatie-analyses van achtergrondvariabelen 
op perfectionistisch shoppen 
  Perfectionistisch shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. 

Gender Jongen 1778 13,02 9,987 ,002 

 Meisje 1427 12,62   

Onderwijsvorm ASO 1589 13,00 3,478 ,031 

 TSO-KSO 865 12,74   

 BSO 750 12,61   

Etniciteit Autochtoon 2717 12,84 ,048 ,827 

 Allochtoon 487 12,88   

Thuissituatie Vader en 

moeder 

2465 12,89 2,060 ,151 

 Andere situatie 696 12,67   

      

CORRELATIE  Pearson Sig. N 

 Leeftijd ,123 ,000 3204 

 Siblings -,076 ,000 3199 

 
 
Met betrekking tot onderwijsvorm zijn de grootste verschillen op te tekenen 
tussen leerlingen die les volgen binnen het ASO en leerlingen die in het BSO 
schoollopen. De leerlingen uit het TSO-KSO nemen vaak een tussenpositie 
in. Leerlingen uit het ASO zijn minder merkbewust tijdens het shoppen dan 
leerlingen uit het BSO. Tukey-tests tonen aan dat de verschillen tussen ASO 
en TSO/KSO enerzijds en BSO en TSO/KSO anderzijds de 
significantiedrempel niet halen. Er zijn geen verschillen naar onderwijsvorm 
voor wat het modebewust shoppen betreft. Leerlingen uit het BSO voelen 
zich dan weer het meest overweldigd tijdens het shoppen, meer dan 
leerlingen uit TSO/KSO en uit ASO. Leerlingen uit TSO/KSO voelen zich wel 
meer overweldigd dan leerlingen uit ASO. Voor het funshoppen worden 
enkel verschillen opgetekend tussen leerlingen uit het TSO/KSO en de twee 
andere onderwijsvormen. Tussen ASO en BSO zijn er op dat vlak geen 
onderlinge significante verschillen te merken. Het recreationeel shoppen 
komt het minst vaak voor bij leerlingen uit TSO/KSO. Er blijken ook 
duidelijke verschillen te bestaan met betrekking tot het perfectionistisch 
shoppen, waar opnieuw – volgens Tukey-tests – een tegenstelling tussen 
ASO en BSO wordt vastgesteld, en waarbij TSO/KSO een tussenpositie 
inneemt. De meest perfectionistische shoppers worden gevonden in het 
ASO. Voor hen is shoppen minder een spel, dan wel een zaak van echt 
belang. 
 
Naast geslacht, leeftijd en onderwijsvorm blijkt ook etniciteit een 
belangrijke onderscheidende functie te vervullen. Wat betreft het 
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perfectionistisch shoppen blijkt er geen verschil, maar de verschillen bij de 
andere vier shopstijlen tonen aan dat allochtone jongeren meer 
merkbewust en modebewust shoppen, dat ze shoppen ook vaker zien als 
recreatie, maar dat ze er ook vaker door worden overweldigd. Het shoppen 
speelt met andere woorden een belangrijke rol waar ze veel recreatieve tijd 
aan willen besteden en waar ze op het vlak van mode en merken bewust 
mee willen omgaan, maar waarvan de controle hen soms wel eens lijkt te 
ontglippen.  
 
De thuissituatie, en meer bepaald het al dan niet in een als traditioneel 
omschreven gezin wonen, speelt enkel een rol in de mate waarin shoppen 
als recreatieve tijdsbesteding wordt gezien. Jongeren die geen traditionele 
thuissituatie kennen, zien shoppen significant vaker als vrijetijdsbesteding 
dan andere jongeren. Een tweede aspect van de thuissituatie, het aantal 
broers en zussen dat jongeren hebben, speelt geen rol bij het recreationeel 
shoppen, maar wel bij de andere shopstijlen. Hoe meer siblings jongeren 
hebben, hoe minder ze modebewust, merkbewust en perfectionistisch 
shoppen en hoe meer ze overweldigd zijn.  
 

11.4.2. Verschillen naar feitelijke identiteit 

Jongeren met een hogere eigenwaarde, blijken wat meer merkbewust en 
modebewust, maar zijn vooral veel vaker perfectionistisch ingesteld in hun 
shoppen. Omgekeerd gaan overweldigd worden door shoppen en een hoge 
eigenwaarde duidelijk niet samen. Wellicht zou overweldigd worden door 
shoppen net een knauw betekenen in die eigenwaarde. Merkbewustheid en 
modebewustheid gaan dus samen met een hogere inschatting van de 
eigenwaarde, wat aanleiding geeft om te stellen dat het volgen van mode 
en ‘het juiste merk’ wel degelijk een rol speelt in de eigenwaarde van 
jongeren. Shoppen moet dan ook meer tot de juiste aankoop leiden. De 
eigenwaarde van jongeren hangt niet samen met meer of minder 
recreationeel shoppen. Ook assertievere jongeren zijn meer merkbewust, 
modebewust en perfectionistisch. Met assertiviteit hangt echter ook een 
licht hogere graad van recreationeel shoppen samen. Er is geen verband 
met overweldigd shoppen. 
 
Merkbewuste en modebewuste jongeren scoren hoger in populariteit en 
hebben ook meer ‘beste vrienden’. Die samenhang kan trouwens ook 
worden opgemerkt tussen populariteit en een perfectionistische 
ingesteldheid bij shoppen. Verder blijkt ook dat populaire jongeren shoppen 
ook vaker als recreationeel bestempelen. Dat het recreationele shoppen 
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doorgaans met vrienden plaatsvindt, is daar wellicht niet vreemd aan. Het 
aantal beste vrienden dat jongeren hebben, blijkt geen verband te houden 
met andere shopstijlen dan de merkbewuste. 
 
Tabel 58: Correlaties van shopstijlen met identiteit 
N = 2943  Merk-

bewust 
Over-

weldigd
Recrea-
tioneel 

Mode-
bewust 

Perfectio-
nistisch 

Eigenwaarde Pearson Corr. ,088 -,199 -,030 ,054 ,147 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,097 ,003 ,000 
Assertiviteit Pearson Corr. ,067 -,025 ,037 ,093 ,152 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,169 ,037 ,000 ,000 
       
Populariteit Pearson Corr. ,142 -,019 ,100 ,216 ,120 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,299 ,000 ,000 ,000 
# Beste vrienden Pearson Corr. ,063 ,030 -,014 ,033 -,021 
 Sig. (2-tailed) ,001 ,104 ,459 ,073 ,259 
ATSCI Pearson Corr. ,413 ,340 ,201 ,529 ,174 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
ACTO Pearson Corr. ,158 -,021 ,145 ,216 ,225 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,244 ,000 ,000 ,000 

 

Shoppen wordt vaak als een sociaal gebeuren gezien en daarom verbaast 
het ook niet dat alle vijf shopstijlen positief correleren met de mate waarin 
jongeren aandacht hebben voor sociale vergelijkingselementen met 
anderen. Wie zichzelf meer vergelijkt met de mensen rondom zich, hecht 
meer belang aan merken en modetrends bij het shoppen. De aandacht voor 
sociale vergelijking creëert echter ook de druk om de perfecte aankoop te 
vinden en maakt dat er nog meer informatie in het shoppen moet worden 
betrokken, waardoor overweldiging vaker voorkomt. Het sociale aspect van 
vergelijking met anderen, kan ook worden teruggevonden in de vaststelling 
dat jongeren vaker recreationeel shoppen. Een vrijetijdsactiviteit wordt dan 
ook vaak met anderen beleefd. 
 
Een tweede houding die de plaats van de jongeren in de vriendengroep in 
kaart brengt, is de mate waarin ze door anderen worden aanvaard. Het 
blijkt dat jongeren die meer door anderen worden aanvaard, meer 
merkbewust en modebewust zijn en ook meer aandacht schenken aan de 
perfectionistische mogelijkheden van shoppen. Wanneer de redenering 
wordt omgedraaid, wordt gesteld dat jongeren die mode- en merkbewuster 
zijn, meer worden aanvaard door hun peergroup. Verder blijkt dat jongeren 
die zich meer aanvaard voelen in hun groep, vaker recreationeel shoppen. 
Dit kan logisch worden genoemd, opnieuw omdat een vrijetijdsactiviteit 
vaak net met vrienden wordt beleefd. 
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11.4.3. De rol van geld 

Shoppen en dingen kopen zijn niet hetzelfde, maar ook inkomsten en 
uitgaven spelen een rol. Die is echter niet voor alle shopstijlen even sterk. 
Voor recreationeel shoppen is er zelfs geen verband met inkomsten en maar 
een klein verband met uitgaven. Recreationeel shoppen benadert het 
shoppen als vrijetijdsbesteding, waarbij het al dan niet iets kopen helemaal 
niet van belang hoeft te zijn. Al de andere verbanden zijn significant, maar 
niettemin blijven ze klein. Toch blijken merkbewust en modebewust 
shoppen geld te kosten. Merk- en modebewuste jongeren geven duidelijk 
meer uit per week dan de andere jongeren. Ze hebben ook wel meer 
inkomsten, wat doet vermoeden dat hun shopstijl, die natuurlijk ruimer 
reikt dan enkel het shoppen, hen ertoe aanzet op één of andere manier aan 
meer inkomsten te geraken. 
 
Tabel 84: Correlaties van shopstijlen met inkomsten en uitgaven 
N = 2857  Merk-

bewust 
Over-

weldigd
Recrea-
tioneel 

Mode-
bewust 

Perfectio-
nistisch 

Inkomsten/week Pearson Corr. ,086 ,066 -,016 ,065 ,069 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,402 ,000 ,000 
Uitgaven/week Pearson Corr. ,125 ,061 ,042 ,126 ,072 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,018 ,000 ,000 

 

11.5. Shopstijlen verklaard 

In bivariate analyse werden heel wat verbanden gevonden, maar de vraag 
is natuurlijk welke van die verbanden ‘zuiver’ zijn en onafhankelijk van 
elkaar. Daarom wordt nu een multivariate analyse doorgevoerd. Deze 
stapsgewijze regressies met elk van de vijf shopstijlen als afhankelijke 
variabelen (er worden dus 5 stapsgewijze regressies doorgevoerd, modellen 
1a tot 4e), zullen worden opgebouwd zoals de modellen in de vorige 
hoofdstukken, om de precieze toegevoegde verklaringswaarde van 
achtereenvolgens socio-demografische achtergrond, feitelijke identiteit, 
sociale identiteit, inkomsten en uitgaven in hun juiste waarde te kunnen 
nagaan. In een eerste paragraaf worden het merk- en modebewust shoppen 
samen betrokken, omdat uit de bivariate analyses bleek dat de verbanden 
die deze stijlen tonen met de andere elementen, grotendeels gelijklopend 
zijn. Daarna wordt het perfectionistisch shoppen van naderbij bekeken en 
vervolgens het overweldigd shoppen. De laatste analyse in deze paragraaf 
wordt besteed aan het recreationeel shoppen, dat shoppen niet meteen aan 
specifieke te bereiken doelen koppelt, tenzij dan een aangename invulling 
van de vrije tijd. 
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11.5.1. Merkbewust en modebewust shoppen 

Merk- en modebewust shoppen hangen nauwelijks samen met de socio-
demografische achtergrond van jongeren. Er zijn enkele verbanden, maar 
samen verklaren ze nog geen 4% van de variantie. Meisjes shoppen minder 
merkbewust dan jongeren, maar zijn wel meer modebewust. Jongens lijken 
dus meer vast te houden aan hun favoriete merken, wat de eventuele 
fluctuaties in mode voor merken dan ook met zich mee mag brengen. Het 
merkbewust en het modebewust shoppen groeien wel in belang naarmate 
de jongeren ouder worden al neemt die groei wel in grootte af. Etniciteit 
speelt geen rol bij het modebewust shoppen, maar wel een geringe rol bij 
het merkbewust shoppen. Allochtone jongeren zijn meer merkbewust. De 
onderwijsvorm is ook van belang, al is er enkel een verschil tussen jongeren 
uit het BSO aan de ene kant en jongeren uit het ASO, TSO en KSO aan de 
andere kant. Jongeren die les volgen binnen het BSO zijn meer 
merkbewuste en meer modebewuste shoppers dan jongeren die binnen het 
ASO school lopen. De woonsituatie speelt dan weer geen rol, maar het blijkt 
wel dat jongeren minder merk- en modebewust worden naarmate ze meer 
siblings hebben. 
 
Feitelijke identiteit hangt niet echt samen met de mate van merk- en 
modebewust shoppen. Er is geen tot erg weinig toegevoegde 
verklaringskracht. Jongeren met een hogere eigenwaarde zijn wat meer 
merkbewust en meer assertieve jongeren wat meer modebewust, maar er 
is enkel sprake van kleine invloeden. De mate van lichaamstevredenheid is 
niet van betekenis. 
 

Shoppen blijkt in elk geval een sociaal gebeuren, want de elementen van 
peergroup/sociale identiteit verklaren 19% meer van de variantie bij 
merkbewust shoppen en 30% meer bij modebewust shoppen. Meer 
populaire jongeren en jongeren die zich meer aanvaard voelen in hun groep 
shoppen vaker merkbewust en vaker modebewust, maar vooral de mate 
waarin ze zich met anderen vergelijken speelt een rol. Jongeren die meer 
aandacht hebben voor sociale vergelijking zijn veel merkbewuster en veel 
modebewuster. Merken en mode doen ertoe in een peergroup. 
 
 
Tabel 59: Stapgewijze regressieanalyse met de mate van merkbewust shoppen 
als afhankelijke variabele 

 Model 1a Model 2a Model 3a Model 4a 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 
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Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,085 
(,007) 

-,072 
(,000) 

-,099 
(,001) 

-,098 
(,001) 

Leeftijd  
(cont) 

,178 
(,007) 

,177 
(,019) 

,141 
(,022) 

,132 
(,034) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,087 
(,012) 

,083 
(,019) 

,082 
(,010) 

,077 
(,018) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,030 
(,125) 

,033 
(,096) 

,031 
(,081) 

,029 
(,113) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,071 
(,000) 

,074 
(,000) 

,064 
(,001) 

,056 
(,003) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,039 
(,241) 

,040 
(,242) 

-,041 
(,181) 

-,042 
(,174) 

Siblings  
(cont.) 

-,102 
(,000) 

-,101 
(,000) 

-,077 
(,000) 

-,075 
(,000) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,053 
(,120) 

-,050 
(,150) 

-,049 
(,127) 

-,046 
(,158) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,010 
(,777) 

,005 
(,887) 

,009 
(,785) 

,015 
(,657) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,018 
(,614) 

,017 
(,632) 

,026 
(,418) 

,025 
(,436) 

Kwadratische Term leeftijd -,218 
(,000) 

-,221 
(,001) 

-,149 
(,011) 

-,178 
(,003) 

     
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,052 
(,007) 

,041 
(,027) 

,043 
(,023) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,032 
(,085) 

,012 
(,500) 

,007 
(,693) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,026 
(,195) 

,020 
(,270) 

,018 
(,339) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,004 
(,843) 

,011 
(,555) 

,012 
(,522) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,002 
(,902) 

,020 
(,249) 

,019 
(,273) 

     
Populariteit 
(cont.) 

  ,059 
(,001) 

,054 
(,004) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,010 
(,569) 

,008 
(,621) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,403 
(,000) 

,398 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,082 
(,000) 

,082 
(,000) 

     
Inkomsten(cont.)    ,068 

(,001) 

     
Adjusted R² ,038 ,042 ,226 ,228 
F 
(sig.) 

12,441 
(,000) 

9,268 
(,000) 

44,071 
(,000) 

41,616 
(,000) 
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Tabel 60: Stapgewijze regressieanalyse met de mate van modebewust shoppen 
als afhankelijke variabele 

 Model 1b Model 2b Model 3b Model 4b 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

     
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,108 
(,001) 

,130 
(,000) 

,097 
(,000) 

,097 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

,170 
(,010) 

,153 
(,023) 

,113 
(,046) 

,106 
(,064) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,053 
(,123) 

,046 
(,192) 

,044 
(,139) 

,040 
(,180) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,017 
(,377) 

,024 
(,212) 

,024 
(,151) 

,022 
(,189) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,051 
(,011) 

,056 
(,006) 

,044 
(,010) 

,039 
(,026) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,020 
(,551) 

,021 
(,534) 

,020 
(,482) 

,019 
(,503) 

Siblings  
(cont.) 

-,094 
(,000) 

-,093 
(,000) 

-,064 
(,000) 

-,062 
(,000) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,027 
(,440) 

,033 
(,350) 

,033 
(,260) 

,035 
(,237) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,044 
(,220) 

,035 
(,333) 

,039 
(,202) 

,043 
(,166) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,006 
(,868) 

-,009 
(,800) 

,001 
(,972) 

,001 
(,986) 

Kwadratische Term leeftijd -,235 
(,000) 

-,227 
(,000) 

-,140 
(,009) 

-,160 
(,004) 

     
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,048 
(,012) 

,029 
(,085) 

,031 
(,078) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,085 
(,000) 

,057 
(,000) 

,054 
(,001) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,011 
(,600) 

-,017 
(,314) 

-,019 
(,275) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,053 
(,007) 

-,033 
(,045) 

-,033 
(,053) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,047 
(,013) 

-,023 
(,142) 

-,024 
(,138) 

     
Populariteit 
(cont.) 

  ,115 
(,000) 

,112 
(,000) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,007 
(,671) 

,006 
(,713) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,506 
(,000) 

,503 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,082 
(,000) 

,082 
(,000) 

     
Inkomsten(cont.)    ,046 

(,016) 
     
Adjusted R² ,033 ,048 ,345 ,346 
F 
(sig.) 

10,940 
(,000) 

10,654 
(,000) 

79,124 
(,000) 

73,661 
(,000) 
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De rol van inkomsten is dan weer erg gering. Hogere inkomsten laten een 
hogere mate van merk- en modebewust shoppen toe, maar groot is deze 
invloed niet. 

11.5.2. Perfectionistisch shoppen 
Ook bij de mate van perfectionistisch shoppen spelen de socio-
demografische achtergrondkenmerken een geringe rol, want ze verklaren 
slechts 4%. Geslacht en etniciteit zijn niet van belang. Leeftijd is dat wel. 
Hoe ouder jongeren zijn, hoe meer ze perfectionistisch gaan shoppen, al 
neemt de stijging ook daar af naarmate jongeren ouder zijn. Shoppen krijgt 
in elk geval een ‘serieuzer’ karakter naarmate de jongeren ouder worden. 
Ook de onderwijsvorm speelt een kleine, maar significante rol. Jongeren uit 
het ASO blijken vaker perfectionistisch te shoppen dan jongeren die les 
volgen binnen TSO, BSO of KSO. Verder toont de analyse aan dat jongeren 
die niet in een traditionele thuissituatie wonen minder perfectionistisch 
shoppen, maar naarmate ze ouder worden gaan ze dit net meer doen. Ook 
blijkt dat jongeren minder perfectionistisch shoppen naarmate ze meer 
siblings hebben.  
 
Waar feitelijke identiteit bij het merk- en modebewust shoppen van bijna 
geen tel was, is haar belang bij perfectionistisch shoppen iets groter, want 
ze verklaart 3% extra van de variantie. Jongeren met een hogere 
eigenwaarde en een hogere assertiviteit shoppen meer perfectionistisch.  
 
De sociale identiteit speelde bij het mode- en merkbewust shoppen een erg 
belangrijke rol, maar bij het perfectionistisch shoppen is die veel kleiner 
(5%). Populariteit speelt geen rol en hoewel jongeren met meer beste 
vrienden minder perfectionistisch shoppen, is het verband niet groot. De 
aandacht die jongeren hebben voor vergelijking met anderen en de mate 
waarin ze zich door anderen aanvaard voelen, zorgen er wel voor dat ze 
meer perfectionistisch gaan shoppen.  
 
De inkomsten van jongeren zijn van geen belang op dit vlak. 
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Tabel 61: Stapgewijze regressieanalyse met de mate van perfectionistisch 
shoppen als afhankelijke variabele 

 Model 1d Model 2d Model 3d Model 4d 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

     
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

-,036 
(,245) 

-,002 
(,957) 

-,036 
(,250) 

-,036 
(,252) 

Leeftijd  
(cont) 

,366 
(,000) 

,359 
(,000) 

,327 
(,000) 

,330 
(,000) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

-,019 
(,582) 

-,033 
(,348) 

-,023 
(,494) 

-,022 
(,534) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

-,074 
(,000) 

-,068 
(,000) 

-,064 
(,001) 

-,063 
(,001) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

-,091 
(,000) 

-,087 
(,000) 

-,082 
(,000) 

-,080 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,076 
(,023) 

-,079 
(,018) 

-,081 
(,014) 

-,080 
(,016) 

Siblings  
(cont.) 

-,077 
(,000) 

-,075 
(,000) 

-,064 
(,000) 

-,065 
(,000) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,019 
(,573) 

-,016 
(,642) 

-,011 
(,757) 

-,012 
(,736) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,042 
(,243) 

,031 
(,391) 

,026 
(,462) 

,024 
(,504) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,073 
(,038) 

,072 
(,039) 

,076 
(,027) 

,076 
(,029) 

Kwadratische Term leeftijd -,238 
(,000) 

-,240 
(,000) 

-,202 
(,001) 

-,192 
(,003) 

     
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,111 
(,000) 

,081 
(,000) 

,080 
(,000) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,114 
(,000) 

,084 
(,000) 

,086 
(,000) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,040 
(,042) 

,036 
(,062) 

,037 
(,060) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,003 
(,883) 

,004 
(,833) 

,004 
(,850) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,008 
(,660) 

,020 
(,269) 

,021 
(,270) 

     
Populariteit 
(cont.) 

  ,004 
(,842) 

,006 
(,776) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  -,039 
(,030) 

-,038 
(,034) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,175 
(,000) 

,177 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,154 
(,000) 

,154 
(,000) 

     
Inkomsten(cont.)    -,023 

(,288) 
     
Adjusted R² ,036 ,066 ,122 ,122 
F 
(sig.) 

11,735 
(,000) 

14,390 
(,000) 

21,626 
(,000) 

20,084 
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11.5.3. Overweldigd shoppen 
Ook bij de mate van overweldigd shoppen speelt de socio-demografische 
achtergrond van jongeren nauwelijks een rol. Geslacht, leeftijd, 
woonsituatie en aantal siblings spelen geen rol. Wel blijkt dat allochtone 
jongeren vaker overweldigd worden door het shoppen, net als BSO-
jongeren. ASO-jongeren worden het minst overweldigd.  
 
Net als bij de tot dusver gezien shopstijlen blijkt ook hier feitelijke identiteit 
slechts een geringe toegevoegde verklaringskracht te bieden (4%). 
Assertiviteit speelt hierin geen rol van betekenis, maar wel toont de analyse 
aan dat jongeren die een hogere eigenwaarde hebben zich minder 
overweldigd voelen door het shoppen. Eigenwaarde lijkt dus ook te maken 
te hebben met de kunde om informatie te verwerken. Verder blijkt er nog 
een licht verband te bestaan in verband met lichaamstevredenheid. 
Jongeren die licht ontevreden zijn over hun lichaam, zijn iets vaker 
overweldigd door het shoppen dan jongeren die wel tevreden zijn over hun 
lichaam. Het verband is dan wel significant, het blijft klein en bovendien is 
het opvallend dat er geen verschillen zijn met jongeren die redelijk 
ontevreden tot erg ontevreden zijn over hun lichaam. 
 
Opnieuw bieden peergroupelementen de meest toegevoegde 
verklaringswaarde, maar zowel populariteit, aantal beste vrienden als de 
mate waarin jongeren zich door anderen aanvaard voelen, spelen geen rol. 
Wat wel zo is, is dat jongeren die zich meer met anderen vergelijken sneller 
overweldigd worden door het shopgebeuren, wellicht omdat die 
voortdurende vergelijking met anderen voor nog meer informatie zorgt die 
verwerkt moet worden. 
 
Tot slot wordt nog aangetoond dat jongeren die meer inkomsten hebben 
ook sneller overweldigd worden door het shoppen. 
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Tabel 62: Stapgewijze regressieanalyse met de mate van overweldigd shoppen 
als afhankelijke variabele 

 Model 1c Model 2c Model 3c Model 4c 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

     
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,038 
(,233) 

,008 
(,804) 

,003 
(,918) 

,004 
(,892) 

Leeftijd  
(cont) 

-,044 
(,511) 

-,080 
(,232) 

-,102 
(,109) 

-,112 
(,084) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,069 
(,048) 

,077 
(,028) 

,072 
(,030) 

,067 
(,048) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,090 
(,000) 

,075 
(,000) 

,070 
(,000) 

,068 
(,000) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,164 
(,000) 

,154 
(,000) 

,138 
(,000) 

,130 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,010 
(764) 

-,015 
(,647) 

-,018 
(,576) 

-,019 
(,559) 

Siblings  
(cont.) 

,021 
(,243) 

,014 
(,434) 

,033 
(,060) 

,035 
(,047) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

,039 
(,263) 

,027 
(,429) 

,024 
(,470) 

,027 
(,420) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,000 
(,998) 

,012 
(,748) 

,020 
(,556) 

,026 
(,455) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,004 
(,917) 

-,010 
(,776) 

-,001 
(,971) 

-,002 
(,955) 

Kwadratische Term leeftijd -,057 
(,369) 

-,018 
(,781) 

,038 
(532) 

,009 
(,883) 

     
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,197 
(,000) 

-,177 
(,000) 

-,175 
(,000) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,018 
(,328) 

,023 
(,206) 

,018 
(,325) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,055 
(,006) 

,051 
(,008) 

,048 
(,012) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,023 
(,240) 

,032 
(,089) 

,033 
(,084) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,010 
(,603) 

-,001 
(,950) 

-,002 
(,917) 

     
Populariteit 
(cont.) 

  ,004 
(,844) 

-,001 
(,943) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,027 
(,118) 

,026 
(,140) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,325 
(,000) 

,321 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  -,002 
(,902) 

-,002 
(,915) 

     
Inkomsten(cont.)    ,067 

(,002) 
     
Adjusted R² ,030 ,067 ,171 ,174 
F 
(sig.) 

9,747 
(,000) 

14,582 
(,000) 

31,425 
(,000) 

29,613 
(,000) 
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11.5.4. Recreationeel shoppen 
Het recreationele shoppen is de enige shopstijl die voor het grootste deel 
wordt verklaard door de socio-demografische achtergrond. Vooral geslacht 
blijkt daar, niet onverwacht, een grote factor in. Meisjes zien shoppen veel 
vaker dan jongens als een vrijetijdsbesteding. Verder zien ook allochtone 
jongeren shoppen meer als een recreationeel gebeuren en jongeren uit het 
BSO vinden shoppen meer recreationeel dan jongeren uit het ASO, TSO en 
KSO. De analyse toont ook aan dat jongeren die meer siblings hebben, 
shoppen minder vaak als vrijetijdsbesteding benaderen. Leeftijd en 
woonsituatie spelen geen rol.  
 
Opnieuw blijkt ook hier feitelijke identiteit niet echt een grote verklaringsrol 
te spelen. Jongeren met een hogere eigenwaarde en assertievere jongeren 
zien shoppen vaker als een vrijetijdsbesteding. Bij recreationeel shoppen 
speelt de peergroup – de sociale identiteit – dan weer een meer bescheiden 
rol. Zowel populaire jongeren, jongeren die meer aanvaard worden door 
anderen en jongeren die zich meer met anderen vergelijken, staan meer 
open voor de recreationele kant van het shopgebeuren. Inkomsten tenslotte 
zijn van geen belang. 
 
De analyses hebben zich tot dusver beperkt tot de shopstijlen die als 
houdingen werden behandeld. Aangezien houdingen ook hun invloed 
uitoefenen of kunnen uitoefenen op gedrag, wordt nu de stap naar 
‘shopdaden gezet’. Daarbij worden de duur, de frequentie en het favoriet 
gezelschap van shoppen bij jongeren onderscheiden.  
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Tabel 89: Stapgewijze regressieanalyse met de mate van recreationeel shoppen 
als afhankelijke variabele 

 Model 1e Model 2e Model 3e Model 4e 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

     
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,539 
(,000) 

,560 
(,000) 

,542 
(,000) 

,543 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

-,009 
(,879) 

-,017 
(,766) 

-,034 
(,545) 

-,040 
(,492) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,099 
(,001) 

,090 
(,003) 

,091 
(,002) 

,088 
(,004) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,025 
(,135) 

,028 
(,098) 

,027 
(,099) 

,026 
(,122) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,088 
(,000) 

,089 
(,000) 

,087 
(,000) 

,083 
(,000) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

,038 
(,186) 

,036 
(,219) 

,035 
(,215) 

,035 
(,229) 

Siblings  
(cont.) 

-,047 
(,002) 

-,046 
(,003) 

-,036 
(,020) 

-,035 
(,027) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,032 
(,277) 

-,031 
(,300) 

-,026 
(,376) 

-,025 
(,415) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,011 
(,724) 

-,017 
(,585) 

-,016 
(,601) 

-,013 
(,679) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,011 
(,719) 

,010 
(,738) 

,015 
(,628) 

,014 
(,642) 

Kwadratische Term leeftijd -,053 
(,330) 

-,051 
(,358) 

-,018 
(,737) 

-,034 
(,543) 

     
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,054 
(,001) 

,037 
(,032) 

,038 
(,030) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,079 
(,000) 

,062 
(,000) 

,060 
(,000) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,019 
(,273) 

,016 
(,354) 

,014 
(,403) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,002 
(,902) 

,005 
(,763) 

,006 
(,741) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,003 
(,833) 

,006 
(,712) 

,005 
(,735) 

     
Populariteit 
(cont.) 

  ,041 
(,014) 

,039 
(,025) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,019 
(,222) 

,018 
(,244) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,168 
(,000) 

,165 
(,000) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,060 
(,001) 

,060 
(,001) 

     
Inkomsten(cont.)    ,036 

(,056) 
     
Adjusted R² ,285 ,295 ,332 ,333 
F 
(sig.) 

115,368 
(,000) 

80,403 
(,000) 

74,771 
(,000) 

69,514 
(,000) 
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11.6. Tijdsduur, frequentie en gezelschap bij shoppen 

De voorkeur voor bepaalde manier van shoppen wordt natuurlijk niet alleen 
uitgedrukt in stijlen. Shoppen is bovendien niet alleen een stijl, het is eerst 
en vooral een vorm van gedrag. Natuurlijk kan er ook online geshopt 
worden en dan moet men niet het huis uit, maar in dit onderzoek staat de 
meer traditionele vorm van shoppen centraal. Drie aspecten van 
shoppraktijk worden in het onderzoek betrokken: de lengte van de 
shopuitstap (tijdsduur), de frequentie en het favoriet gezelschap. Een lange 
shopuitstap heeft wellicht een ander karakter dan een gehaaste en dus 
snelle trip. Wie vaker gaat shoppen, shopt anders dan iemand die bij wijze 
van spreken elke week in een winkelstraat of shoppingcentrum rondhangt. 
En voor jongeren zal shoppen met vrienden een ander karakter kennen dan 
alleen shoppen of shoppen met ouders.  
 
In deze analyse staan de drie vermelde shoppraktijken centraal en wordt 
dezelfde werkwijze als in de vorige analyses gehanteerd. Eerst worden 
bivariate verbanden geanalyseerd tussen socio-demografische achtergrond, 
feitelijke en sociale identiteit, en inkomsten aan de ene kant en de 
shoppraktijk aan de andere kant. Daarna worden multivariate analyses 
gedaan, om zuivere verbanden te controleren. Ook de verbanden tussen de 
shoppraktijken onderling en tussen shopstijlen en shoppraktijken worden 
geanalyseerd. 
 

11.6.1. Het verband tussen tijdsduur, frequentie en gezelschap 
De correlatie tussen tijdsduur en frequentie van het shoppen, beide als 
continue variabelen beschouwd in dit onderzoek, bedraagt ,211 (Sig. ,000; 
2tailed, N=3162). Daaruit blijkt dat wie vaker gaat shoppen dit doorgaans 
ook langer doet en shoppen opnieuw meer de status van vrijetijdsactiviteit 
krijgt dan die van een soort opdracht die af en toe eens moet worden 
vervuld waarbij er dan wordt gekozen voor enkele korte shopuitstapjes of 
één lange uitstap.  
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat het favoriete gezelschap bij het shoppen 
een belangrijke invloed uitoefent op tijdsduur en frequentie ervan. Shoppen 
met vrienden duurt duidelijk het langst en alleen shoppen het minst lang. 
Gezien de constructie van de variabele kan zelfs worden gesteld dat een 
shopuitstap met vrienden gemiddeld bijna vier uur duurt, met familie iets 
meer dan drie uur en alleen iets meer dan twee uur. Post-hoc Tukey-tests 
tonen bovendien aan dat deze groepen duidelijk onderling onderscheiden 
zijn. Verder blijkt dat jongeren die het liefst met hun vrienden gaan shoppen 
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ook vaker gaan shoppen dan jongeren die dit liefst alleen of met familie 
doen. Tussen deze twee laatste groepen is er geen significant onderscheid, 
zoals blijkt uit Tukey-tests. Shoppen is dus een sociale vrijetijdsactiviteit 
die het liefst met vrienden wordt gedaan en in dat geval ook het vaakst 
voorkomt en het langst duurt.  
 
Tabel 63: Bivariate ANOVA’s van favoriete gezelschap bij het shoppen op de 
tijdsduur en de frequentie ervan 
  Duurtijd van shoppen Frequentie van shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Gezelschap vrienden 853 3,74 48,560 ,000 881 5,31 39,780 ,000 

 geen 168 2,38   186 4,61   

 familie 1901 3,28   1994 4,72   

 

11.6.2. Socio-demografische achtergrond en shoppraktijk 
Net zoals shopstijlen soms erg nauw samen hingen met de socio-
demografische achtergrond van jongeren, zo geldt dat ook voor 
shoppraktijk. De lengte van een shopuitstap en ook de frequentie worden 
in grote mate beïnvloed door geslacht. Meisjes shoppen niet alleen vaker 
dan jongens, wanneer ze gaan shoppen duurt dit ook duidelijk langer. 
Bovendien blijken jongens ook vaker alleen te shoppen en duidelijk minder 
met vrienden. Jongens en meisjes verschillen dus heel duidelijk in hun 
benadering van shoppen. 
 
Tabel 64: Bivariate ANOVA’s en Correlatieanalyses van achtergrondvariabelen op 
duurtijd en frequentie van shoppen 
  Duurtijd van shoppen Frequentie van shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Gender Jongen 1706 2,60 513,505 ,000 1853 4,43 254,129 ,000 

 Meisje 1487 4,05   1518 5,39   

Onderwijsvorm ASO 1573 3,30 1,125 ,325 1668 4,79 5,076 ,006* 

 TSO-KSO 871 3,19   911 4,85   

 BSO 748 3,32   791 5,03   

Etniciteit Autochtoon 2698 3,25 1,859 ,173 2853 4,74 86,656 ,000 

 Allochtoon 496 3,38   516 5,53   

Thuissituatie Vader en moeder 2452 3,22 7,006 ,008 2589 4,82 5,383 ,020 

 Andere situatie 698 3,44   734 5,00   

          

CORRELATIE  Pearson Sig. N Pearson Sig. N 

 Leeftijd ,058 ,001 3197 -,039 ,024 3370 

 Siblings ,015 ,404 3188 ,006 ,735 3365 

* Tukey-tests tonen aan dat er enkel een significant verschil bestaat tussen ASO en BSO. 
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Tabel 65: Kruistabellen van achtergrondvariabelen en shopgezelschap 
N = 3040 Geslacht Leeftijd Etniciteit 

Saldo Jongens Meisjes 12-14 15-16 17+ Autochtoon Allochtoon 

Vrienden 25,3 32,7 12,9 30,2 40,3 27,4 36,2 

Geen 8,2 3,7 3,7 4,8 9,2 5,6 9,4 

Familie  66,4 63,6 83,4 65,0 50,5 67,0 54,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 41,027 (,000) 251,706 (,000) 28,366 (,000) 

Cramers’ V ,115 ,202 ,096 

 
N = 3040 Onderwijsvorm Thuissituatie Aantal Siblings 

Saldo ASO TSO/KSO BSO V+M Andere Geen Eén Twee+ 

Vrienden 22,7 31,5 39,0 25,5 39,0 29,5 26,6 30,8 

Geen 5,5 6,0 7,7 5,5 8,0 7,0 5,1 7,0 

Familie  71,7 62,5 53,3 69,0 53,0 63,4 68,4 62,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi² (sig) 76,605 (,000) 59,217 (,000) 13,100 (,011) 

Cramers’ V ,111 ,140 ,046 

 

Verder blijkt ook leeftijd een invloed uit te oefenen op de tijdsduur van een 
shopuitstap (hoe ouder men is, hoe langer de shopuitstap duurt) en op de 
frequentie van shoppen (hoe ouder men is, hoe minder vaak men gaat 
shoppen), maar dit laatste verband is duidelijk minder sterk. Bovendien 
blijkt dat naarmate jongeren ouder worden ze vaker kiezen om alleen te 
gaan shoppen of meer met vrienden en duidelijk minder met familie, maar 
dat wordt natuurlijk deels verklaard door het feit dat ze van thuis meer 
vrijheid krijgen naarmate ze ouder worden. 
 
De onderwijsvorm waarbinnen jongeren les volgen is van invloed op de 
frequentie van shoppen en niet op de tijdsduur ervan, en bovendien enkel 
tussen ASO en BSO. BSO-jongeren shoppen vaker dan ASO-jongeren. 
Jongeren die les volgen binnen TSO of KSO nemen hier een tussenpositie 
in. Naar favoriet gezelschap tijdens het shoppen, kan worden vastgesteld 
dat jongeren uit het BSO meer dan andere jongeren, en jongeren uit het 
TSO/KSO dan weer meer dan ASO-jongeren, verkiezen om met vrienden te 
gaan shoppen. Dit gaat niet ‘ten koste’ van het alleen shoppen, maar wel 
van het shoppen met familie.  
 
Tussen allochtone en autochtone jongeren zijn er geen verschillen op te 
merken in de tijdsduur van een shopuitstap, maar de frequentie van 
shoppen bij autochtone jongeren is duidelijk hoger. Bovendien blijken zij 
veel meer met vrienden of alleen te gaan shoppen dan met familie. 
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Met betrekking tot de thuissituatie kan uit de analyse worden vastgesteld 
dat jongeren die in een niet-traditioneel gezin leven iets vaker gaan 
shoppen en dit ook iets langer laten duren. Bovendien kiezen zij duidelijk 
veel meer voor vrienden dan voor familie tijdens dat shoppen. Een verband 
met het aantal siblings thuis is er niet. 
 

11.6.3. Shoppraktijk en identiteit 
De drie elementen van shoppraktijk tonen duidelijke maar kleine verbanden 
aan met twee van de drie elementen van identiteit die werden 
onderscheiden. Er zijn geen verbanden met de tevredenheid over het eigen 
lichaam, maar wel met eigenwaarde en assertiviteit. De correlatie tussen 
eigenwaarde en tijdsduur is licht negatief en toont aan dat wie positiever 
denkt over zichzelf minder lange shopuitstappen onderneemt. Met 
shopfrequentie zijn er echter geen verbanden. Een assertievere houding 
zorgt echter wel voor een hogere shopfrequentie en een langere tijdsduur 
ervan.  
 
Met betrekking tot het favoriete shopgezelschap tonen de analyses aan dat 
een hogere eigenwaarde samengaat met de keuze voor alleen shoppen of 
familie als favoriet shopgezelschap. Het blijkt ook dat jongeren die 
assertiever zijn, het minst graag met familie gaan shoppen. Tussen 
lichaamstevredenheid en favoriet shopgezelschap is er geen verband. 
 
Jongeren die meer populair zijn, shoppen langer en vaker. Hetzelfde kan 
worden vastgesteld voor jongeren die meer aandacht hebben voor sociale 
vergelijking of jongeren die zich meer aanvaard voelen door anderen. Het 
aantal beste vrienden speelt dan weer geen rol.  
 
Tabel 66: Correlaties van shoppraktijk met identiteit 
N = 2950  Shopduur Shopfrequentie
Eigenwaarde Pearson Corr. -,049 -,011 
 Sig. (2-tailed) ,007 ,542 
Assertiviteit Pearson Corr. ,067 ,082 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
    
Populariteit Pearson Corr. ,082 ,142 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
# Beste vrienden Pearson Corr. -,035 ,015 
 Sig. (2-tailed) ,059 ,410 
ATSCI Pearson Corr. ,131 ,165 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
ACTO Pearson Corr. ,139 ,113 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
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Tabel 67: Bivariate ANOVA’s van identiteit op favoriet shopgezelschap 

  Eigenwaarde Assertiviteit 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Shopgezelschap Vrienden 852 33,18 5,119 ,006* 863 13,75 40,001 ,000** 

 Geen 176 34,26   185 13,41   

 Familie 1893 34,04   1969 12,27   

          

  Populariteit # Beste vrienden 

Shopgezelschap Vrienden 877 1,57 8,964 ,000° 826 3,68 ,814 ,443 

 Geen 186 1,30   169 3,58   

 Familie 1992 1,45   1867 3,73   

          

  ATSCI ATCO 

Shopgezelschap Vrienden 847 13,72 9,153 ,000°° 863 14,12 10,814 ,000 

 Geen 178 12,08   185 13,16   

 Familie 1891 13,35   1952 13,77   

* Tukey-tests tonen aan dat er enkel een significant verschil bestaat tussen jongeren die 
vrienden verkiezen als favoriet shopgezelschap en jongeren die hun familie daarvoor 
verkiezen. 
** Tukey-tests tonen aan dat jongeren die verkiezen met familie te gaan shoppen zich 
onderscheiden van de andere jongeren, maar dat er tussen de jongeren die alleen wensen 
te gaan shoppen of dat met vrienden doen, onderling geen verschillen tonen in assertiviteit. 
° Tukey-tests tonen aan dat er geen verschil is tussen jongeren die verkiezen alleen te 
shoppen en jongeren die hun familie verkiezen. 
°° Tukey-tests tonen aan dat er geen verschil bestaat tussen jongeren die verkiezen met 
familie te gaan shoppen en jongeren die verkiezen met vrienden te gaan shoppen. 
 

 
Verder blijkt dat populair zijn en liefst met vrienden shoppen hand in hand 
gaan en dat een lagere, door jongeren zelf ingeschatte populariteit, 
samengaat met alleen of met samen met familie verkiezen te gaan 
shoppen. Het aantal beste vrienden heeft geen verband met favoriet 
shopgezelschap. Het blijkt wel dat jongeren die meer aandacht hebben voor 
sociale vergelijking, vaker hun vrienden of familie als shopgezelschap en 
niet alleen wensen te gaan shoppen. Jongeren die zich minder aanvaard 
voelen verkiezen dan weer om alleen te gaan shoppen en de jongeren die 
zich het meest aanvaard voelen verkiezen hun vrienden tijdens een 
shoppingtrip. Een goede (ingeschatte) plaats binnen de vriendengroep en 
het met vrienden wensen te gaan shoppen gaan hand in hand. Wie deze 
goede plaats in de vriendengroep niet heeft, verkiest alleen te gaan 
shoppen of binnen de meer veilige ‘cocon’ van de familie. 
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11.6.4. Inkomsten en shoppraktijk 

De inkomsten van jongeren blijken duidelijk samen te hangen met hun 
favoriet shopgezelschap. Jongeren met minder inkomsten, shoppen veel 
liever met familie, wellicht omdat die familie dan ook eventuele aankopen 
kan bekostigen. Verder blijkt ook dat er een licht positief verband is tussen 
de tijdsduur en frequentie van shoppen en de inkomsten. Shoppen hoeft 
theoretisch niet samen te hangen met het doen van aankopen, maar gezien 
de bovenstaande verbanden blijkt dat toch in zekere mate zo te worden 
gepercipieerd.  
 

Tabel 68: Bivariate ANOVA’s en correlatieanalyses van inkomsten en shoppraktijk 
Duur Frequentie       

Pearson Corr Sig. Pearson Corr Sig. ANOVA  N Gem. F Sig. 

,061 ,001 ,045 ,013 Shopgezelschap Vrienden 750 26,04 96,700 ,000* 

N = 2883 N = 3040  Geen 164 23,56   

     Familie 1879 14,30   

* Tukey-tests tonen aan dat er enkel een significant verschil bestaat tussen jongeren die 
familie verkiezen als favoriet shopgezelschap en jongeren die ofwel met vrienden ofwel 
alleen wensen te shoppen. 
 
 

11.6.5. Shoppraktijk en shopstijlen 
Alle verbanden tussen shopstijlen en tijdsduur en frequentie van shoppen 
blijken positief, al zijn er wel verschillen in de sterkte van de gevonden 
verbanden. Merkbewuste shoppers shoppen iets langer, maar gaan vooral 
vaker shoppen, wellicht om sneller op de hoogte te zijn van nieuwigheden 
over hun favoriete merken. Perfectionistische shoppers vormen hier een 
soort van tegenpool, in die zin dat ze frequenter gaan shoppen dan minder 
perfectionistische shoppers, maar dat ze vooral langer shoppen. De 
zoektocht naar de perfecte aankoop kost duidelijk tijd. Ook overweldigde 
shoppers shoppen langer en vaker. De verklaring die hiervoor kan worden 
geopperd is dat ze meer tijd nodig hebben om alle informatie te verwerken, 
wat zich zowel uit in langere shopuitstappen als frequentere. De sterkste 
verbanden worden evenwel gevonden bij de modebewuste en recreationele 
shoppers, die beide zowel langer als vaker gaan shoppen. Modebewuste 
shoppers hebben dit nodig om op de hoogte te blijven van de nieuwe 
modetrends en recreationele shoppers shoppen gewoon graag. 
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Tabel 69: Correlaties van shopstijlen en shoppraktijk 
N = 3021  Duurtijd Frequentie 
Merkbewust Pearson Corr. ,096 ,219 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
    
Modebewust Pearson Corr. ,263 ,356 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
    
Recreationeel Pearson Corr. ,460 ,388 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
    
Perfectionistisch Pearson Corr. ,123 ,067 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
    
Overweldigd Pearson Corr. ,106 ,203 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

 
Tabel 70: Bivariate ANOVA’s van shopstijlen op favoriet shopgezelschap 

  Merkbewust shoppen Modebewust shoppen 

ANOVA  N Gem. F Sig. N Gem. F Sig. 

Shopgezelschap Vrienden 840 12,25 1,817 ,163 835 7,31 14,395 ,000 

 Geen 175 11,42   177 5,97   

 Familie 1887 12,06   1895 6,76   

          

  Recreationeel shoppen Perfectionistisch shoppen 

Shopgezelschap Vrienden 839 12,36 45,421 ,000 843 13,14 4,992 ,007° 

 Geen 177 10,00   176 13,30   

 Familie 1898 10,81   1889 12,74   

          

  Overweldigd shoppen  

Shopgezelschap Vrienden 834 12,91 10,195 ,000°°     

 Geen 173 11,79       

 Familie 1883 12,03       

° Tukey-tests tonen aan dat er enkel een significant verschil bestaat tussen jongeren die 
met vrienden verkiezen te shoppen en zij hun familie verkiezen als shopgezelschap. 
°° Tukey-tests tonen aan dat er geen significant verschil bestaat tussen jongeren die 
familie verkiezen als favoriet shopgezelschap en jongeren die liefst alleen shoppen. 
 

Uit de analyse van verbanden tussen shopstijlen en favoriet shopgezelschap 
komen enkele vaststellingen naar voor. Het merkbewust shoppen zorgt niet 
voor een bepaalde voorkeur in shopgezelschap. Of men nu met vrienden, 
met familie of alleen wenst te shoppen, de mate van merkbewust shoppen 
hangt er niet mee samen.  
 
De andere stijlen tonen wel verbanden met favoriet shopgezelschap. 
Modebewuste shoppers kiezen vooral voor hun vrienden als shopgezelschap 
en shoppen liefst niet alleen. Recreationele shoppers kiezen voor deze 
vrijetijdsactiviteit voor hun vrienden als shopgezelschap. Alleen shoppen 
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hangt het minst samen met recreationeel shoppen. Verder blijkt dat 
perfectionistische shoppers het liefst met hun vrienden gaan shoppen en 
niet zozeer met familie, maar jongeren die samen met hun vrienden 
verkiezen te shoppen worden ook sneller overweldigd door het 
shopgebeuren, wellicht omdat de meningen van vrienden mee worden 
opgenomen in het totale informatiepakket dat dient te worden verwerkt. 
 

11.7. Shoppraktijk multivariaat geanalyseerd 

Multivariate regressieanalyses werden weer stap voor stap uitgevoerd. In 
een eerste model worden de socio-demografische variabelen 
geïntroduceerd. Daarna volgen de feitelijke en sociale identiteitselementen. 
In een vierde fase worden de inkomsten in het model opgenomen en in 
vijfde en laatste fase de vijf shopstijlen. In een eerste paragraaf worden de 
modellen besproken waarin tijdsduur en frequentie van shoppen worden 
besproken. In een tweede paragraaf volgt de bespreking van de samenhang 
met favoriet shopgezelschap. 
 

11.7.1. Tijdsduur en frequentie van shoppen verklaard 

De enige twee achtergrondkenmerken van jongeren die de tijdsduur van 
shoppen beïnvloeden, zijn geslacht en leeftijd. Meisjes shoppen langer dan 
jongens en hoe ouder men is, hoe langer men shopt, ook al neemt de 
invloed van leeftijd af met het ouder worden. Deze twee elementen 
verklaren 15% van de variantie in de tijdsduur van het shoppen en zijn 
onafhankelijk van andere elementen in de analyse. Het blijkt wel dat 
shopstijlen een belangrijke interveniërende rol hebben, want de rol van 
geslacht neemt sterk af wanneer deze in de analyse worden opgenomen. 
Geslacht heeft dus deels haar invloed via shopstijlen, maar blijft deze ook 
rechtstreeks hebben. Dit geldt ook als de frequentie van het shoppen wordt 
bekeken. Meisjes shoppen vaker dan jongens. Geslacht heeft daarbij niet 
alleen een rechtstreekse invloed, maar ook een invloed via shopstijlen. 
Leeftijd heeft echter geen invloed op de frequentie van shoppen. Jongeren 
gaan dus wel langer shoppen als ze ouder worden, maar niet vaker.  
 
Geslacht en leeftijd zijn de enige twee kenmerken van jongeren die 
samenhangen met de tijdsduur van shoppen, maar in de verklaring van de 
frequentie van shoppen spelen etniciteit en onderwijsvorm ook een rol. 
Allochtone jongeren gaan vaker shoppen en jongeren uit ASO shoppen 
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minder dan jongeren uit TSO/KSO die dan weer minder shoppen dan 
jongeren uit BSO. 
 
De feitelijke identiteit van jongeren blijkt slechts heel licht samen te hangen 
met de tijdsduur en frequentie van shoppen. Jongeren met een hogere 
eigenwaarde shoppen iets minder lang. Assertievere jongeren shoppen dan 
weer net iets langer en gaan ook iets vaker shoppen. Bij de verklaring van 
de tijdsduur van shopuitstapjes speelt de lichaamstevredenheid ook een rol. 
Jongeren die redelijk ontevreden zijn over hun lichaam, shoppen minder 
lang dan jongeren die tevreden zijn over hun lichaam. Toch is het niet zo 
dat jongeren die dan erg ontevreden zijn, nog langer shoppen. 
 
De sociale identiteit van jongeren speelt evenmin een grote rol. De 
aandacht voor vergelijking met andere jongeren en de mate waarin 
jongeren zich door hun leeftijdsgenoten aanvaard weten voegen 2% toe 
aan de verklaringswaarde van de analyse waarin de tijdsduur van shoppen 
wordt onderzocht. Jongeren die zich meer door anderen aanvaard voelen, 
ondernemen iets langere shopuitstapjes. De aandacht voor vergelijking met 
anderen heeft een invloed op de duur en frequentie van shoppen, maar 
blijkbaar onrechtstreeks via de shopstijlen, want wanneer deze aan de 
multivariate analyse worden toegevoegd, is er geen rechtstreeks verband 
meer. Populariteit en het aantal beste vrienden spelen geen rol bij de 
tijdsduur van shoppen, maar de ingeschatte populariteit van jongeren 
speelt wel een rol in het aantal keer dat jongeren gaan shoppen. Meer 
populaire jongeren shoppen frequenter.  
 
De inkomsten van jongeren hebben geen invloed op de tijdsduur en de 
frequentie van shoppen, wat in de lijn ligt van een omschrijving van 
shoppen die niet noodzakelijk met aankopen verbonden is, zoals ook voor 
dit onderzoek aangenomen is.  
 
De shopstijlen hangen wel in sterke mate samen met tijdsduur en frequentie 
van shoppen. Een shopstijl uit zich dus duidelijk in de praktijk. Zowel voor 
tijdsduur als frequentie bieden shopstijlen 9% meer verklaringswaarde in 
de analyse. Bij de tijdsduur wordt uiteindelijk 27% van de variantie 
verklaard, bij frequentie is dat 24%.   
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Tabel 71: Stapsgewijze regressieanalyse met tijdsduur van shoppen als 
afhankelijke (model 1a-5a) 

 Model 1a Model 2a Model 3a Model 4a Model 5a 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

      
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,395 
(,000) 

,409 
(,000) 

389 
(,000) 

,390 
(,000) 

,210 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

,229 
(,000) 

,207 
(,001) 

,191 
(,003) 

,184 
(,004) 

,175 
(,004) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,017 
(,609) 

,008 
(,797) 

,012 
(,726) 

,008 
(,810) 

-022 
(,495) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,002 
(,921) 

,005 
(,803) 

,006 
(,750) 

,004 
(,823) 

-,003 
(,860) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,014 
(,456) 

,013 
(,487) 

,016 
(,415) 

,011 
(,589) 

-,015 
(,422) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

-,002 
(,961) 

-,005 
(,871) 

-,005 
(,789) 

-,006 
(,856) 

-,016 
(,604) 

Siblings  
(cont.) 

-,002 
(,929) 

-,003 
(,881) 

,005 
(,789) 

,006 
(,723) 

,025 
(,137) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,018 
(,578) 

-,017 
(,603) 

-,011 
(,730) 

-,009 
(,783) 

-,005 
(,887) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

-,018 
(,596) 

-,023 
(,504) 

-,025 
(,470) 

-,021 
(,550) 

-,021 
(,519) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

,030 
(,369) 

,027 
(,412) 

,030 
(,369) 

,029 
(,382) 

,022 
(,490) 

Kwadratische Term leeftijd -,145 
(,014) 

-,131 
(,030) 

-,107 
(,076) 

-,127 
(,040) 

-,096 
(,104) 

      
Eigenwaarde 
(cont.) 

 -,003 
(,858) 

-,027 
(,158) 

-,026 
(,180) 

-,044 
(,020) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,103 
(,000) 

,083 
(,000) 

,080 
(,000) 

,053 
(,003) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,014 
(,453) 

-,017 
(,377) 

-,017 
(,336) 

-,022 
(,218) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,063 
(,001) 

-,057 
(,002) 

-,057 
(,003) 

-,055 
(,002) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,016 
(,383) 

-,007 
(,690) 

-,008 
(,671) 

-,008 
(,647) 

      
Populariteit 
(cont.) 

  ,034 
(,067) 

,031 
(,105) 

,009 
(,630) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,002 
(,888) 

,002 
(,926) 

-,003 
(,854) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,110 
(,000) 

,107 
(,000) 

,006 
(,752) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,079 
(,000) 

,080 
(,000) 

,048 
(,010) 

      
Inkomsten 
(cont.) 

   ,046 
(,029) 

,032 
(,112) 

      
Mate van merkbewust shoppen 
(cont.) 

    -,009 
(,707) 

Mate van overweldigd shoppen  
(cont.) 

    -,002 
(,895) 

Mate van recreationeel shoppen 
(cont.) 

    ,316 
(,000) 

Mate van perfectionistisch shoppen 
(cont.) 

    ,039 
(,037) 

Mate van modebewust shoppen 
(cont.) 

    ,091 
(,000) 

      
Adjusted R² ,147 ,159 ,180 ,181 ,266 
F 
(sig.) 

50,138 
(,000) 

36,723 
(,000) 

33,453 
(,000) 

31,399 
(,000) 

40,900 
(,000) 
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Tabel 72: Stapsgewijze regressieanalyse met frequentie van shoppen als 
afhankelijke (model 1b-5b) 

 Model 1b Model 2b Model 3b Model 4b Model 5b 
 Bèta 

(sig) 
Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

Bèta 
(sig) 

      
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

,278 
(,000) 

,294 
(,000) 

,278 
(,000) 

,279 
(,000) 

,153 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

,008 
(,897) 

-,010 
(,879) 

-019 
(,772) 

-029 
(,667) 

-022 
(,729) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

,148 
(,000) 

,139 
(,000) 

,137 
(,000) 

,132 
(,000) 

,095 
(,004) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

,060 
(,001) 

,060 
(,001) 

,061 
(,001) 

,059 
(,002) 

,038 
(,037) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

,093 
(,000) 

,092 
(,000) 

,092 
(,000) 

,085 
(,000) 

,042 
(,031) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

0,023 
(,463) 

,020 
(,537) 

,021 
(,506) 

,020 
(,536) 

,008 
(,802) 

Siblings  
(cont.) 

-,034 
(,045) 

-,034 
(,048) 

-,025 
(,143) 

-,023 
(,193) 

-,004 
(,796) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

-,016 
(,620) 

-,018 
(,588) 

-,013 
(,696) 

-,010 
(,772) 

-,011 
(,728) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

,006 
(,848) 

,002 
(,943) 

,002 
(,958) 

,008 
(,828) 

,000 
(,989) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

-,004 
(,906) 

-,006 
(,867) 

-,004 
(,913) 

-,004 
(,899) 

-,004 
(,908) 

Kwadratische Term leeftijd -,063 
(,286) 

-,052 
(,393) 

-,028 
(,645) 

-,057 
(,367) 

-,018 
(,764) 

      
Eigenwaarde 
(cont.) 

 ,012 
(,504) 

-,015 
(,452) 

-,013 
(,513) 

-,014 
(,472) 

Assertiviteit 
(cont.) 

 ,095 
(,000) 

,074 
(,000) 

,069 
(,000) 

,050 
(,005) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 ,017 
(,371) 

,015 
(,429) 

,013 
(,517) 

,012 
(,523) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,002 
(,909) 

,007 
(,717) 

,008 
(,683) 

,011 
(,556) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

 -,010 
(,563) 

,000 
(,986) 

,000 
(,980) 

,003 
(,842) 

      
Populariteit 
(cont.) 

  ,101 
(,000) 

,096 
(,000) 

,062 
(,001) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

  ,022 
(,209) 

,021 
(,244) 

,011 
(,518) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

  ,141 
(,000) 

,136 
(,000) 

-,037 
(,066) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

  ,033 
(,091) 

,033 
(,096) 

,009 
(,638) 

      
Inkomsten 
(cont.) 

   ,067 
(,002) 

,040 
(,054) 

      
Mate van merkbewust shoppen 
(cont.) 

    ,072 
(,002) 

Mate van overweldigd shoppen  
(cont.) 

    ,061 
(,001) 

Mate van recreationeel shoppen 
(cont.) 

    ,205 
(,000) 

Mate van perfectionistisch shoppen 
(cont.) 

    -,070 
(,000) 

Mate van modebewust shoppen 
(cont.) 

    ,206 
(,000) 

      
Adjusted R² ,099 ,108 ,143 ,145 ,236 
F 
(sig.) 

34,228 
(,000) 

25,071 
(,000) 

26,195 
(,000) 

24,318 
(,000) 

35,013 
(,000) 

 



336 

De tijdsduur van shoppen hangt samen met de recreationele, modebewuste 
en perfectionistische shopstijl. Jongeren die shoppen als een 
vrijetijdsbesteding beschouwen, shoppen langer, maar dat is niet 
verrassend. Verder blijkt dat jongeren die modebewuster zijn langer 
shoppen, wellicht om meer over die modetrends te vernemen, en dat 
jongeren die perfectionisch shoppen ook langer shoppen. Wellicht doen 
deze laatste er dan gewoon langer over om die perfecte aankoop te vinden. 
 
De frequentie van shoppen hangt samen met alle shopstijlen. Merkbewuste 
jongeren gaat iets vaker shoppen, maar vooral modebewuste jongeren 
shoppen vaker. Dat is blijkbaar nodig om op de hoogte te blijven van de 
modetrends. Evenmin verrassend is het dat jongeren die graag gaan 
shoppen en het als recreatie beschouwen, veel vaker gaan shoppen. 
Jongeren die zich overweldigd voelen door het shopgebeuren, shoppen niet 
langer of korter, maar ze shoppen wel iets vaker. Het perfectionistische 
karakter van jongeren zorgt er ten slotte voor dat jongeren iets minder vaak 
gaan shoppen. De zoektocht naar de perfecte aankoop zorgt er voor dat 
deze shopuitstapjes intensiever zijn en daarom minder worden ondernomen 
en wellicht enkel als een aankoop nodig is.  
 

11.7.2. De invloed op favoriet shopgezelschap 
Het favoriete shopgezelschap van jongeren wordt afzonderlijk behandeld 
omdat deze niet kan worden geanalyseerd zoals de andere twee 
shoppraktijken en zodoende ook lichtelijk anders dient te worden 
besproken. De opbouw van het model verloopt evenwel analoog. Als 
referentiecategorie voor de verschillende multinomiale logistische 
regressies werd voor het shopgezelschap familie gekozen, aangezien de 
meeste jongeren familie verkiezen als shopgezelschap (65%). Zo kan 
worden nagegaan op welke vlakken andere jongeren zich onderscheiden 
van die meerderheid. 
 
Meteen valt op dat jongeren die liever met vrienden shoppen zich anders 
onderscheiden van jongeren die hun familie verkiezen dan jongeren die 
liefst alleen shoppen. Bovendien valt op dat de beïnvloedende elementen 
nogal sprongen maken over de verschillende modellen heen. Toch zijn er 
ook enkele persistente elementen. Zo blijkt geslacht een significante invloed 
uit te oefenen over alle modellen heen, evenals leeftijd. Ook eigenwaarde 
en assertiviteit vertonen een band met favoriet shopgezelschap die niet 
verdwijnt als er andere elementen aan de analyse worden toegevoegd.  
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Meisjes kiezen er minder vaak voor om alleen te gaan shoppen dan met 
familie, maar blijkbaar gaan meisjes naarmate ze ouder worden wel vaker 
alleen shoppen dan met familie dan jongens. Voor de jongeren in het 
algemeen speelt leeftijd vooral een rol in de keuze om eerder met vrienden 
te gaan shoppen dan met familie naarmate men ouder wordt, ook al neemt 
die stijging wat af bij het ouder worden. Ook alleen shoppen krijgt de 
voorkeur boven het shoppen met familie naarmate men ouder wordt. 
Algemeen kan worden gesteld dat jongens eerder dan meisjes voor een 
solo-shoptrip kiezen en dat naarmate men ouder wordt, vrienden de plaats 
van familie innemen. 
 
Allochtone jongeren kiezen vaker voor een shopuitstap alleen dan voor één 
met familie, maar in de keuze tussen vrienden of familie speelt etniciteit 
geen rol. De onderwijsvorm, de woonsituatie of het aantal siblings van 
jongeren zijn van geen belang of hebben enkel een onrechtstreekse invloed. 
 
De feitelijke identiteit van jongeren zorgt er op het vlak van eigenwaarde 
voor dat ze naarmate ze meer eigenwaarde hebben minder met vrienden 
gaan shoppen dan met familie. Assertievere jongeren kiezen dan weer 
vaker voor vrienden als shopgezelschap dan voor familie. Met 
lichaamstevredenheid tonen zich geen verbanden. De sociale identiteit van 
jongeren blijkt niet samen te hangen met een keuze voor een bepaald 
shopgezelschap of enkel onrechtstreeks. De inkomsten van jongeren tonen 
dan weer wel een verband, maar slechts beperkt. De keuze om met 
vrienden te gaan shoppen in plaats van alleen, is iets groter voor jongeren 
die wat meer inkomsten hebben. 
 
De shopstijlen tenslotte hangen vooral samen met de keuze tussen vrienden 
als shopgezelschap of familie. Bovendien spelen niet alle shopstijlen een rol. 
Er kan enkel worden vastgesteld dat jongeren die meer overweldigd zijn 
door het shopgebeuren en jongeren die shoppen meer als 
vrijetijdsbesteding beschouwen eerder voor vrienden dan voor familie 
kiezen om hen te vergezellen op een shopuitstap en dat jongeren die 
perfectionistisch shoppen eerder ervoor kiezen om alleen te gaan shoppen 
dan om met familie te gaan shoppen.  
 
De keuze voor een bepaald favoriet shopgezelschap wordt voor 26% 
verklaard door socio-demografische achtergrond, identiteit, inkomsten en 
shopstijlen, maar vooral geslacht, leeftijd, etniciteit en de keuze voor 
recreationeel shoppen zorgen voor deze verklaringskracht. 
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Tabel 73: Stapsgewijze multinomiale logistische regressie met shopgezelschap 
als afhankelijk (referentiecategorie: shoppen met familie; V= vrienden; 
A=alleen) 

  Model 1c Model 2c Model 3c Model 4c Model 5c 
  Exp(B) 

(sig) 
Exp(B) 
 (sig) 

Exp(B) 
 (sig) 

Exp(B) 
 (sig) 

Exp(B) 
 (sig) 

       
Geslacht  
(0=jongen, 1=meisje) 

V 1,363 
(,092) 

1,554 
(,023) 

1,489 
(,059) 

1,387 
(,132) 

,852 
(,525) 

 A  ,055 
(,000) 

,062 
(,000) 

,087 
(,000) 

,095 
(,000) 

,064 
(,000) 

Leeftijd  
(cont) 

V 1,710 
(,000) 

1,606 
(,000) 

1,627 
(,000) 

1,573 
(,000) 

1,734 
(,000) 

 A  1,057 
(,747) 

1,108 
(,570) 

1,297 
(,210) 

1,444 
(,107) 

1,709 
(,036) 

Etniciteit  
(0=autocht., 1=allocht.) 

V 1,525 
(,099) 

1,409 
(,204) 

1,525 
(,150) 

1,525 
(,171) 

1,633 
(,142) 

 A  2,313 
(,047) 

2,160 
(,089) 

3,328 
(,012) 

3,467 
(,018) 

3,554 
(,037) 

Dummy TSO-KSO  
(ref. cat. ASO) 

V 1,209 
(,076) 

1,167 
(,001) 

1,114 
(,375) 

1,105 
(,437) 

,991 
(,951) 

 A  ,782 
(,217) 

,735 
(,141) 

,682 
(,093) 

,662 
(,090) 

,706 
(,175) 

Dummy BSO  
(ref. cat. ASO) 

V 1,395 
(,003) 

1,411 
(,004) 

1,491 
(,002) 

1,465 
(,009) 

1,246 
(,158) 

 A  ,913 
(,657) 

,831 
(,398) 

,876 
(,576) 

,873 
(,607) 

,834 
(,538) 

Woonsituatie  
(0=bij V+M; 1=andere) 

V 1,670 
(,016) 

1,521 
(,059) 

1,460 
(,120) 

1,406 
(,176) 

1,628 
(,069) 

 A  1,390 
(,414) 

1,200 
(,674) 

,534 
(,247) 

,516 
(,279) 

,613 
(,449) 

Siblings  
(cont.) 

V 1,067 
(,120) 

1,050 
(,265) 

1,019 
(,690) 

1,003 
(,958) 

,993 
(,897) 

 A  1,084 
(,287) 

1,090 
(,283) 

1,090 
(,322) 

1,097 
(,336) 

1,070 
(,518) 

Interactie  
Geslacht-Leeftijd 

V 1,052 
(,312) 

1,023 
(,659) 

1,019 
(,739) 

1,043 
(,496) 

1,031 
(,651) 

 A  1,792 
(,000) 

1,762 
(,000) 

1,608 
(,000) 

1,562 
(,001) 

1,672 
(,001) 

Interactie  
Etniciteit-Leeftijd 

V ,966 
(,607) 

,978 
(,754) 

,968 
(,674) 

,958 
(,622) 

,966 
(,711) 

 A  ,903 
(,331) 

,927 
(,503) 

,864 
(,225) 

,839 
(,208) 

,897 
(,478) 

Interactie  
Woonsituatie-Leeftijd 

V 1,025 
(,670) 

1,035 
(,573) 

1,080 
(,246) 

1,086 
(,258) 

1,033 
(,674) 

 A  1,089 
(,389) 

1,123 
(,272) 

1,379 
(,011) 

1,334 
(,044) 

1,295 
(,101) 

Kwadratische Term leeftijd V ,967 
(,012) 

,972 
(,063) 

,974 
(,112) 

,966 
(,051) 

,960 
(,033) 

 A  1,022 
(,415) 

1,011 
(,683) 

,992 
(,794) 

,981 
(,587) 

,948 
(,172) 
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Eigenwaarde 
(cont.) 

V  ,974 
(,000) 

,962 
(,000) 

,955 
(,000) 

,963 
(,000) 

 A   ,982 
(,175) 

,984 
(,289) 

,984 
(,327) 

,978 
(,220) 

Assertiviteit 
(cont.) 

V  1,096 
(,000) 

1,098 
(,000) 

1,090 
(,000) 

1,083 
(,000) 

 A   1,047 
(,032) 

1,058 
(,018) 

1,056 
(,033) 

1,045 
(,107) 

Dum. Licht. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

V  1,040 
(,706) 

1,021 
(,850) 

1,012 
(,919) 

,960 
(,750) 

 A   ,706 
(,068) 

,750 
(,169) 

,728 
(,166) 

,623 
(,058) 

Dum. Red. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

V  ,878 
(,354) 

,859 
(,316) 

,847 
(,300) 

,830 
(,280) 

 A   1,082 
(,737) 

1,217 
(,430) 

1,372 
(,227) 

1,442 
(,184) 

Dum. Erg. Ontevr. Lich. 
(ref. cat. Tevreden) 

V  ,667 
(,080) 

,703 
(,152) 

,732 
(,216) 

,795 
(,391) 

 A   ,480 
(,139) 

,486 
(,156) 

,567 
(,271) 

,473 
(,193) 

       
Populariteit 
(cont.) 

V   1,139 
(,032) 

1,065 
(,339) 

1,053 
(,464) 

 A    ,832 
(,092) 

,816 
(,101) 

,820 
(,150) 

Aantal beste vrienden 
(cont.) 

V   1,053 
(,084) 

1,057 
(,080) 

1,067 
(,060) 

 A    1,019 
(,727) 

,977 
(,688) 

,979 
(,738) 

Aandacht vgl. anderen 
(cont.) 

V   1,041 
(,000) 

1,036 
(,002) 

1,018 
(,243) 

 A    ,998 
(,902) 

1,003 
(,875) 

1,011 
(,716) 

Aanvaarding dr. anderen 
(cont.) 

V   1,022 
(,318) 

1,032 
(,186) 

1,012 
(,650) 

 A    ,934 
(,053) 

,938 
(,107) 

,952 
(,257) 

Inkomsten 
(cont.) 

V    1,010 
(,001) 

1,010 
(,003) 

 A     1,002 
(,682) 

1,006 
(,281) 

Mate van merkbewust shoppen 
(cont.) 

V     ,971 
(,053) 

 A      ,952 
(,086) 

Mate van overweldigd shoppen  
(cont.) 

V     1,045 
(,001) 

 A      1,028 
(,265) 

Mate van recreationeel shoppen 
(cont.) 

V     1,115 
(,000) 

 A      1,009 
(,772) 

Mate van perfectionistisch shoppen 
(cont.) 

V     ,998 
(,906) 

 A      1,074 
(,035) 

Mate van modebewust shoppen 
(cont.) 

V     ,992 
(,739) 

 A      ,963 
(,431) 

       
Nagelkerke Pseudo-R²  ,170 ,194 ,229 ,225 ,263 
-2LL 
(sig.) 

 1905,512 
(,000) 

4060,221 
(,000) 

3501,501 
(,000) 

3082,573 
(,000) 

2694,491 
(,000) 

Pearson Chi² 
(sig.) 

 1319,143 
(,000) 

5687,985 
(,093) 

4992,313 
(,208) 

4522,426 
(,197) 

4166,186 
(,021) 
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11.8. Samenvatting 

In dit hoofdstuk stond de meest visuele consumptiedaad centraal: shoppen. 
Net zoals in hoofdstuk 9 en 10 werden daarbij zowel houdingen als daden 
in opgenomen om na te gaan in welke mate feitelijke en sociale identiteit 
hiermee samenhangen. Deze speelden echter een bescheiden rol, de 
grootste verklaring voor zowel houdingen als daden werd gevonden in de 
socio-demografische achtergrond van jongeren. Verder bleken vooral 
shopstijlen tot een andere shoppraktijk aanleiding te geven. Natuurlijk 
werden niet alle mogelijk shopstijlen en shopdaden in beschouwing 
genomen. Er werden vijf shopstijlen onderscheiden: merkbewust, 
modebewust, overweldigd, recreationeel en perfectionistisch shoppen. Met 
betrekking tot shoppraktijk werd enkel gekeken naar de lengte van 
shopuitstappen, naar de frequentie ervan en naar het favoriete 
shopgezelschap. 
 
De analyses verliepen op eenzelfde wijze zoals ook in de vorige 
analysehoofdstukken werd gehanteerd. Eerst werd nagegaan welke de 
verbanden tussen de variabelen onderling zijn, maar daarna werden deze 
verbanden ook voor elkaar gecontroleerd in een multivariaat analysemodel. 
De socio-demografische achtergrond bleef echter steeds een belangrijk 
aandeel hebben in de verklaring van de variantie van de onderzochte 
kenmerken van shoppen. 
 
Meisjes onderscheiden zich sterk van jongens in hun shopstijl en in hun 
shoppraktijk. Meisjes shoppen minder merkbewust, maar meer 
modebewust en bovendien zien ze shoppen veel meer dan jongens als een 
vrijetijdsactiviteit. Daardoor shoppen ze ook langer, vaker en liefst in 
gezelschap dan alleen. Ook leeftijd bleek een belangrijk element in de 
verklaring van shopstijl en shoppraktijk. Naarmate jongeren ouder worden, 
worden ze meer merkbewust en meer modebewust. Hun shopuitstappen 
duurder ook langer, maar dat is wellicht te verklaren door het feit dat een 
hogere leeftijd samenhangt met een grotere zelfstandigheid, of anders 
gezegd, met een meer vanzelfsprekende toelating om langer weg te blijven. 
Naarmate ze ouder werden, shopten ze ook liever met vrienden dan met 
familie en ook het alleen shoppen kreeg meer voorkeur. Het perfectionisch 
shoppen, het shoppen om doelbewust een precieze aankoop goed te doen, 
groeide aan belang bij het ouder worden, ook al moest het vrijetijdskarakter 
van shoppen daar voor de meeste jongeren niet onder lijden. Etniciteit, 
waarbij enkel onderscheid werd gemaakt tussen allochtone en autochtone 
jongeren, bleek ook verschillende shopstijlen met zich mee te brengen. 
Allochtone jongeren shopten meer merkbewust en ook vaker uit recreatieve 
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overwegingen. Daartegenover stond dat ze vaker dan autochtone jongeren 
overweldigd worden door het shoppen en wat daarbij hoort, waar misschien 
taalbarrières een rol in spelen. Ze gingen ook vaker shoppen en daarbij 
kozen ze meer voor alleen shoppen dan autochtone jongeren. De 
onderwijsvorm, wat ook een kenmerk is van de cultuur waarin jongeren 
opgroeien, was eveneens sterk verbonden met shopstijl. Jongeren uit het 
BSO onderscheidden zich daar het meest van jongeren uit het 
ASO/TSO/KSO. Jongeren uit het BSO shoppen meer merkbewust en meer 
modebewust en ook vaker als vrijetijdsactiviteit. Ze waren ook vaker 
overweldigd, maar minder perfectionistisch. De jongeren het ASO waren 
het meest perfectionistisch en het minst overweldigd. Voor wat betreft 
shoppraktijk bleek enkel dat jongeren uit het BSO meer shoppen dan 
jongeren het TSO/KSO en dat deze laatsten dan weer meer shoppen dan 
jongeren het ASO. Woonsituatie en aantal siblings bleken niet van invloed 
op shoppraktijken, maar wel op shopstijlen. Jongeren die niet in een 
traditionele thuissituatie leven met een vader en een moeder bleken minder 
perfectionistisch te shoppen al bleek dit bij oudere jongeren net andersom. 
Verder toonden de analyses aan dat jongeren met meer siblings meer merk- 
en modebewust waren, maar minder perfectionistisch en het shoppen ook 
minder als vrijetijdsactiviteit benaderden.  
 
De feitelijke identiteit van jongeren bleek van geringe invloed op de 
shopstijl of shoppraktijk. Wie een grotere eigenwaarde had, bleek meer 
merkbewust te shoppen, meer perfectionistisch te shoppen, meer 
recreationeel te shoppen en minder overweldigd te zijn door het shoppen 
en wat ermee samenhangt. Jongeren die zich overweldigd voelen door het 
shoppen, scoren dus ook lager in eigenwaarde. Het bleek ook dat jongeren 
met een hogere eigenwaarde langer shopten en daarbij de vrienden minder 
vaak als favoriet gezelschap verkozen. Een hogere assertiviteit, de mate 
waarin jongeren meer op de voorgrond willen treden als een uniek iemand, 
maakte dat jongeren meer modebewust, meer perfectionistisch en meer 
recreationeel shopten, dit ook vaker en langer deden en daarbij de vrienden 
verkozen als gezelschap ten opzichte van de familie. De 
lichaamstevredenheid van jongeren speelde geen rol. 
 
Shoppen wordt vaak gezien als een sociaal gebeuren en de samenhang met 
sociale identiteit bleek dan ook te bestaan, maar net zoals bij feitelijke 
identiteit was dat vaak in geringe mate. Enkel de mate waarin jongeren 
aandacht hadden voor sociale vergelijking bleek erg sterk samen te hangen 
met shopstijl. Jongeren die zich meer met anderen vergeleken, waren veel 
meer merk- en modebewust, ze beschouwden shoppen veel meer als een 
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recreationele bezigheid, maar tegelijk shopten ze meer perfectionistisch en 
waren ze veel vaker dan anderen overweldigd door het shoppen. Echter, de 
mate waarin jongeren zich met anderen vergeleken toonde geen verbanden 
met shoppraktijk. Jongeren die zich meer door anderen aanvaard voelden, 
bleken meer mode- en merkbewust te shoppen, het shoppen meer als 
recreationele activiteit te zien en tegelijk ook vaker perfectionistisch te 
shoppen. Verder bleken deze jongeren vaker en langer te shoppen, wat 
vooral het sociale karakter van shopgebeuren in de verf zet. Met betrekking 
tot het aantal beste vrienden van jongeren, bleek enkel dat wie meer beste 
vrienden heeft minder perfectionisch shopt. Een hogere populariteit van 
jongeren zorgde er dan weer voor dat ze meer modebewust en merkbewust 
waren en dat ze shoppen ook vaker als vrijetijdsactiviteit beschouwden. Het 
bleek ook dat ze iets frequenter gingen shoppen. 
 
Shoppen hoeft niet gelijk te staan met aankopen doen en dat bleek ook uit 
het lage verband tussen inkomsten aan de ene kant en shopstijlen en 
shoppraktijk aan de andere kant. Wel zorgde hogere inkomsten ervoor dat 
jongeren meer modebewust en merkbewust waren en ook wat meer 
overweldigd. Ze bleken echter niet langer of vaker te gaan shoppen, maar 
wel vaker vrienden als favoriete gezelschap te beschouwen tegenover 
familie. 
 
Tot slot werd ook gekeken hoe shopstijlen hun invloed hadden op 
shoppraktijk. Merkbewuste shoppers shoppen frequenter en ook 
modebewuste shoppers shoppen veel vaker, maar deze laatsten shoppen 
ook langer. Het favoriet gezelschap bij het shoppen speelde bij geen van 
beide groepen een rol. Jongeren die zich overweldigd voelen door het 
shopgebeuren blijken vaker te gaan shoppen, en daarbij meer de vrienden 
dan de familie te verkiezen als favoriete gezelschap. Perfectionistische 
shoppers shoppen langer, maar minder vaak, en verkozen meer om alleen 
te gaan shoppen. Tot slot bleken recreationele shoppers veel langer, veel 
vaker en liever met vrienden te shoppen.  
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Hoofdstuk 12: Besluit 

Jongeren, identiteit en consumptie 

12.1. Inleiding 
In dit onderzoek staat het verband tussen identiteit en consumptie bij 
jongeren centraal. Dit onderzoek werd gestart met een situering van enkele 
belangrijke kenmerken van de hedendaagse jongerencultuur en uit de 
daarbij horende opsomming bleek dat consumptie door jongeren hoog in 
het vaandel wordt gevoerd. Consumptie is daarbij uiteraard ruimer te 
begrijpen dan de aankoop en het verbruik van producten en merken, 
goederen en diensten, maar omvat de activiteiten die individuen stellen 
wanneer ze producten zoeken, selecteren, kopen, gebruiken en evalueren 
om hun noden en verlangens in te willen en de attitudes die daarmee 
gepaard gaan, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de sociale 
omgeving. Eén van de belangrijkste redenen waarom consumptie in de 
hedendaagse maatschappij zulke hoge ogen scoort is dat ze als een 
bouwsteen en communicator van identiteit wordt gezien. Dat is de focus 
van dit onderzoek. De hypotheses voor dit onderzoek hadden dan ook de 
band tussen (feitelijke en sociale) identiteit en consumptie voor ogen 
waarop nu een antwoord dient te worden geformuleerd, al komen ook heel 
wat andere resultaten aan bod ter situering. In dit laatste hoofdstuk wordt 
eerst een theoretische terugblik gegeven, omdat het ontwikkelde verhaal 
doorheen alle hoofdstukken misschien wat verloren is gegaan. Daarna 
worden de voornaamste resultaten van dit onderzoek weergegeven en 
gesitueerd. Uiteraard sluiten enkele slotbemerkingen dit hoofdstuk af.  
 

12.2. Theoretische terugblik 
In hoofdstuk 2 werd stilgestaan bij de geschiedenis van de 
consumptiemaatschappij. Daarvoor was het nodig eerst een omschrijving 
te geven van wat onder een consumptiemaatschappij wordt verstaan. Aan 
de kant van de productie wordt een consumptiemaatschappij gekenmerkt 
door een massamarkt, voortdurende innovatie, krediet en de groeiende rol 
van reclame, maar die omschrijving bleek niet te voldoen. In de wetenschap 
dat consumptie op sommige vlakken is verworden tot een ritueel dat 
spirituele voldoening geeft en steeds meer zelfverwerkelijking mogelijk 
maakt omdat consumptie niet alleen praktisch is, maar ook meer 
symbolisch is geworden, wordt een belangrijk kenmerk van een 
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consumptiemaatschappij ook dat de band tussen het ik en consumptie 
steeds meer nadrukkelijk wordt beleefd.  
 
Daarna werd in hoofdstuk 2 een geschiedenis van de 
consumptiemaatschappij geschetst, niet met de bedoeling exhaustief te 
zijn, maar wel met de bedoeling enkele grote krijtlijnen weer te geven, want 
uit de geschiedenis groeiden de kenmerken van de consumptiemaatschappij 
vandaag. Er bleek dat een consumptiemaatschappij een uitgebouwde 
economie nodig heeft en de ontwikkeling van de productie ging dan ook de 
ontwikkeling van consumptie vooraf. Het kapitalisme was doorslaggevend 
in de economische groei. Europa, dat al vroeg in de geschiedenis (5e eeuw) 
erg gunstige periodes kende, was daarbij de bakermat. De 
concurrentiestrijd tussen de steden na de val van het Rijk van Karel de 
Grote in de 9e eeuw, maakte van de steden echte handelscentra. Een 
doorgedreven rationalisering en bescherming van de lagere 
bevolkingsklassen door bijvoorbeeld betaalde arbeid, samen met een 
Protestantse ethiek die de nadruk legde op kapitaalaccumulatie en 
consumptie afremde, zorgde voor een groeiende productie en een sterk 
toegenomen rijkdom.  
 
Een groeiende productie verklaart op zich echter geen toegenomen 
consumptie. Naast ‘kunnen’ consumeren, is er ook een ‘willen’ consumeren 
nodig. Doordat de toegenomen technologische ontwikkeling zorgde voor 
meer en goedkopere producten, dreigde een overschot. Er werden 
verschillende technieken ingevoerd (zoals kopen op krediet) om de mensen 
tot consumeren te bewegen. Consumeren werd gezien als bijdragen aan de 
economische groei en dat werd omschreven als ‘ieders plicht’. Moeten 
consumeren is echter ook geen willen consumeren.  
 
De wil tot consumeren of anders gezegd de vraag naar consumptie 
verhoogde door andere factoren. Dit kwam onder meer door de 
klassentegenstellingen die meer op de voorgrond kwamen. Het individu 
kreeg wat meer controle over zichzelf, wat zich vooral uitte in consumptie 
waar mensen meer vrijheid in hadden dan in arbeid. Door de 
bevolkingsgroei en het feit dat er tussen de mensen onderling meer contact 
was, kwam er meer sociale wedijver. Processen van distinctie en 
identificatie aan de hand van (luxe-)consumptie begonnen een grotere rol 
te spelen. Bovendien steeg de koopkracht door een toename van het 
inkomen. De maatschappelijke orde werd meer en meer gebaseerd op 
consumptie dan op de plaats in het arbeidsproces. Dit was niet algemeen 
zo, maar het kende wel opgang. In steden en opkomende warenhuizen 
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werden de mensen meer en meer met allerlei producten geconfronteerd, 
zowel in de winkels als bij wat andere mensen deden. De toegenomen vrije 
tijd en de steeds belangrijkere rol van reclame deden de vraag naar 
producten nog toenemen. Dit alles vond plaats in een romantische 
tijdsgeest die de nadruk legde op het ‘ik’ en op zelfexpressie. De overtuiging 
groeide dat het ‘ik’ de wereld maakte en dat kwam ook in consumptie op 
de voorgrond. Consumptie werd op die manier een middel om de eigen 
persoon en de eigen identiteit in de verf te zetten. De 
consumptiemaatschappij was geboren. 
 
In de hoofdstukken 3 en 4 werd ingegaan op consumptie op microvlak. De 
centrale vraag daarbij was hoe individuen met consumptie omgaan. Daarbij 
werd in hoofdstuk 3 eerst een kort overzicht gegeven van verschillende 
soorten consumptieonderzoek en de focus die deze onderzoeken hanteren. 
Daaruit bleek dat door die verschillende focussen doorgaans veel elementen 
onbelicht bleven omdat men consumptiegedrag nooit 100% zuiver kan 
verklaren en ook omdat er steeds heel veel situationele elementen 
meespelen, waarop onderzoek zelden vat heeft.  
 
In de benadering van consumptie werden twee grote visies onderscheiden: 
een economische en een socio-psychologische. Het onderscheid dat daarbij 
werd gemaakt, was erg strikt en dan ook wat kunstmatig. Een economische, 
strikte rationele visie gaat uit van voorspelbaar gedrag van individuen, 
omdat zij telkens onafhankelijk van elkaar, zonder emoties of culturele 
elementen, consumptiebeslissingen nemen. Nutsmaximalisatie, waarbij dat 
nut als functioneel werd geïnterpreteerd, was het enige doel. Deze piste 
werd in dit onderzoek niet gevolgd, maar dat neemt niet weg dat de 
belangrijke elementen uit die visie steeds een rol spelen, bijvoorbeeld in 
routines en gewoontes, omdat niet alle aankopen natuurlijk van even groot 
belang zijn voor het individu en omdat consumptie vaak ook gewoon 
functioneel is, zonder meer. De economische visie gaat echter uit van het 
doorslaggevend belang van prijs en dat geldt niet altijd. Bovendien 
handelen mensen niet automatisch waarbij ze in twee identieke situaties 
twee keer identieke keuzes maken. Bovendien wordt in de economische 
visie op consumptie ook uitgegaan van een perfecte kennis van 
consumenten over de producten en merken die ze kopen en ook dit kan niet 
worden bereikt. Een nieuwe benadering binnen deze stroming probeerde 
een verticale benadering te hanteren waarbij één individu en één product 
betrokken worden om consumptiegedrag te voorspellen, maar ook dat is 
onecht, want in realiteit komt dit niet voor. Andere benaderingen betrokken 
niet alleen prijs maar ook betrokkenheid in het onderzoek, waarbij net die 
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betrokkenheid uitmaakt door welke factoren consumenten zich laten leiden, 
meer rationele of meer emotionele. Ook werd consumptiegedrag opnieuw 
besproken vanuit een nieuw sociaal construct van klasse, zodat 
consumptiegedrag voor grotere groepen meer kon worden voorspeld. Er 
werd besloten dat er natuurlijk economische elementen in 
consumptiebeslissingen meespelen, maar dat ze in sommige gevallen veel 
lacunes laten.  
 
Een sociologische of psychologische visie gaat uit van consumptie als sociaal 
gedeeld proces, waarbij noden ook de vorm van voorkeuren kunnen 
hebben. Die voorkeuren vertalen zich in een band tussen objecten en 
consumenten, wat eigen is aan een materiële cultuur. Net in een materiële 
cultuur treden dingen en de betekenissen van die dingen op de voorgrond. 
Materialisme werd daarbij vanuit een empirische invalshoek omschreven als 
het belang dat individuen hechten aan het verkrijgen en hebben van dingen, 
waarbij individuen aan de hand van producten en hun consumptie hun 
eigenheid kunnen uitdrukken. Consumptie werd daarbij dus bevestigd als 
sociaal fenomeen. De twee voornaamste benaderingen van materialisme 
waren aan de ene kant materialisme als persoonlijkheidskenmerk, dat de 
vorm aanneemt van bezitterigheid (meer willen hebben en houden), 
gierigheid (niet willen delen) en afgunst (jaloersheid op wie meer heeft). 
Aan de andere kant werd materialisme ook omschreven als centrale waarde 
die mensen kunnen aanhangen. Hierbij zijn centraliteit (producten nemen 
een centrale plaats in in het leven van individuen), succes (ze tonen hoe 
goed men bezig is in het leven) en geluk (ze brengen geluk in het leven) de 
voornaamste kenmerken. Er kwam ook naar voor dat men niet alleen de 
eigen identiteit maar ook de gewenste, ideale identiteit met consumptie kan 
maken en uitdrukken. 
 

In een tweede groot deel van hoofdstuk 3 werd dan ingegaan op de 
symboolwaarde van consumptie die aansloot bij die benadering van 
consumptie. Drie elementen stonden in die nieuwe benadering centraal. In 
de vraag naar wie wat koopt en waarom, kwamen persoonlijke en sociale 
identificatie meer op de voorgrond, gekoppeld aan de groepen waartoe men 
behoort of wil behoren, en werd consumptie meer en meer een middel om 
een levensstijl te veruiterlijken. Communiceren werd de nieuwe algemeen 
verspreide functie van consumptie. Naast de praktische nutwaarde en de 
ruilwaarde (prijs) van producten, kwam de tekenwaarde of de 
symboolwaarde als steeds belangrijker naar voor. Producten werden 
imago’s die konden worden gekocht en waarbij vooral aan de ‘ruilwaarde 
van personen’ werd gewerkt. Consumptie werd aldus een voortdurend 
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coderen en decoderen en kon als een soort taal worden beschouwd. 
Niettemin blijven ook routines en eerder economische factoren nog altijd 
een rol blijven spelen. Tot slot van dat hoofdstuk werd ingegaan op reclame, 
die naast de rol van informatie-overbrenger, steeds meer de rol van 
betekeniskoppelaar op zich nam, waarbij (sociale en/of valse) 
consumptiebehoeftes werden gecreëerd.  
 

De symbolische functie van consumptie zorgde ervoor dat consumptie kon 
gebruikt worden als middel tot distinctie en identificatie. Dit stond centraal 
in het vierde hoofdstuk. Aan de ene kant willen mensen van anderen 
verschillen en net op die manier hun eigen ‘ik’ benadrukken, maar aan de 
andere kant willen ze zich ook aan anderen spiegelen. Deze twee processen 
van distinctie en identificatie zijn doorgaans samen aan het werk omdat 
mensen verschillende groepen hebben waartegen ze zich willen afzetten of 
waarmee ze zich willen vereenzelvigen, zodat het niet altijd duidelijk is met 
welke reden consumptie wordt gehanteerd. Dit neemt niet weg dat 
consumptie wordt gebruikt om prestige te creëren, imago uit te stralen, een 
identiteit op te bouwen en te communiceren. Deze consumptiepraktijk kent 
een ruimere verspreiding dan vroeger het geval was, toen het enkel kon 
door de zogenaamde hogere klassen in de maatschappij.  
 
De processen van distinctie en identificatie hangen nauw samen met 
referentiegroepen, want net dit zijn de groepen waarin mensen zich al dan 
niet willen doen passen. Daarin zijn vier soorten te onderscheiden. Ten 
eerste zijn er de groepen waartoe men hoort, waarvan men ‘lid’ is. Deze 
groepen kennen hun gewoontes en gebruiken, ook op het vlak van 
consumptie en lidmaatschap van die groepen vereist dus bepaalde 
praktijken, wil men lid blijven. Er zijn daarnaast ook referentiegroepen. 
Hieronder worden de groepen verstaan waartoe een individu niet behoort, 
maar waartoe hij wel graag zou willen behoren. De regels en gebruiken in 
deze groepen kunnen door individuen worden geïmplementeerd om als lid 
van die groep te worden aanzien, ook al zijn ze dat (nog) niet. De 
toegenomen anonimiteit in de maatschappij opende hiervoor de deuren. 
Net zoals er groepen zijn waartoe mensen graag zouden willen behoren, zo 
zijn er ook groepen waartoe mensen helemaal niet wensen te behoren. Dit 
is een derde soort referentiegroep. De gehanteerde werkwijze is dan net 
andersom. Gewoontes, gebruiken, keuzes van die groepen zullen worden 
vermeden, om zeker niet als lid van die groep te worden aanzien. Ten vierde 
zijn er ook neutrale groepen, want natuurlijk zijn niet alle bestaande 
groepen, hoe men die ook definieert, van betekenis voor elk individu. De 
eerste drie vermelde referentiegroepen spelen een rol in de 
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consumptiekeuzes van individuen, maar daarbij geldt opnieuw dat er 
meerdere referentiegroepen zijn voor elk individu en dat consumptiekeuzes 
op dat vlak niet altijd eenduidig te maken zijn. Belangrijk was echter wel 
dat consumptie met dit doel zichtbaar en dus publiek moet zijn, wil het haar 
doel bereiken. Consumptie als middel tot distinctie en identificatie wordt 
aldus een gereedschap voor sociale mobiliteit. Producten en merken worden 
tekens van onderscheid omdat alle groepen bepaalde consumptiepatronen 
met zich meebrengen en het hanteren van die consumptiepatronen net 
lidmaatschap veronderstelt.  
 
Een extreme vorm van distinctie en identificatie aan de hand van 
consumptie is demonstratieve consumptie. Dit reduceert consumptie tot 
een louter onderscheidingsmiddel. Oorspronkelijk werd demonstratieve 
consumptie gekoppeld aan de plaats die iemand bekleedt op de 
economische ranglijst in een maatschappij, maar gezien het niet langer 
doorslaggevende belang daarvan en de toegenomen vrijheid en anonimiteit 
wordt het nu ook meer algemeen gehanteerd. Opnieuw is het daarbij 
belangrijk dat het publieke consumptie betreft en dat ervan uit wordt 
gegaan dat meningen en smaken van anderen er voor een individu wel 
degelijk toe doen. De oorspronkelijke theorie van demonstratieve 
consumptie is dan wel misschien als satire bedoeld, in de hedendaagse 
consumptiemaatschappij komt het ook in haar algemeenheid voor. 
 
De toegenomen consumptievrijheid en meer verscheiden 
consumptiepraktijken hebben de nood aan classificaties van consumenten 
natuurlijk niet doen afnemen. Daarom werd in hoofdstuk 4 ook ingegaan op 
dergelijke classificatiesystemen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 
verleiders en onderdrukkers, waarbij die laatsten het consumptiespel in alle 
vrijheid kunnen meespelen en die eersten niet. Neo-tribes werden 
voorgesteld als nieuwe soort sociale groepen waarin net de 
consumptiepraktijken de sociale grenzen afbakenen. Er werd ook ingegaan 
op de klassieke theorie van Bourdieu, waarbij via leefstijlen smaken aan 
sociale posities worden gekoppeld, onderscheiden volgens economisch en 
cultureel kapitaal. De belangrijkste (nieuwe) manier van onderscheid is 
echter lifestyle, die vooral werd gekenmerkt door betekenissen die aan 
mode en vrije tijd werden toegekend, maar die ook een algemenere rol 
spelen. Hoewel economische posities altijd een rol blijven spelen, verwijst 
een individu aan de hand van zijn symbolische aankopen vooral naar zijn 
lifestyle. Bij dit alles werd opgemerkt dat individuen in dergelijke mate vrij 
zijn dat ze ook als een omnivoor over alle grenzen heen producten en 
merken kunnen uitkiezen, waardoor classificatiepogingen over het 
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algemeen geen zin hebben. Als laatste element bij het deel over distinctie 
en identificatie werd ingegaan op kleding, het productvoorbeeld bij uitstek 
dat dergelijke processen mogelijk maakt.  
 
In hoofdstuk 4 werd ook aandacht geschonken aan de motor van 
consumptie: geld. Consumptie is ruimer te beschouwen dan aankopen, 
maar de mogelijkheid tot aankoop, die net door beschikbaar geld wordt 
bepaald, heeft er wel een invloed op. Geld werd oorspronkelijk vooral vanuit 
economische hoek bestudeerd omdat voorbij werd gegaan aan het feit dat 
het ook op zich betekenis kon hebben. Geld is inderdaad een ruilmiddel, 
een teleenheid, een systeem van uitgestelde betaling en een financiële 
waardenvoorraad, maar daarnaast is het op zich ook een waardengeladen 
bezitsobject en geeft het aanleiding tot macht in een 
consumptiemaatschappij. Geld is dus niet alleen een feit, maar hangt ook 
samen met attitudes. Het betekent vrijheid en biedt ook de kans om in meer 
of minder mate aan identiteitsconstructie te doen in een door consumptie 
bepaalde maatschappij. Vooral voor de jongeren uit dit onderzoek die op 
school zitten en dus geen voltijdse arbeid verrichten, kan de 
beschikbaarheid een belangrijke rol spelen. 
 
Als laatste deel in hoofdstuk 4 kwam de meest visuele daad van consumptie 
in het licht te staan. Shoppen werd daarbij gedefinieerd als een sociaal 
proces dat buitenshuis plaatsvindt en waarbij producten en merken in 
winkels worden bekeken, vergeleken en eventueel gekocht. Kopen werd dus 
niet als essentieel element van shoppen beschouwd. Het sociale belang van 
shoppen blijkt onder meer uit het feit dat het een activiteit is die doorgaans 
met anderen wordt gedaan en dat het eventueel kan gecombineerd worden 
met andere vrijetijdsbestedingen. Shoppen is één van de belangrijkste 
vrijetijdsbestedingen bij jongeren, voor wie een shoppingcentrum niet 
alleen een plaats vol winkels is, maar ook een ontmoetingsplaats. Shoppen 
kan op verschillende manieren gebeuren en er werden dan ook 
verschillende stijlen onderscheiden: utilitair, sociaal, recreationeel of 
hedonistisch en bovendien hoeft het uiteraard niet altijd iets te betekenen. 
Ook shoppraktijk kreeg aandacht. 
 
In hoofdstuk 5 werd ingegaan op de kenmerken van de postmoderne 
cultuur en de gevolgen daarvan voor de identiteitsconstructie die er typisch 
voor is. Postmoderniteit werd daarbij in verband met gebracht met 
moderniteit, om preciezer na te gaan waar de typische kenmerken van 
postmoderniteit in schuilen. De moderniteit werd gekenmerkt door de 
constructie van grote waarheden en het belang van de rede. Deze grote 



350 

waarheden of sociale constructies werden narratieven genoemd. De 
maatschappij werd in grote mate volgens deze narratieven geordend. 
Sociale stratificatie gebeurde op basis van sociale klasse, maar er was ook 
een toenemende nadruk op het eigen ik merkbaar, want het ‘vroeger’ was 
niet meer allesbepalend en dat maakte dat identiteitsconstructie een optie 
werd, ook voor de grote massa. Postmoderniteit sloot heel wat 
eigenschappen van moderniteit in zich, maar kenmerkte zich vooral doordat 
de manier van denken veranderde. De grote narratieven die de structuur in 
de moderne periode uitmaakten verdwenen, sociale grenzen boetten aan 
belang in. De moderniteit was niet verdwenen, maar het individu kwam nog 
meer op de voorgrond te staan. Belangrijk was ook de groeiende kloof 
tussen realiteit en representatie. Verder kenmerkte de postmoderniteit zich 
door een toenemende flexibilisering en ongebondenheid. Daarbij groeide 
het belang van consumptie, net omwille van de steeds nauwere band tussen 
betekenissen van consumptie en identiteit. Individualisme vierde hoogtij, 
maar ook pluralisme deed dat. De kernideologie werd deze van keuze, maar 
daarbij is het belangrijk op te merken dat er een coherent geheel daarin 
niet meer vanzelfsprekend was. In plaats daarvan groeide het belang van 
bricolage. Er werd evenwel ook aangetoond dat dit tot meer onzekerheid 
leidde en tot sociale risico’s. Keuzes maken was nodig, maar zonder vaste 
grond om steeds op terug te vallen, was dit geen sinecure. Sociale groepen 
bestonden nog altijd, maar werden meer door stijlen en imago’s tot stand 
gebracht. Zelfconstructie werd het codewoord. 
 

In een tweede deel van hoofdstuk 5 werd ingegaan op het begrip identiteit 
zelf. Er werd al gesteld dat publieke consumptie een groot belang innam in 
de constructie ervan, maar sociale invloeden waren nooit veraf. Identiteit 
bleek echter een moeilijk te vatten iets. Ruwweg kon het worden 
omschreven als een set kenmerken die personen van elkaar 
onderscheidden, maar dit blijft even vaag, abstract en ongrijpbaar. In elk 
geval werd duidelijk dat het besef van het individu over de eigen identiteit 
bepalend was. Dit werd het zelfbeeld of het looking glass self genoemd. 
Identiteit werd dan beschouwd als een koepelbegrip over alle zelfbeelden 
en sociale rollen van een individu heen, of zelfs als een nieuw narratief. Die 
identiteit bleef een leven lang in de stelling staan, omdat er voortdurend 
keuzes moesten gemaakt worden en het belang zelfreflectie daarbij 
bezwaarlijk kon worden onderschat. Het bleek ook dat wat onder identiteit 
begrepen werd, vaak afhankelijk was van operationalisering. Net zoals bij 
referentiegroepen gebeurde, werden er ook voor identiteit verschillende 
soorten onderscheiden. Er was het feitelijke zelf, datgene wat men is of 
denkt te zijn. Er was echter ook de sociale identiteit, ingegeven door wat 
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anderen denken over een betrokken individu, maar net daardoor bijna 
onmogelijk precies te achterhalen. Naast de sociale zelf bleek ook het ideale 
zelf van belang, datgene wat men graag zou zijn. Reclame en media 
confronteren individuen voortdurend met mogelijke kenmerken van dat 
ideale zelf. Naast het ideale zelf dat men wil bereiken of waar men voor wil 
doorgaan, was er ook de niet-gewenste identiteit, de persoon die men 
absoluut niet wil zijn of waar men zich niet meer wil vereenzelvigen. In al 
die soorten identiteit bleek consumptie van groot belang omdat onder meer 
consumptiegewoontes en –praktijken tonen wie men is (of wil zijn).  
 
Identiteitsconstructie is een levenslang proces, maar niettemin wordt de 
echte start en de grootste vrijheid ervoor verwacht in de jongerentijd. 
Daarbij bleek de term ‘jongeren’ of ‘jeugd’ sociaal geconstrueerd. De 
levensstijl in deze jongerenperiode werd lang gezien als een eigen 
subcultuur, een ‘afwijking’ van de dominante cultuur, omdat jongeren 
duidelijk op sommige vlakken anders leven dan volwassenen, maar deze 
benadering heeft intussen erg aan belang ingeboet. Dit neemt niet weg dat 
de maatschappij verwacht van jongeren dat ze groeien naar volwassenheid 
en beginnen bouwen aan hun eigen identiteit. Tieners starten daarbij na de 
ervaring van een soort crisismoment dat vooral in de pubertijd wordt 
gesitueerd en waarbij ook bij hen het besef van het belang van een eigen 
identiteit groeit. Bovendien hebben jongeren een grotere vrijheid in die 
constructie omdat ze nog maar weinig ‘basis’ hebben gelegd en omdat de 
maatschappij toleranter is voor hun zoektocht. In die zoektocht speelde de 
sociale omgeving van jongeren een cruciale rol. Die sociale omgeving wordt 
voor hen vooral gevormd door hun thuis en hun peergroup, hun 
belangrijkste referentiegroep die van hen verlangt dat ze de juiste signalen 
uitzenden. Aangezien ze met die peergroup het grootste deel van hun vrije 
tijd doorbrengen en aangezien consumptie net in die vrije tijd meer vrij spel 
heeft, kon het belang van de peergroup voor consumptie van jongeren 
worden verondersteld. 
 

12.3. Onderzoeksopzet 
In hoofdstuk 6 stonden de steekproef, de meetinstrumenten en het 
methodologische opzet centraal. In tegenstelling tot de meeste 
sociologische onderzoeken over de band tussen consumptie en identiteit, 
hanteerde dit onderzoek geen kwalitatieve benadering, maar werd gewerkt 
met een grootschalige kwantitatieve survey. Om deze zo goed mogelijk te 
laten plaatsvinden, werd eerst een pilootstudie uitgevoerd bij 287 leerlingen 
van secundaire scholen. De bedoeling van de pilootstudie was vooral om de 
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vragenlijst te testen. Daarbij werd nagegaan of alle nodige informatie voor 
het onderzoek op een adequate manier kon worden verworven. Hier 
speelden elementen van interne logica mee, maar tegelijk kon worden 
nagegaan of alle vragen begrepen werden zoals ze begrepen moesten 
worden. Aangezien de afname van de vragenlijst telkens werd begeleid, 
konden vragen van leerlingen tijdens het invullen van de vragenlijst als 
extra leidraad dienen. Een tweede belangrijke doel van de pilootstudie 
betrof de aanpassingen van de schaalvragen tot hun kleinst mogelijke vorm, 
zodat de brede opzet van het onderzoek niet werd geschaad.  
 
Vervolgens werd ingegaan op de steekproef. Deze was representatief naar 
onderwijsvormen en leerjaren in het secundair onderwijs. De vragenlijst 
werd uiteindelijk ingevuld door 3.465 leerlingen door middel van klassikale 
bevraging. Die klassikale bevraging kent als voornaamste voordeel de 
bereikbaarheid van jongeren. Bijna alle jongeren gaan naar school, wat 
vertekening van de resultaten door een keuze voor afname van de enquête 
bij subpopulaties (jeugdbewegingen, sportclubs) onmogelijk maakte. De 
snelheid waarmee op deze manier representatieve gegevens konden 
worden verzameld, maakte dan ook dat deze klassikale schriftelijke 
bevraging niet aan haar proefstuk toe was. Dit laatste aspect vormde echter 
meteen het voornaamste nadeel van bevragingen via scholen. Scholen 
worden overspoeld door aanvragen voor enquêtes in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek en aangezien dit hun kerntaak niet is, worden 
hoogstens slechts één of enkele enquête-afnames per schooljaar 
toegestaan. Dit maakte dat na een eerste steekproeftrekking nog drie 
aanvullingen nodig waren om de representativiteit te bereiken die nodig 
was voor dit onderzoek.  
 
Daarna werd ingegaan op de meetinstrumenten uit de vragenlijst die in het 
onderzoek werden betrokken. In de beschrijving van de leerlingen die de 
vragenlijst invulden, werd er bijzondere aandacht geschonken aan geslacht, 
leeftijd, etniciteit, onderwijsvorm en thuissituatie, aangezien deze 
elementen ook in het onderzoek werden betrokken als socio-demografische 
achtergrondkenmerken van de jongeren. Voor zowel identiteitselementen 
als peergroupelementen diende een selectie te gebeuren, op basis van 
eerdere onderzoeken in de literatuur. Identiteit werd in kaart gebracht aan 
de hand van eigenwaarde, assertiviteit en lichaamstevredenheid. 
Eigenwaarde werd daarbij omschreven als een maat voor het verschil 
tussen actual self en ideal self. Assertiviteit was de benaming die werd 
gegeven aan het kenmerk van de jongeren om met hun eigen identiteit op 
de voorgrond te willen treden en sloot aan bij uniciteit. 
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Lichaamstevredenheid, opgenomen omdat het lichaam een van de enige 
aspecten van het eigen ik is die men niet voor anderen kan verbergen, was 
daarbij opgevat als een verschil tussen huidige en gewenste lichaamsvorm. 
De peergroup van jongeren, of de invloed van de peergroup op jongeren en 
in die zin aansluitend bij social self, werd in kaart gebracht aan de hand van 
de ingeschatte populariteit van jongeren, hun aantal beste vrienden, de 
mate waarin ze aandacht hebben voor vergelijking met anderen en de mate 
waarin ze zich door anderen aanvaard voelen. 
 
Met betrekking tot consumptie werden vier verschillende elementen 
betrokken. Het eerste was geld en vormde een buitenbeentje aangezien 
geld geen noodzakelijke voorwaarde vormt voor consumptie. Echter, als 
consumptie enkel wordt beperkt tot bijvoorbeeld kijken en vergelijken, dan 
legt dit ernstige beperkingen op. Producten en merken hebben hun sterkste 
band met identiteit als ze gekocht zijn en om te kopen is geld nodig. Twee 
voorname en te meten inkomstenbronnen van jongeren zijn daarbij zakgeld 
en eigen bijverdiensten. Dit zijn niet alle financiële bronnen die jongeren 
hebben, maar het geld dat ze occasioneel toegestopt krijgen voor bepaalde 
aankopen is veel moeilijker in kaart te brengen en al evenmin kunnen alle 
aankopen die ouders doen voor hun kinderen precies worden gemeten. Het 
onderzoek gaat, in aansluiting op de literatuur, uit van een attitude-
gedragsmodel en daarom werden zowel houdingen als 
consumptiepraktijken betrokken. Als eerder algemene 
consumptiehoudingen werden materialisme, tevredenheid over bezittingen 
en houding ten aanzien van geld betrokken. Met betrekking tot 
consumptiepraktijk werd in kaart gebracht hoeveel jongeren per week 
uitgaven en werd ook gevraagd aan welke productcategorieën ze al dan niet 
veel geld besteden. Daarbij werden vier groepen van bestedingen 
onderscheiden: noodzakelijke aankopen waarvan eigenlijk verwacht wordt 
dat voor veel jongeren de ouders dit betalen (transport en schoolmateriaal), 
producten bedoeld voor het (verwennen van het) individu (pc-spelen, 
muziek/video, sport, hobby, snacks en sigaretten), producten met een sterk 
sociale inslag (cadeaus, kleding en uiterlijk, uitgaan en gsm) en sparen. Een 
laatste aspect van consumptie dat in het onderzoek werd betrokken was 
niet het minste: shoppen. Shoppen is de meest visuele daad van 
consumptie en in het onderzoek werden enkele feiten betrokken (duur van 
een shopuitstap, frequentie van shopuitstappen en favoriet gezelschap bij 
een shopuitstap), maar ook enkele shopstijlen. Daarbij werden een 
perfectionistische, een overweldigde, een modebewuste en merkbewuste 
en een recreationele stijl onderscheiden.  
 



354 

In het laatste deel van hoofdstuk 6 werd ingegaan op het onderzoeksmodel 
dat in de analysehoofdstukken worden ontleed. Consumptie staat daarbij 
centraal, zowel in houdingen als in feiten. Voorafgaand aan deze 
consumptie wordt de invloed van feitelijke en sociale identiteit, net om na 
te gaan of consumptie vanuit die identiteit en sociale positie een rol speelt 
zoals vooruitgeschoven in de hypothesen. Inkomsten werden daarbij ook 
betrokken als mogelijk beïnvloedende consumptiefactor. Bij dit alles werd 
uiteraard de invloed van socio-demografische kenmerken van jongeren niet 
vergeten. 
 

12.4. Analyseresultaten en bespreking 

In de hoofdstukken 7 tot en met 11 werden de resultaten van de analyses 
naar voor gebracht. In hoofdstuk 7 werd de band nagegaan tussen de 
sociaal-demografische achtergrond van de respondenten en hun actuele of 
ideale zelfbeeld en op de manier waarop de peergroup, of het sociale 
zelfbeeld, daarmee samenhangt. De thuissituatie speelde daarin vaak een 
kleine rol of zelfs helemaal geen rol133. 
 
Geslacht en leeftijd bleken samen te hangen met de eigenwaarde en de 
mate van assertiviteit bij jongeren. Meisjes hebben over het algemeen een 
lagere eigenwaarde dan jongens en zien zichzelf ook minder als een uniek 
individu, wat in lijn ligt met eerder onderzoek (d'Haenens et al., 2001). Van 
leeftijd wordt dan weer verwacht dat het een meer ambigue rol speelt. 
Tieners hebben namelijk een lagere zelfwaarde naarmate ze ouder worden, 
maar tegelijk zien ze zichzelf wel meer als een eigen, uniek individu. 
Consumptie is dan zowel een bouwsteen (voor jongeren met een lagere 
zelfwaarde) als een communicator van een eigen unieke identiteit. Dezelfde 
redenen leidden tot gelijkaardige verwachtingen voor jongeren uit het BSO 
(en deels ook TSO/KSO) die doorgaans een lagere eigenwaarde hebben dan 
leerlingen uit het ASO134 en voor leerlingen van autochtone origine omdat 
zij een hogere uniciteit te kennen gaven, hoewel eerder onderzoek 
aantoonde dat vooral allochtone jongeren geleerd wordt ‘to stand up for 
themselves’ (Steinberg & Monahan, 2007) en dat dus ook in consumptie 
naar voor kan komen. Andere verbanden tussen de opgenomen socio-

                                                 
133 Ook in de meeste andere analyses bleek de thuissituatie, zoals in kaart gebracht in dit 
onderzoek, niet of nauwelijks een rol te spelen. In de bespreking van de resultaten, wordt 
hier dan ook niet verder op ingegaan. 
134 Aangenomen dat onderwijsvorm een indicator is van de socio-economische thuissituatie 
(Tan, 1998) zouden het inderdaad jongeren uit het BSO zijn die minder resistent zijn aan 
sociale druk vanuit de peergroup (Steinberg & Monahan, 2007).  
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demografische elementen en meetinstrumenten van feitelijke identiteit 
werden niet gevonden. 
 

Met betrekking tot het sociale zelfbeeld, of de plaats in de peergroup, werd 
vastgesteld dat jongens zich minder populair voelen dan meisjes en dat 
meisjes zich meer aanvaard voelen in hun peergroup dan jongens. Eerder 
onderzoek dat aantoonde dat peergroup pressure vooral onder jongens 
speelt (Steinberg & Monahan, 2007) vindt hier steun. De verwachtingen die 
hieruit vloeien is dan dat consumptie dan vooral wordt aangewend door 
jongens om aan die populariteit en die mindere mate van aanvaarding door 
de peergroup wat te doen (zie H3). Het bleek ook dat jongeren zich over 
het algemeen meer aanvaard voelen in hun peergroup naarmate ze ouder 
werden en zich minder met anderen vergeleken. Of ze meer belang hechten 
aan vrienden naarmate ze ouder worden (van Lieshout, 1999) kan hiermee 
niet met volle zekerheid worden gestaafd, maar het blijkt in elk geval wel 
dat ze zich in hun peergroup beter voelen en inderdaad minder peergroup 
pressure ervaren naarmate ze ouder worden135 (Ali et al., 2012; Steinberg 
& Monahan, 2007) en dus consumptie als bouwsteen of communicator dus 
minder nodig zouden kunnen hebben. Uit de analyses met onderwijsvorm 
bleek dat jongeren het BSO zich minder populair voelen, minder aanvaard 
en zich ook meer met anderen vergeleken. Men zou, in aansluiting op eerder 
onderzoek, kunnen stellen dat ze wat meer individualistisch zijn ingesteld 
(Elchardus et al., 1999), maar verwacht wordt (H3) dat zij meer naar 
consumptie zullen grijpen omwille van haar symboliek in de uitbouw van 
het zelf136. Wanneer de betrokken hypothesen getoetst zullen worden, moet 
in acht genomen worden dat het de jongeren met de vermelde socio-
demografische achtergrond zijn voor wie dit vooral geldt.  
 

De hypotheses H2a, H2b en H3 kunnen uiteraard pas worden getoetst 
wanneer consumptie-elementen in de analyses betrokken worden, maar 
voor de hypothese H1 waarin werd verwacht dat jongeren die zich minder 
‘sterk’ voelen in hun feitelijke identiteit meer belang hechten aan hun 
sociale identiteit (als een mogelijke intermediair naar consumptie toe), 
moesten geen consumptie-elementen worden betrokken. Uit de analyses 
waarbij gecontroleerd werd voor socio-demografische achtergrond, bleek 
                                                 
135 Onderzoek toont aan dat voor jongere tieners de afhankelijk van de ouders niet 
‘vervangen’ wordt door onafhankelijkheid, maar door afhankelijkheid van de peergroup (Ali 
et al., 2012; Steinberg & Monahan, 2007). 
136 Eerder onderzoek toonde aan dat invloed van de peergroup meer speelde bij jongeren 
met thuissituaties die ‘zwakker’ waren (minder goede communicatie en onstabiele familiale 
omgevingen) (John, 1999), maar dat kon niet worden teruggevonden. De indicatoren van 
thuissituatie speelden nauwelijks een rol. 
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dat eigenwaarde hand in hand gaat met populariteit en aanvaarding door 
anderen: jongeren met een hogere eigenwaarde voelen zich meer populair 
en meer aanvaard en vergelijken zich minder met anderen. Hoewel 
vrienden en leeftijdgenoten niet samenvallen (Bouverne-De Bie & 
Verschelden, 1999), werd ook eerder al gewezen op het feit dat jongeren 
met zwakke vriendschapsbanden, lager scoren in eigenwaarde (Van 
Leeuwen, 1999) en dat zich goed voelen in de peergroup sterk samenhangt 
met de eigenwaarde van jongeren (Valkenburg et al., 2006). Ook jongeren 
die zichzelf meer uniek vinden, bleken vaker een populaire status te 
genieten in de peergroup en meer aanvaard te worden. Er werden ook 
tekenen gevonden die stellen dat wie ontevreden is met het lichaam, zich 
minder vaak populair voelt. Lichaamstevredenheid hing trouewens enkel 
samen met populariteit. Op dat vlak doet het lichaam er dus wel toe, maar 
bij de andere elementen was dat helemaal niet het geval.  
 
Hoewel niet alle indicatoren van feitelijke en sociale identiteit met elkaar 
verband hielden, boden de gevonden verbanden wel steun voor de gestelde 
hypothese H1: jongeren die zichzelf sterk(er) voelen in hun feitelijke 
identiteit, hebben ook een ‘sterkere’ sociale identiteit: ze zijn populairder, 
voelen zich meer aanvaard en vergelijken zich minder vaak met anderen. 
Hoewel de term ‘sterk’ misleidend is, dient ze er vooral toe om erop te 
wijzen dat van deze jongeren wordt verwacht dat ze consumptie als 
bouwsteen van de eigen identiteit minder ‘nodig’ achten.  
 
Bijkomend bij deze analyses kan ook nog worden vermeld dat er verbanden 
te vinden waren tussen feitelijke identiteit en sociale identiteit aan de ene 
kant en de socio-demografische elementen aan de andere kant, maar dat 
deze nooit echt sterk waren. Eigenwaarde en assertiviteit werden 
bijvoorbeeld maar voor gemiddeld 5% ‘verklaard’ door die achtergrond. Het 
postmoderne voorbehoud dat de achtergrond van mensen minder bepalend 
is voor hun eigen identiteit die in grotere vrijheid kan worden opgebouw in 
de maatschappij, past hierin, maar tegelijk moet opgemerkt worden dat er 
nog wel degelijk verbanden zijn en de rol van die socio-demografische 
achtergrond dus niet uitgespeeld is (Warde, 1994a).  
 

In hoofdstuk 8 werd ingegaan op een mogelijke belangrijke 
intermediërende factor. Consumptie mag dan wel ruimer zijn dan geld 
uitgeven, het sowieso niet kunnen aankopen van producten en merken kan 
een belangrijke hindernis zijn in de constructie en communicatie van het 
eigen ik aan de hand van consumptie, omdat men in het achterhoofd altijd 
weet dat ‘het toch niet kan’ (cfr. de theorie van het geplande gedrag (Ajzen, 
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1991)). In hoofdstuk 8 werden echter nog geen specifieke 
consumptieaspecten betrokken. Daarom kan ook hoofdstuk 8 ook deels als 
een voorbereidend analysehoofdstuk worden beschouwd. Dit neemt niet 
weg dat enkele belangrijke vaststellingen konden worden gedaan omdat 
jongeren die meer middelen hebben tot voor de aankoop van producten en 
merken, dit ook uitgebreider kunnen doen. Enig voorbehoud dient wel te 
worden geformuleerd, in die zin dat in het onderzoek alleen de zogenaamde 
eigen financiële middelen van jongeren werden betrokken: hun zakgeld en 
hun bijverdiensten. Het is daarnaast verre van uitgesloten dat ze voor 
aankopen die ze willen doen extra geld op occasionele basis toegestopt 
krijgen van de ouders, die in veel gevallen er ook bij zijn wanneer jongeren 
aankopen doen en dan zelf de eigen geldbuidel bovenhaalden. Deze 
gegevens konden echter niet in kaart worden gebracht. 
 

In hoofdstuk 8 werden de analyses naar de samenhang tussen socio-
demografische achtergrond en de actuele en sociale identiteit aan de ene 
kant en inkomsten aan de andere kant gedaan voor zowel zakgeld als 
bijverdiensten apart. In de analyses in de verdere hoofdstukken werd met 
één maat van inkomsten gewerkt. Dit werd enerzijds gedaan omdat de 
samenhang met inkomsten van belang was en niet zozeer de aparte 
samenhang met zakgeld en bijverdiensten, maar er speelde ook een 
methodologische reden mee. Bij analyses met bijverdiensten zouden 
bijvoorbeeld alle jongeren onder de 15 jaar uit het onderzoek geweerd 
moeten worden, omdat zij wettelijk gezien nog geen bijverdiensten mogen 
hebben, en dit was een brug te ver. 
 

De belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 8 waren dat jongens meer 
financiële middelen hadden dan meisjes. Deels wordt dit verklaard doordat 
jongens in veel gevallen meer zakgeld krijgen dan meisjes. Hoewel ouders 
het er over het algemeen over eens zijn dat er geen verschil zou mogen 
bestaan137, worden deze verschillen in het voordeel van jongens wel vaker 
genoteerd (Furnham, 2001; Furnham & Kirkcaldy, 2000; Lassarre & Roland-
Lévy, 1989; Mortimer et al., 1994; Noordmans, van Gelder, Kohnstamm, & 
Vervoort, 1995)138. Ook leeftijd doet er – uiteraard – toe. Hoe ouder 
jongeren zijn, hoe meer financiële middelen ze hebben: ze krijgen vaak nog 
                                                 
137 Wel wordt opgetekend dat in lagere socio-economische kringen de overtuiging leeft dat 
jongens meer zakgeld zouden moeten krijgen dan meisjes (Furnham, 1986, 2001), waarbij 
de erg traditionele en toch wel achterhaalde overtuiging leeft dat dit nodig is, ‘gegeven de 
verantwoordelijkheid van de man voor het economisch welzijn van zijn gezin’ (Mortimer, 
Dennehy, Lee, & Finch, 1994) 
138 Deels zou dit worden verklaard doordat jongens er meer ‘dwingend’ naar vragen (Ali et 
al., 2012). 
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meer zakgeld omdat ouders vinden dat ze meer en meer ook financieel 
(deels) op eigen benen moeten leren staan (Feather, 1991), maar ze gaan 
ook bijverdienen. En hoewel in sommige gevallen het geven van zakgeld 
dan stopt “omdat ze het niet meer nodig hebben” (Miller & Yung, 1990; 
Warton & Goodnow, 1995), moedigen in meer dan de helft van de gevallen 
de ouders hun kinderen zelfs aan zelf wat te gaan bijverdienen om over wat 
meer eigen geld te beschikken (Furnham, 2001), zonder dat het geven van 
zakgeld stopt. Verder bleken ook de jongeren uit het BSO meer middelen 
te hebben dan jongeren uit het TSO en KSO en dat jongeren uit het ASO 
het minst eigen middelen hebben. Een verklaring daarvoor kan gevonden 
worden in eerder onderzoek, waaruit bleek dat jongeren uit het BSO de 
maatschappij ruwer en harder ervaren en zij (en ook hun ouders) ook over 
geld beschikken daardoor belangrijker vinden (Elchardus et al., 1999). 
Verder bleek ook dat allochtone jongeren meer eigen geld hadden, mogelijk 
deels verklaard omwille van redenen van gedeeltelijke financiële 
zelfstandigheid (Noordmans et al., 1995). De rechtstreekse samenhang 
tussen inkomsten en feitelijke of ideale identiteit bleek gering. Er was geen 
verband met eigenwaarde, maar wel bleek dat jongeren die wat meer geld 
tot hun beschikking hadden, wat meer nadruk legden op hun eigen uniek 
zijn. Theoretisch kunnen ze dat uniek zijn dan ook wat meer benadrukken 
in consumptie, maar of dat zo is, moest uit verdere analyses blijken. Ook 
de verbanden tussen inkomsten en sociale identiteit (peergroup) waren 
gering. Gecontroleerd voor socio-demografische achtergrond bleken 
jongeren met meer middelen wat meer populair. Ze vergeleken zich ook 
meer met anderen. Eenzelfde redenering als bij uniciteit kan theoretisch 
naar voor schuiven dat ze dit (kunnen) doen omdat ze de gevolgen van die 
vergelijking wat meer kunnen realiseren in consumptie, maar ook hier 
moesten verdere analyses duidelijkheid brengen.  
 

In hoofdstuk 9 werd een eerste aspect van consumptie geïntegreerd. De 
redenering volgend dat houdingen daden voorafgaan, werden drie 
houdingen in het model opgenomen die verband hielden met consumptie. 
Naast een algemene maat van materialisme werden specifieke 
consumptiegerelateerde houdingen opgenomen die verband hielden met 
consumententevredenheid en geld. Deze drie houdingen correleerden in 
hoge mate, wat niet onverwacht was.  
 
In verdere analyse bleken deze consumptiehoudingen in grote mate op zich 
te staan. De banden met socio-demografische achtergrond waren 
bijvoorbeeld erg klein. Meisjes bleken minder tevredenheid te putten uit 
hun bezittingen en ook minder belang te hechten aan geld dan jongens. Dat 
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laatste werd ook al in eerder onderzoek gevonden (d'Haenens et al., 2001) 
en vindt hier dus steun. Alle consumptiegerelateerde attitudes groeiden aan 
belang naarmate jongeren ouder werden: ze werden materialistischer, 
hechtten meer belang aan hun bezittingen en ook de symbolische waarde 
van geld werd hoger ingeschat. Jongeren lijken dus in de consumptiecultuur 
in te groeien (Ali et al., 2012). Bij de tevredenheid die uit bezittingen werd 
gehaald speelde ook de onderwijsvorm een rol. Jongeren uit het ASO waren 
meer tevreden met wat ze al hadden. Verder bleek ook dat allochtone 
jongeren meer belang hechtten aan de symbolische waarde van geld. Groot 
waren deze verbanden echter nergens. De socio-demografische 
achtergrond van jongeren oefent dus slechts een geringe invloed uit op de 
houdingen ten aanzien van consumptie.  
 

Eenzelfde geringe samenhang werd genoteerd tussen feitelijke of ideale 
identiteit en de mate waarin aan consumptie belang werd gehecht. Er kon 
wel worden vastgesteld dat jongeren met een hogere eigenwaarde minder 
materialistisch waren en dat deze jongeren minder belang hechtten aan 
geld, waarmee aangesloten werd bij de eerder gedane vaststellingen dat 
materialisme en een lagere eigenwaarde met elkaar samengaan (Hudders 
& Pandelaere, 2012; Schrum et al., 2014; Schrum et al., 2012; Wong et 
al., 2011). Verder bleek ook dat jongeren die in grotere mate de eigen 
uniciteit willen benadrukken, materialistischer waren (cfr. Schrum et al., 
2012) en meer tevredenheid zochten in bezittingen. Van consumptie wordt 
dan verwacht dat het haar rol als communicator van die eigen unieke 
identiteit kan spelen (H2b).  
 

De grootste verbanden werden – zoals verwacht (H3) – gevonden tussen 
consumptie en de sociale identiteit. Toch is ook in die vaststellingen 
voorzichtigheid geboden. Zo bleek dat jongeren die meer beste vrienden 
hadden minder materialistisch waren en minder tevredenheid zochten in 
bezittingen, maar er was geen verband met de waarde die aan geld werd 
toegemeten. Toch blijkt hieruit dat de communicatiefunctie van consumptie 
minder nodig wordt geacht wanneer men (al) een uitgebreide groep van 
goede vrienden heeft, wat steun biedt aan hypothese H3. Dat consumptie 
kan zorgen voor een goede plaats in de peergroup, of nodig is om deze 
plaats te behouden, bleek uit het feit dat populairdere jongeren meer 
tevredenheid vonden in bezittingen en ook meer belang hechtten aan geld. 
Geld hebben en populair zijn, hangt dus samen. De band tussen sociale 
identiteit en consumptiehoudingen vond echter vooral steun in het feit dat 
de mate waarin aandacht werd besteed aan sociale vergelijking sterk 
positief samenhing met de drie consumptieattitudes. Jongeren die zich meer 
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met anderen vergelijken – aangenomen wordt dat ze dat doen omdat ze 
eigen positie in de peergroup minder gunstig inschatten (H3), - zijn 
materialistischer, zoeken meer tevredenheid in bezittingen en hechtten 
meer belang aan (de symbolische waarde van) geld. Het feit dat geld nuttig 
kan zijn om zich een plaats in de peergroup te verwerven of deze plaats te 
behouden, bleek ook uit het feit dat jongeren die zich goed aanvaard voelen 
in hun peergroup, de waarde van geld lager inschatten, waaruit opnieuw 
steun werd gevonden voor H3. Tot slot bleek in hoofdstuk 9 ook dat 
jongeren met meer inkomsten meer tevredenheid zoeken in bezittingen en 
meer belang hechtten aan geld, maar opnieuw waren de banden erg laag. 
 
Het lijkt er dus op dat consumptie op de een of andere manier toch een 
sociale leemte lijkt in te vullen en een sociale positie tracht op te bouwen. 
Vooral uit het feit dat jongeren die zich meer met anderen vergeleken veel 
hoger scoorden op de drie opgenomen consumptiehoudingen staaft deze 
stelling: producten en merken doen ertoe in sociale vergelijking. Toch blijft 
dit voorlopig allemaal bij houdingen. Pas in hoofdstuk 10 werden 
consumptiefeiten betrokken om na te gaan of deze houdingen zich ook in 
daden vertalen. Gezien de gelimiteerde zelfstandigheid van jongeren, hoeft 
dat niet automatisch zo te zijn. 
 

In dat hoofdstuk 10 werd eerst gekeken naar naar de uitgaven van de 
jongeren (ook al houdt consumptie niet meteen kopen in) en daarna naar 
verschillende uitgavenposten. Belangrijk daarbij om vooraf te vermelden is 
dat deze verbanden werden gecontroleerd voor inkomsten. Jongens bleken 
bijvoorbeeld meer uit te geven dan meisjes naarmate ze ouder werden, 
maar dat is dus niet alleen omdat ze meer geld ter beschikking hebben 
(jongens hadden meer inkomsten dan meisjes en met het ouder worden 
stegen de inkomsten eveneens). Ook relatief gezien geven jongens dus 
meer geld uit dan meisjes naarmate ze ouder worden. Ze krijgen wel meer 
inkomsten, maar ze geven nog meer geld uit dan ze inkomsten meer 
krijgen. Het spaaraandeel vermindert met ouder worden, wat ook al in 
eerder onderzoek naar voor kwam (Kirchler & Praher, 1990). Met betrekking 
tot onderwijsvorm bleek dat jongeren uit het BSO relatief het meest 
uitgaven en jongeren het ASO het minst. Opnieuw kwamen de ASO-
jongeren hieruit als de meer bedaarde consumenten. Jongeren die meer 
inkomsten hebben, worden dus blijkbaar gestimuleerd om nog meer uit te 
geven (dan ze meer ter beschikking hebben). Verder bleek het verband met 
feitelijke en sociale identiteit gering. Assertievere jongeren gaven meer uit 
(vermoedelijk in hun strijd om hun uniek zijn te benadrukken (H2b)), maar 
de eigenwaarde speelde geen rol. Bij de sociale identiteit speelde enkel de 
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ingeschatte populariteit een rol: populairdere jongeren gaven meer uit. 
Populair zijn, heeft dus een kostenplaatje (wat ingaat tegen H3). 
Consumptieattitudes speelden geen rol in de uitgaven. Hier kan een eerste 
indicatie worden gevonden voor het feit dat consumptiehoudingen en –
gedrag bij jongeren elkaar niet noodzakelijk beïnvloeden (cfr. theorie van 
het geplande gedrag). De belangrijkste voorspeller van de hoogte van de 
uitgaven waren de inkomsten, maar dat is niet meer dan logisch. Wie meer 
heeft, kan meer besteden en doet dat dus ook, onafhankelijk van de andere 
elementen die in deze analyse werden opgenomen. Deze analyses vormden 
echter niet het hoofdblok van dit hoofdstuk. Het ging niet zozeer om hoeveel 
jongeren uitgaven, maar wel waarvoor ze dit geld uitgaven. 
 

In het onderzoek zelf werden veertien verschillende uitgavenposten 
voorgesteld: sparen, kledij&uiterlijk, gsm, sport, hobby, uitgaan, snacks, 
muziek&video, computerspelletjes, cadeautjes, transport, schoolmateriaal 
en sigaretten. De grootste uitgavenpost bleek ‘sparen’. De uitgavenpost die 
het minst geld opslorpte bleken de sigaretten te zijn, wat uiteraard wordt 
verklaard door het feit dat de meeste jongeren gewoonweg niet roken en 
er dus geen geld aan uitgeven. Voor jongeren die wel roken, in dit 
onderzoek 18%, bleken sigaretten wel een serieuze hap uit het budget. In 
de verkennende bivariate analyses werden alle uitgavenposten betrokken, 
maar voor het verdere onderzoek werden er slechts vijf weerhouden, 
geselecteerd vanuit theoretische en statistische motieven. Sparen werd 
weerhouden omdat dit de belangrijkste uitgavenpost was. Verder werden 
de uitgavenpost ‘cadeautjes’ weerhouden omdat dit een belangrijke rol kan 
spelen in het contact en de banden met de peergroup. Cadeautjes smeden 
sociale banden (Mortelmans, 2002). Ook de uitgaven voor kledij & uiterlijk 
werden opgenomen omdat dit belangrijke wegen zijn tot symbolische 
consumptie (Delhaye, 1993) en om dezelfde reden werd ook gsm als 
uitgavepost betrokken. Er werd ook een indicator opgenomen van 
‘noodzakelijke’ uitgaven, die normaliter niet meteen door jongeren zelf, 
maar door hun ouders werden betaald (Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 
2002a), namelijk transportkosten. 
 
De sociaaldemografische achtergrond van jongeren, en dan vooral leeftijd, 
geslacht en onderwijsvorm, blijken een belangrijke rol te spelen in de 
bepaling van waaraan jongeren geld uitgeven. Zo bleken meisjes meer aan 
cadeautjes en kledij & uiterlijk uit te geven en bleken ze opvallend minder 
te sparen dan jongens. Vanuit het gemaakte onderscheid in uitgavenposten 
kan worden gesteld dat meisjes meer investeren in sociale relaties door met 
behulp van cadeautjes de banden aan te halen en bleken ze door die sociale 
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banden ook meer te worden beïnvloed aangezien ze met hun kledij en 
uiterlijk symbolisch (willen) communiceren (al kwam dit verband dan weer 
niet naar voor in de uitgaven voor gsm). Natuurlijk blijft het ook altijd 
mogelijk dat van vrouwen meer wordt verwacht dat ze ‘op hun kleren letten’ 
(in het onderzoek zal blijken dat ze inderdaad meer modebewust zijn dan 
jongens). Verder bleken jongeren naarmate ze ouder werden meer uit te 
geven aan transport, wat logisch te verklaren is, aangezien ze financieel 
gezien meer op eigen benen staan en ook meer zelfstandigheid willen 
verwerven op allerlei vlakken. Ook de uitgaven voor kledij & uiterlijk en de 
uitgaven voor de gsm liepen op met de leeftijd. Symbolische consumptie 
(om ‘in de smaak te vallen’ (d'Haenens et al., 2001), of om aan anderen te 
laten zien wie je bent (Delhaye, 1993)) groeit blijkbaar dan ook met leeftijd, 
al spelen de beschikbare middelen en een toenemende consumptievrijheid 
ook daar een rol. Sparen deden ze dan weer relatief minder naarmate ze 
ouder werden, maar dat is dan weer een logisch gevolg van het feit meer 
uit te geven (en dit ook te mogen). Wat betreft de invloed van 
onderwijsvorm bleek dat jongeren uit het ASO meer uitgaven voor 
cadeautjes, maar minder voor kledij & uiterlijk en voor gsm. Het smeden 
van sociale banden aan de hand van cadeautjes is dus meer iets voor ASO-
leerlingen die de wereld minder ‘hard en ruw ervaren’ (Elchardus et al., 
1999), waar de symbolische consumptie aan de hand van kledij & uiterlijk 
en gsm hoogtij viert bij BSO-leerlingen. Jongeren uit lagere socio-
economische kringen (waaruit BSO-leerlingen vaker komen) hechten dus 
inderdaad meer belang aan uiterlijk (d'Haenens et al., 2001). De grotere 
financiële zelfstandigheid bij BSO-jongeren uitte zich dan weer niet in 
hogere uitgaven voor zogenaamde noodzakelijke uitgavenposten, wat ook 
eerder al werd vastgesteld (Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002b). 
Verder bleek ook dat jongeren van allochtone origine meer uitgaven voor 
kledij & uiterlijk, waarbij ook kan worden verondersteld dat dit ook deels uit 
communicatie-overwegingen is.  
 

De samenhang met feitelijke of ideale identiteit bleek eerder laag, waardoor 
moet worden besloten dat de mate van uitgeven en waaraan jongeren geld 
uitgeven niet sterk vanuit de feitelijke identiteit gebeuren. Het bleek dat 
jongeren met een hogere eigenwaarde minder uitgaven voor cadeaus. Het 
smeden van sociale banden via cadeautjes – een van de mogelijke 
aanleidingen voor het geven ervan – is dus minder aan hen besteed. Deze 
jongeren gaven evenzeer minder uit voor transport en gsm en ze spaarden 
meer. De hypothese dat het vooral jongeren met een lagere eigenwaarde 
zijn die symbolisch consumeren (H2a) vindt hier kracht, maar slechts ten 
dele, want verbanden met uitgaven voor kledij & uiterlijk werden niet 
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gevonden. De verbanden met de mate waarin jongeren hun eigen ik als 
uniek beschouwen, lagen wel allemaal in de lijn van de gestelde hypothese 
(H2b). Jongeren met een hogere uniciteit gaven meer uit voor cadeautjes, 
ze gaven meer uit voor kledij & uiterlijk en gsm, typische symbolische 
consumptieposten en ze gaven ook meer uit voor transport (uniciteit en op 
eigen benen staan gaan dus samen). Dit alles leidde er dan ook toe dat ze 
minder over hadden om te sparen. Consumptie wordt hierbij dus wel 
degelijk als communicator van die unieke identiteit gehanteerd. Toch moet 
bij dit alles herhaald worden dat de verbanden niet sterk zijn.  
 
De verbanden met sociale identiteit, peergroup, waren echter wel sterk. 
Jongeren die meer aandacht hadden voor vergelijking met anderen gaven 
meer uit voor cadeautjes, veel meer voor kledij & uiterlijk en ook meer voor 
gsm, drie typische sociale uitgavenposten. Hoewel deze vaststellingen 
steun boden voor hypothese H3, bleek wel dat het net de jongeren die zich 
meer aanvaard voelen in de groep die eveneens meer uitgaven voor 
cadeautjes, veel meer voor kledij & uiterlijk en ook meer voor gsm. Ook 
een populaire status toonde zich door de mate waarin aan kleding en 
uiterlijk meer geld werd besteed. Deze laatste vaststellingen gingen in 
tegen H3.  
 
Met betrekking tot de financiële stromen, inkomsten en uitgaven, bleek 
duidelijk dat consumptie – hoewel het strikt genomen niet met kopen te 
maken heeft – vaak toch zo wordt gepercipieerd. Jongeren die meer 
inkomsten hadden, spaarden minder, en gaven dus meer uit. Daarnaast 
namen ook de uitgaven voor cadeautjes en transport toe, maar de grootste 
stijging bij jongeren die meer geld hebben, bleek bij kledij & uiterlijk en 
gsm te liggen. Als jongeren dus meer geld ter beschikking hebben, gaat dit 
vooral naar kledij & uiterlijk en gsm. Het sociale belang van die 
uitgavenposten lijkt dus niet gering. 
 

Tot slot bleken de drie betrokken consumptiehoudingen een beperkte rol te 
spelen in de voorspelling van de mate waarin aan bepaalde posten geld 
werd besteed. De gevonden verbanden steunden wel allemaal de theorie. 
Jongeren die meer materialistisch waren ingesteld gaven bijvoorbeeld meer 
uit voor de typische symbolische consumptiepost kledij & uiterlijk (bij de 
andere uitgavenposten waren er geen verbanden). Verder bleek dat 
jongeren die meer tevredenheid zochten in hun bezittingen minder 
spaarden en dus meer uitgaven (om meer bezittingen te verwerven). Ook 
bleek dat jongeren die meer waarde hechtten aan geld meer uitgaven aan 
cadeautjes, kledij & uiterlijk, gsm en transport. Voor hen is geld dus wel 



364 

degelijk belangrijk omdat ze er net producten en merken mee (zouden) 
kunnen kopen en omdat het hen wat zelfstandigheid geeft.  
 
In het laatste analysehoofdstuk stond de meest visuele consumptiedaad in 
de schijnwerpers: shoppen. Daarbij werden zowel shopstijlen als shopdaden 
betrokken. De onderscheiden shopstijlen waren merkbewust, modebewust, 
perfectionistisch, overweldigd en recreationeel shoppen. Deze bleken 
duidelijk samen te hangen met enkele elementen uit de socio-
demografische achtergrond van jongeren. Zo bevonden zich onder de 
merkbewuste shoppers minder meisjes, maar meisjes waren dan weer meer 
modebewust. Verder bleek ook dat shoppen als vrijetijdsbesteding duidelijk 
iets was voor meisjes. Shoppen is duidelijk meer iets voor meisjes, wat in 
de lijn ligt van eerder onderzoek (Lassarre & Roland-Lévy, 1989) en ook het 
algemene cliché ondersteunt dat “mannen niet houden van shoppen”. Ook 
mode is blijkbaar meer voor meisjes, maar merken zijn dan weer iets voor 
jongens139. De leeftijd van jongeren hield verband met merkbewust, 
modebewust en perfectionistisch schoppen en telkens op dezelfde manier. 
Naarmate jongeren ouder worden shoppen ze meer op de vermelde 
manieren, maar de stijging neemt wel af. De groeiende financiële 
zelfstandigheid van jongeren speelt daarin wellicht een rol: ze hebben de 
middelen om meer merk- en modebewust te zijn, maar het gaat ook meer 
en meer om hun eigen geld en dus kunnen ze zich geen ‘foute aankopen’ 
veroorloven. Shoppen als vrijetijdsbesteding blijkt dan weer niet 
leeftijdsgebonden, waarmee dus niet aangesloten werd bij eerder 
onderzoek dat stelde dat funshopper doorgaans jonger zijn (Lunt & 
Livingstone, 1992). De etniciteit van jongeren hield verband met 
merkbewust, overweldigd en recreationeel shoppen. Allochtone jongeren 
shoppen vaker merkbewust en beschouwen shoppen ook meer als een 
recreationele activiteit. Ze voelden zich daarentegen ook vaker dan 
autochtone jongeren overweldigd door het shopgebeuren (waarbij opnieuw 
de eerder geopperde taalbarrières een rol kunnen spelen). De 
onderwijsvorm hing samen met alle betrokken shopstijlen. Jongeren uit het 
BSO waren vaker merkbewust en modebewust, maar ook vaker 
overweldigd. Men zou dus kunnen stellen dat ze veel meer dan andere 
jongeren belang hechten aan shoppen, maar ook shoppen als recreationele 
activiteit deden ze het meest en bij perfectionistische shoppers namen ze 
net de laatste plaats in.  
 

                                                 
139 Eerder onderzoek dat aantoonde dat vooral voor jongens sociale consumptiemotieven 
meespelen (John, 1999), vond hier dus geen steun. 
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De verbanden met feitelijke of ideale identiteit van jongeren waren klein. 
Hoe jongeren zichzelf zien, leidt slechts in beperkte mate tot verschillende 
shopstijlen. Jongeren met een hogere eigenwaarde shopten meer 
merkbewust en meer perfectionistisch. Merken en het doen van de juiste 
aankopen hangen dus samen met de eigenwaarde van jongeren, maar 
tegelijk zagen deze jongeren shoppen ook meer als een vrijetijdsactiviteit. 
Ze waren ook veel minder dan anderen overweldigd door het shoppen, maar 
zou dat wel het geval geweest zijn, had dit voor hun eigenwaarde wellicht 
geen goed gedaan, ook al wordt shoppen niet opgenomen in de bepaling 
van eigenwaarde. Jongeren die hun eigen ik meer in de kijker willen 
plaatsen shopten meer modebewust en perfectionistisch. Ook in hun 
shoppen omwille van het volgen van modetrends en het doen van de ‘juiste 
aankoop’ speelt die uniciteit dus een rol. Daarnaast zagen ze shoppen 
evenwel ook vaker als recreationele bezigheid. 
 
Dat shoppen de visuele daad van consumptie bij uitstek is, bleek echter 
vooral uit de samenhang met de de sociale identiteit van jongeren. 
Populaire jongeren shopten niet alleen meer recreationeel maar ook meer 
merk- en modebewust. Merken en mode spelen dus een rol in 
populariteitsopbouw en –onderhoud, al gaat dit in tegen H3. De mate 
waarin jongeren zich door anderen aanvaard voelen, toonde dezelfde 
verbanden (eveneens ingaand tegen H3), maar daar bleek ook dat ze vaker 
perfectionistisch shoppen. Om aanvaard te worden en te blijven door 
anderen spelen merken, mode en het vermijden van ‘foute aankopen’ een 
rol. De belangrijkste samenhang met shopstijl lag echter in de mate waarin 
jongeren zich met anderen vergeleken, waarin wel verbanden werden 
gevonden die H3 steunden. Jongeren die meer aandacht hebben voor 
sociale vergelijking shopten merkbewuster, modebewuster en meer 
perfectionistisch. Merken en mode spelen dus een belangrijke rol in sociale 
vergelijking wat aantoont dat shoppen wel degelijk belangrijke symbolische 
consumptie is. Dit neemt niet weg dat jongeren die zich meer met anderen 
vergeleken, zich meer door anderen aanvaard voelen of zich populairder 
inschatten, ook vaker gingen shoppen als vrijetijdsbesteding. Er werden 
geen banden genoteerd met overweldigd zijn door het shopgebeuren. 
 
De inkomsten van jongeren speelden een bescheiden rol. Jongeren met 
meer inkomsten shopten merkbewuster en modebewuster, maar wellicht 
gewoon omdat ze zich dat kunnen permitteren. Daarnaast bleken ze ook 
vaker overweldigd te worden door het shopgebeuren, maar dat kan worden 
verklaard door het feit dat het voor hen niet bij ‘kijken’ naar producten hoeft 
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te blijven: als er echt een aankoop kan worden overwogen, moet er wellicht 
meer informatie over die producten worden geraadpleegd. 
 

Niet alleen stijlen, maar ook praktijk doet er toe. Ook daar bleken echter 
vooral socio-demografische achtergrond en in mindere mate de sociale 
identiteit een rol te spelen. Shopstijlen hingen dan weer erg samen met 
shoppraktijk. Meisjes shopten langer en vaker (shoppen is dus iets voor 
meisjes) en ook liever in gezelschap dan jongens. Jongeren shopten langer 
(maar niet vaker) naarmate ze ouder werden en ook liever met vrienden of 
alleen dan met familie. Naarmate jongeren ouderen worden kiezen ze niet 
meer voor familie om op shopuitstapjes mee te gaan. Vrienden nemen hun 
plaats in. Jongeren krijgen dan ook meer zelfstandigheid toebedeeld van 
thuis uit naarmate ze ouder worden (Lunt & Livingstone, 1992). De 
jongeren die het vaakst gingen shoppen zitten in het BSO, daarna volgen 
TSO en KSO en de jongeren uit het ASO shopten duidelijk het minst vaak. 
Opnieuw zijn de ASO-jongeren de jongeren die blijkbaar het minst actief 
zijn op consumptievlak, tenminste als alleen naar dit aspect ervan werd 
gekeken. Er waren echter geen verschillen in hoe lang die shopuitstappen 
duurden. Dezelfde conclusie kan worden getrokken voor allochtone 
jongeren. Opvallend was ook dat allochtone jongeren liever dan autochtone 
jongeren alleen gingen shoppen dan met familie. 
 

De verbanden met feitelijke of ideale identiteit waren klein. Er kon enkel 
worden vastgesteld dat jongeren met een hogere eigenwaarde minder lang 
shopten en minder graag met vrienden shopten dan met familie. In steun 
van hypothese H1 kan dus worden gezegd dat jongeren met een lagere 
eigenwaarde meer belang hechten aan hun peergroup en deze dan ook als 
shopgezelschap verkozen. Het bleek ook dat jongeren die zichzelf een meer 
uniek individu vinden langer en vaker shopten, waarbij vanuit de 
benadering van shoppen als visuele consumptiedaad kan worden vermoed 
dat dit is om die eigen uniciteit meer in de verf te zetten (H2b). Wellicht 
ook daarom kozen de deze jongeren vaker hun vrienden als favoriet 
shopgezelschap.  
 
De verbanden met sociale identiteit toonden aan dat jongeren die zich meer 
aanvaard voelden door anderen langer shopten (wellicht net omdat ze zich 
ook in de groep waarmee ze shoppen aanvaard voelen) en dat populaire 
jongeren vaker shopten. Shoppen kan dus voor hen vooral gezien worden 
als een manier om dit in stand te houden. Er waren echter geen verbanden 
met de mate waarin men zich met anderen vergelijkt en ook verbanden 
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tussen de sociale identiteit en de keuze van shopgezelschap. Hypothese H3 
vond hier dus geen steun. 
 

Met betrekking tot inkomsten bleek enkel dat jongeren die meer inkomsten 
hebben, vaker hun vrienden als shopgezelschap kiezen, wellicht door de 
financiële zelfstandigheid die ze hebben. Wie tijdens het shoppen de kans 
wil hebben om te kopen en niet genoeg eigen middelen heeft, neemt best 
de ouders mee die eventuele aankopen voor hun rekening kunnen nemen. 
 
De grootste samenhang met shoppraktijk bleek echter in de shopstijlen te 
liggen waarbij alle vaststellingen de logica van de verwachting volgden. 
Recreationele shoppers shopten langer, vaker en liefst met vrienden. Deze 
deze vaststelling kadert volledig in de vrijetijdsbenadering van het shoppen. 
Modebewuste shoppers shopten langer en vaker, maar dat is net nodig om 
van de mode op de hoogte te blijven. Merkbewuste shoppers shopten echter 
niet langer, maar wel vaker. Blijkbaar vraagt merkbewustheid niet dat je 
lang(er) shopt, maar wel dat je dit regelmatiger opnieuw doet. Jongeren die 
sneller overweldigd worden door het shoppen shopten vaker en verkozen 
daarbij hun familie als gezelschap, wellicht als veilige gids bij het 
shopgebeuren. Tot slot bleek dat perfectionistische shoppers langer shopten 
– om net die perfecte aankoop te kunnen doen – en dit minder vaak deden. 
Men kan vermoeden dat ze enkel gaan shoppen als ze echt een aankoop 
willen doen en aangezien ze echt wel de perfecte aankoop willen doen, 
vraagt dit meer tijd. Die zoektocht ondernemen ze ook liever alleen omdat 
aanwezige anderen hen wellicht zouden kunnen storen in de opdracht die 
ze zichzelf gegeven hebben.  
 
 

12.5. Conclusies 

Dit onderzoek levert een bijdrage aan het reeds bestaande sociologisch 
onderzoek naar de band tussen identiteit en consumptie. Daarbij stond 
vooral de symbolische consumptie centraal, net omdat die voor 
identiteitsconstructie en –communicatie van groot belang is. Vanuit die 
achtergrond werden de gevonden verbanden dan ook geïnterpreteerd (en 
waar kon ook gelinkt met eerder onderzoek), maar dat neemt niet weg – 
zoals in het theoretisch kader reeds werd geschetst – dat consumptie niet 
altijd geladen is met betekenissen. Producten en merken zijn niet alleen of 
altijd materiële omkaderingen van tekens. 
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Niettemin werd vooral gezocht naar bevestigingen voor het verwachte 
verband tussen identiteit en consumptie om na te gaan op welke manier de 
identiteit van jongeren een invloed uitoefent op hun consumptie. Dit 
gebeurde meer in de breedte dan in de diepte, want net daarin schuilt het 
innovatieve in dit onderzoek. Dit innovatieve noopte er ook toe te opteren 
voor een wat experimentele aanpak op sommige vlakken. In het onderzoek 
werden heel wat verschillende factoren betrokken. Net daarom werd ook 
voor kwantitatief onderzoek gekozen, dat net die brede aanpak toelaat. 
Bovendien komt het onderzoek bij de respondenten zo wat meer los van de 
eigenlijke thematiek, wat bepaalde specifieke antwoordpatronen 
tegenwerkt en meer eigenlijke verbanden werden gevonden. Het uit sociale 
druk toegeven, ontkennen of faken van bepaalde motieven, komt in 
kwantitatief onderzoek minder voor. Het grootste nadeel van deze aanpak 
was dat verklaringen voor gevonden verbanden niet kunnen worden 
nagegaan bij de respondenten zelf en dat heel wat situationele elementen 
buiten beschouwing dienden te worden gelaten, waardoor soms wordt 
gesteld dat consumptieonderzoek enkel kan middels kwalitatieve 
onderzoekstechnieken (Nairn et al., 2008). Ook het causaliteitsvraagstuk 
kan op basis van de data alleen niet met kwantitatief cross-sectioneel 
onderzoek worden opgelost (Schrum et al., 2014). Echter, ondanks de 
abstractie die misschien veel moet worden gemaakt, geldt als voornaamste 
voordeel van grootschalig kwantitatief onderzoek de generaliseerbaarheid, 
dat bij kleine(re) steekproeven dan weer ontbreekt (Woodward, Emmison, 
& Smith, 2000). Toch konden enkele belangrijke conclusies worden 
getrokken. 
 
Een eerste belangrijke conclusie is dat de socio-demografische achtergrond 
van jongeren altijd een rol blijft spelen, ook rechtstreeks. Feitelijke en 
sociale identiteit zijn dus niet steeds de interveniërende elementen die op 
zich (deels) verklaard worden door de socio-demografische achtergrond van 
jongeren en op hun beurt consumptieattitudes en –praktijken beïnvloeden. 
Natuurlijk kunnen onderwijsvorm en etniciteit ook als sociale 
identiteitsfactoren worden gezien (Martens et al., 2004), maar voor dit 
onderzoek werd dat niet gedaan. Bovendien bleven ook geslacht en leeftijd 
vaak een belangrijke rol spelen die niet werd ‘wegverklaard’ door de 
feitelijke of sociale identiteit. De stelling dat de sociale positie, hoe deze dan 
ook wordt gedefinieerd, nog steeds een rol speelt in consumptie, vindt hier 
kracht. Leeftijd, geslacht, etniciteit en onderwijsvorm (als maat voor socio-
economische achtergrond (Elchardus et al., 1999)) zijn gewoonweg niet te 
wijzigen en blijven hun invloed hebben. Zo bleken, los van feitelijke of 
sociale identiteit, jongens meer belang te hechten aan bezittingen en geld 
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dan meisjes, minder uit te geven aan cadeautjes en veel minder aan kledij 
& uiterlijk en meer te sparen. Meisjes bleken ook meer modebewust en 
zagen shoppen meer dan jongens als een vrijetijdsbesteding, wat ook bleek 
uit het feit dat ze vaker en langer shopten. Ook in consumptie kan dus 
gewag worden gemaakt van een ‘meisjes- en een jongenscultuur’ zoals bij 
ander jeugdonderzoek blijkt (Elchardus et al., 1999). Jongeren bleken ook 
meer belang te hechten aan bezittingen en geld naarmate ze ouder werden. 
Ze gaven ook meer uit en dat bleken ze in de eerste plaats aan kledij & 
uiterlijk te doen. Kledij & uiterlijk bleken ook meer belangrijke 
uitgavenposten bij allochtone jongeren die op dus aan de hand van 
consumptie voor zichzelf opkomen (Steinberg & Monahan, 2007). Jongeren 
worden ook meer perfectionistische shoppers naarmate ze ouder worden. 
Er werden ook veel verbanden genoteerd met onderwijsvorm. Het bleek dat 
bij ASO-jongeren de symbolische waarde van consumptie wat minder op de 
voorgrond trad en dat bij BSO-jongeren dit doorgaans een meer centrale 
plaats kreeg. Zoals in eerder onderzoek al bleek, nemen jongeren uit het 
TSO/KSO vaak een soort tussenpositie in, maar het ASO en het BSO zijn 
duidelijk twee aparte werelden, zoals al bleek in eerder onderzoek 
(Elchardus, 1999; Elchardus et al., 1999). 
 
Een tweede belangrijke conclusie is dat de feitelijke of ideale identiteit een 
veel geringere rol speelde dan de sociale identiteit. De feitelijke identiteit 
werd in dit onderzoek in kaart gebracht aan de hand van eigenwaarde, 
uniciteit en lichaamstevredenheid. Ondanks haar verwacht belang voor de 
feitelijke identiteit (Schrum et al., 2014; Valkenburg et al., 2006) speelde 
lichaamstevredenheid veelal geen rol. De eigenwaarde en de uniciteit van 
jongeren deed dit wel, maar veel minder dan de sociale 
identiteitselementen. Jongeren met een lagere eigenwaarde bleken wat 
materialistischer te zijn ingesteld en wat meer belang te hechten aan geld. 
Ze gaven ook iets meer geld uit aan cadeautjes en meer aan gsm, maar 
een verwacht verband met uitgaven voor kledij & uiterlijk, een belangrijke 
vorm van symbolische consumptie, werd niet gevonden. Met betrekking tot 
shoppen, de meest visuele daad van consumptie, kon vooral worden 
vastgesteld dat ze minder perfectionistisch waren in hun shoppen. Het 
sterkste verband tussen eigenwaarde en consumptie bleek uit de 
samenhang met overweldigd shoppen: jongeren met een lagere 
eigenwaarde zijn vaker overweldigd door het shopgebeuren. Alle gevonden 
verbanden gingen in de lijn van de hypothese dat jongeren met een lagere 
eigenwaarde consumptie sneller zien als een symbolische manier om die 
eigenwaarde wat op te krikken, waarmee hypothese H2a kon worden 
gestaafd, maar niettemin bleken de verbanden klein en bleken niet alle 
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verwachte verbanden significant. Het bleken vooral de meisjes te zijn die 
een lagere zelfwaarde hadden en ook de onderwijsvorm deed ertoe: de 
jongeren met de laagste eigenwaarde werden gevonden in TSO en KSO. 
Jongeren uit het ASO hebben de hoogste eigenwaarde. 
 
Voor hypothese H2b konden gelijkaardige vaststellingen worden gedaan. 
Jongeren die zichzelf meer als een uniek individu zien, waren 
materialistischer en hechten meer belang aan bezittingen, maar een 
verband met een houding ten aanzien van geld was er niet. Ze gaven wel 
meer uit voor kledij & uiterlijk, gsm en cadeautjes, ze waren meer 
modebewust en ze shopten langer, vaker en liever met vrienden, maar voor 
de andere verbanden gold eveneens dat ze niet significant waren en dus 
onbestaande. Ook hypothese H2b kon dus worden bekrachtigd. Ook  bleek 
nog dat het vooral de jongens, de oudere tieners en de allochtone jongeren 
waren die een hogere uniciteitsdrang in zich hadden. 
 
De sociale identiteit en dan vooral de aandacht voor referentiegroepen 
daarentegen speelde dus veel vaker een belangrijke rol, wat de sociale rol 
en symbolische betekenis van consumptie benadrukt. Dit bleek ook uit het 
feit dat de meer zichtbare vormen van consumptie meer banden kenden 
met die sociale identiteit. De peers hebben dus een belangrijke invloed op 
hoe jongeren consumeren (O'Brien et al., 2011), maar toch bleken heel wat 
verbanden niet zo sterk. De stelling dat jongeren veel belang hechten aan 
authenticiteit, zichzelf zijn en het bewaren van de eigenheid tegen de druk 
van de omgeving in (Elchardus et al., 1999), blijft dus wel degelijk ook van 
kracht. De sociale identiteit werd in dit onderzoek in kaart gebracht aan de 
hand van ingeschatte populariteit, aangegeven aantal beste vrienden (dat 
slechts een beperkte rol speelde), aandacht voor vergelijking met anderen 
en de mate waarin ze zich door anderen aanvaard voelen. Vooral de mate 
waarin jongeren zich met anderen vergeleken kende sterke verbanden met 
consumptie. Deze jongeren waren materialistischer ingesteld en hechtten 
meer belang aan bezittingen en geld. Ze gaven meer geld uit voor 
cadeautjes, kledij & uiterlijk en gsm, wat dus als belangrijke factoren 
kunnen worden gezien in die sociale vergelijking. Met betrekking tot 
shoppen kon worden vastgesteld dat ze merkbewuster, modebewuster en 
perfectionistischer waren ingesteld. Aandacht voor sociale vergelijking en 
consumptie zien als een manier om de eigen identiteit uit te drukken gaan 
dus hand in hand. Gelijkaardige vaststellingen konden worden gedaan bij 
ingeschatte populariteit en ingeschatte mate van aanvaarding door 
anderen, maar daar waren de verbanden niet even sterk. Populairdere 
jongeren gaven meer uit en dit vooral aan kledij & uiterlijk. Het hoeft dan 
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ook niet te verbazen dat ze ook meer modebewuste shoppers bleken. 
Merkbewuste, modebewuste en perfectionistische shoppers bleken zich ook 
meer door anderen aanvaard te voelen. Deze vaststellingen voeden de 
theoretische verwachting dat demonstratieve consumptie, zoals in dit 
onderzoek omschreven, ook bij jongeren ingang vindt. Daarbij wordt het 
eigen ik in de kijker gezet aan de hand van consumptie, niet om een 
bepaalde sociale positie te benadrukken, maar om iemand te zijn en vooral, 
in de groep te passen. Er is dus wel degelijk sprake van jongeren met een 
other directed social character, die meer gevoelig zijn voor de symbolische 
functie van consumptie voor other-signalling needs (Schrum et al., 2012) 
Met betrekking tot de hypothese H3, waarin werd gesteld dat consumptie 
vooral gehanteerd wordt door jongeren die zichzelf een minder gunstige 
positie toekende in hun peergroup, kon dus geen eenduidig verband 
genoteerd worden: voor jongeren met een lagere populariteit kwam het 
tegenovergestelde verband naar voor, voor het zich aanvaard voelen in de 
vriendengroep werd hypothese soms wel en soms niet gesteund; enkel voor 
de mate waarin jongeren zich met anderen vergelijken (en één keer ook 
voor het aantal beste vrienden dat ze hebben) ging het verband in de lijn 
van de gestelde hypothese. Het blijkt in elk geval dat met betrekking tot de 
peergroup consumptie niet zozeer een middel is om die identiteit op te 
bouwen, dan wel om ze in stand te houden en te communiceren.  
 
Via deze sociale identiteit bleek de feitelijke identiteit wel een rol te spelen, 
want jongeren met een hogere eigenwaarde en een grotere uniciteit bleken 
zich populairder te voelen en zich meer aanvaard te voelen door anderen, 
waardoor hypothese H1 werd gesteund. Het bleken vooral jongeren uit het 
BSO te zijn die zich minder populair voelen en minder aanvaard. Ook 
meisjes voelden zich minder aanvaard in hun vriendengroep dan jongens. 
Het bleek ook dat jongeren met hogere eigenwaarde veel minder aandacht 
hadden voor vergelijking met anderen. De eigenwaarde zorgt dus voor een 
meer of mindere mate van aandacht voor vergelijking met anderen en het 
is net die aandacht die samenhangt met heel wat consumptie-elementen. 
 
Een derde belangrijke vaststelling was dat inkomsten er wel degelijk toe 
doen. Hoewel consumptie los van inkomsten werd omschreven, bleek de 
aan- of afwezigheid van een mogelijkheid tot aankoop een belangrijke rol 
te spelen. Wie meer inkomsten had, bleek duidelijk meer uit te geven, maar 
dat is niet meer dan een logische vaststelling. Belangrijker was op te 
merken welke jongeren meer inkomsten hadden. Jongeren uit het BSO 
hebben meer financiële middelen tot hun beschikking dan jongeren uit het 
ASO en jongeren bleken ook meer eigen financiële middelen te hebben 
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naarmate ze ouder werden – opnieuw geen verrassende vaststelling – maar 
het bleek wel dat jongeren die meer inkomsten hadden zich populairder 
voelden en tegelijk meer aandacht hadden voor vergelijking met anderen 
(wellicht omdat de vergelijking kon uitmonden in aankopen).  
De hogere beschikbare middelen voor deze BSO-jongeren en oudere 
jongeren werden in grote mate verklaard door het feit dat meer gaan 
bijverdienen. Toch bleek ook de hoogte van het zakgeld een rol te spelen in 
de mate van bijverdiensten, wat leidt tot de vaststelling dat in gezinnen 
waarin geld belangrijk wordt geacht, dit ook gaat leven bij de jongeren in 
die gezinnen. 
 

Een vierde belangrijke vaststelling was dat feitelijke en sociale identiteit 
veel sterker bleken samen te hangen met attitudes en veel minder sterk 
met consumptiepraktijken. Vooral bij de shoppraktijken bleek dit, waar 
naast geslacht enkel shopstijlen een erg sterke invloed vertoonden. De 
tijdsduur van shoppen bleek vooral samen te hangen met recreationeel 
shoppen en modebewust shoppen. Recreationele shoppers en 
modebewuste shoppers shoppen langer, wat eenvoudig te verklaren is. Ze 
shoppen ook langer, wat evenmin een verrassende vaststelling was. Verder 
bleek ook nog dat perfectionistische shoppers veel minder vaak gaan 
shoppen, omdat ze het als een moeilijke opdracht beschouwen. Bij de 
uitgavenposten bleek dan weer dat jongeren die veel belang hechtten aan 
geld meer geld uitgaven voor transport en gsm en dat materialistischere 
jongeren veel meer dan anderen geld uitgaven aan kledij & uiterlijk, wat 
opnieuw binnen de verwachtingen viel. 
 
Het feit dat feitelijke en sociale identiteit vooral met attitudes en veel 
minder met daden bleken samen te hangen, kan (deels) worden verklaard 
door financiële beperkingen en andere grenzen, eigen aan het jongeren zijn. 
Jongeren waren de objecten van dit onderzoek, maar zij hebben niet de 
volle vrijheid waarover volwassenen wel beschikken, wat niet wil zeggen 
dat er voor die laatsten geen financiële beperkingen zijn. Dit kan verklaren 
waarom jongeren die bijvoorbeeld materialistischer zijn die attitude niet 
altijd kunnen veruiterlijken. Banden met de shopdaden waren er wel meer, 
maar shoppen heeft dan ook een meer vrijblijvend karakter: shoppen houdt 
niet noodzakelijk kopen in. Het visuele karakter van shoppen werd daarin 
aangetoond doordat de banden met identiteit, zowel de feitelijke als de 
sociale identiteit, veel meer tot uiting kwamen. Hoewel vooral in de 
consumptiecultuur jongeren onafhankelijk zouden kunnen zijn (Wallace & 
Kovatcheva, 1998), blijft de autonomie van de jongere als consument blijft 
dus een belangrijke rem (Elliot, 1997; Martens et al., 2004). Veelal bleef 
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consumptie voor hen beperkt tot ‘gepland gedrag’ (Ajzen, 1991; Madden et 
al., 1992) dat evenwel niet kon worden uitgevoerd omdat ze daar eenmaal 
niet de toelating voor hadden van de ouders of omdat ze nu eenmaal niet 
over de middelen ervoor beschikten (Lunt & Livingstone, 1992). 
 
Algemeen moet worden gesteld dat het verband tussen feitelijke en sociale 
identiteit niet altijd eenduidig is. Deels kan dit te maken hebben met het 
feit dat het onderzoek over jongeren ging en ook jongeren van 12 jaar 
betrof die minder standvastig zijn in hun gedrag en hun houdingen (Stigler 
& Becker, 1977) (en misschien ook wel in hun manier van antwoorden op 
de vragen in de enquête), wat maakt dat onderzoek over hen minder 
eenduidige resultaten naar voor kan brengen. Verder geldt ook dat dit 
onderzoek ‘identiteit’ betreft en dit (als koepelbegrip) altijd moeilijk te 
meten blijft. Het zou best kunnen dat andere elementen van identiteit 
andere resultaten naar voor brengen. Dit geldt trouwens voor alle 
indicatoren die in dit onderzoek werden opgenomen: wat men precies meet 
van feitelijke identiteit, sociale identiteit en consumptie heeft ook een 
invloed op de gevonden verbanden. Ondanks de grote opzet van dit 
onderzoek zijn keuzes gemaakt, maar dit neemt niet weg dat andere keuzes 
een ander, doch niet helemaal verschillend, beeld zouden kunnen hebben 
geven.  
 

 

12.6. Slotbemerkingen 

Uiteraard is hiermee het laatste woord over onderzoek naar de band tussen 
identiteit en consumptie bij jongeren niet gezegd. Verder onderzoek is nodig 
en moet daarbij meer elementen betrekken om na te gaan wat 
consumptieattitudes en –beslissingen van jongeren beïnvloedt. Zo blijft de 
identiteit van de consument een ‘beperkt concept’ en moet dit in verband 
worden gebracht met meer algemene aspecten van (alledaags) gedrag 
(Robins, 1994). Daarbij moet steeds ook het besef leven dat er geen 100% 
rationele, pragmatische consumenten bestaan en dus nooit definitieve 
voorspellingen kunnen worden gedaan, als men dat al zou willen. Er blijft 
altijd ruimte voor speling. Ook met betrekking tot consumptie bestaan er 
omnivoren die nu eens zo en dan weer anders consumeren (Warde, 
Martens, & Olsen, 1999) en niet alle consumptie moet vanuit 
‘demonstratieve’ invalshoeken worden bekeken. Heel wat consumptie blijft 
gewoon, gebouwd op routines, conventies en repetitief gedrag (Martens et 
al., 2004). 
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Met betrekking tot de socio-demografische en –economische achtergrond 
van jongeren en de band met consumptie is meer onderzoek nodig, ondanks 
de operationaliseringsproblemen waarover reeds werd uitgewijd. In dit 
onderzoek werden aantal siblings en de woonsituatie betrokken, maar die 
bleken niet van belang. De opname van andere indicatoren kan eventueel 
een breder licht werpen op de zaak. Jongeren van 12 jaar slagen er niet in 
om het onderwijsniveau van de ouders te rapporteren en kunnen ook geen 
precieze omschrijving geven van hun beroep. Hoe kan dit worden 
verholpen? Er zijn steeds meer nieuw-samengestelde gezinnen, hoe kan 
deze factor op een adequate wijze in jongerenonderzoek worden 
opgenomen? Ook de (rechtstreekse) invloed van de ouders op de 
consumptiepraktijken en –houdingen van jongeren (Ali et al., 2012) kan in 
kaart worden gebracht (Martens et al., 2004). Ook de invloed van de media 
en de reclame in het bijzonder, die niet in dit onderzoek werd opgenomen, 
mag niet worden onderschat (d'Haenens et al., 2001; John, 1999; Leiss et 
al., 2005; Opree et al., 2013).  
 

De wereld waarin jongeren leven is al danig veranderd sinds de 
ondervraging van de jongeren. Waar in het onderzoek de gsm werd 
betrokken, zou dat nu de smartphone of de I-Phone kunnen zijn. Ook kan 
meer ruimte worden gemaakt voor andere sociale netwerken van jongeren. 
Facebook bijvoorbeeld werd pas twee schooljaren voor de afname van de 
enquête voor dit onderzoek opgericht, maar speelt net als andere online 
sociale netwerken intussen een belangrijke rol in hoe jongeren met elkaar 
omgaan (Valkenburg et al., 2006) en hoe identiteit ten toon kan worden 
gespreid, met veel minder grenzen dan voorheen. “In cyberspace, I can 
change myself as easily as I change my clothes” werd al in 1994  gesteld 
(Elliot, 1997) en dat is wellicht alleen maar toegenomen. Ook virtuele 
vormen van consumptie winnen sterk aan belang (Lehdonvirta, 2010), 
wellicht ook bij jongeren.  
 

Bovendien beperkte dit onderzoek zich tot de Vlaamse middelbare 
schooljeugd. Dat was de bedoeling, omdat het onderzoek focuste op de 
manier waarop jongeren en niet volwassenen het consumptiespel speelden, 
maar tegelijk is dit een tweevoudige limitering. Jongeren handelen anders 
dan volwassenen en zijn ook aan meer beperkingen onderworpen en 
Vlaamse jongeren zijn natuurlijk niet hetzelfde als Amerikaanse, Britse of 
Scandinavische jongeren, wat net de jongeren zijn waarover het meeste 
consumptieonderzoek is gevoerd. Dat nam niet weg dat heel wat 
bevindingen uit eerder onderzoek hier steun vonden. Ook blijft onderzoek 
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bij jongeren aan de hand van eerder onderzoek bij volwassenen haar 
specifieke problemen kennen. Begrepen alle jongeren de termen die in het 
onderzoek werden betrokken? Het vooronderzoek heeft miscommunicatie 
op dit vlak in grote mate proberen weg te werken, maar dat neemt niet weg 
dat het nog altijd kon voorkomen.  
 

De vaststelling dat de sociale identiteit een grote rol speelt in de 
consumptiehoudingen van jongeren en daarnaast ook in mindere mate in 
hun consumptiegedrag mag tot slot niet leiden tot een vingerwijzende 
moralisering (Lunt & Livingstone, 1992). Consumptie maakt nu eenmaal 
een belangrijk deel uit van de maatschappelijke omgeving waarin elkeen 
vandaag de dag opgroeit en ook daarin moet iedereen worden 
gesocialiseerd. Leren omgaan met consumptie is een basiselement 
geworden in het opgroeien van jongeren en is ook in het latere leven nooit 
ver weg. Het is een steeds aan belang winnend element van het sociale 
speelveld, met haar specifieke spelregels. 
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