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1. Inleiding 

De eindejaarsperiode is één van de traditionele ‘consumptiehoogdagen’. Samen 

met de koopjesperioden halen winkels de hoogste omzet in de periode voor 

Kerstmis. Iedereen is dan immers op zoek naar geschikte geschenken voor 

naaste en verre familieleden. Niet enkel geschenken worden gekocht, ook 

kerstdecoraties, eten en drank verkopen die dagen goed. Die zijn immers nodig 

om een aangepast decor en omgeving te creëren waarin de geschenken worden 

uitgewisseld. 

 

In dit artikel staat de eerste fase uit het geefparadigma van Banks centraal: de 

aankoop van geschenken (Banks, 1979). Deze komt overeen met de eerste fase 

in het geefparadigma van Sherry: gestation (Sherry, 1983). Over de consumptie 

van het geschenk en de communicatie achteraf, of met de woorden van Sherry, 

over de presentation en de reformulation, gaat het niet. Hoewel de focus van het 

artikel ligt op het aankopen van kerstgeschenken, kunnen we niet voorbij aan het 

ruimere kader van geschenken. In een eerste paragraaf besteden we daarom 

aandacht aan het ontstaan van het kerstgeschenk en aan de rol die 

kerstgeschenken spelen binnen sociale (en dan vooral familiale) relaties. In een 

tweede deel worden de empirische resultaten van een onderzoek naar de 

aankoop van kerstgeschenken toegelicht.  

 

 

2.  Theoretische situering 

Kerstmis is een gekerstende versie van de oude “zonnewende”-feesten. Het 

hardnekkig voortbestaan van deze feesten werd in de Middeleeuwen 

ondervangen door de integratie van deze feesten in de Christelijke jaarkalender. 
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Dat betekent echter niet dat deze feesten toen hetzelfde uitzicht hadden als het 

kerstfeest van vandaag. Zo wordt het gebruik van de versierde kerstboom pas in 

de loop van de negentiende eeuw gemeengoed. Ook het uitwisselen van 

kerstgeschenken behoorde aanvankelijk niet tot de gewoonte. Zeker in de Lage 

Landen (waar Sinterklaas zijn ronde deed) was 6 december het moment waarop 

geschenken uitgewisseld werden (vooral dan naar kinderen toe). Ook het 

nieuwjaarsfeest was een moment waar geschenken een plaats hadden (Dekker, 

1982). De intrede van de geschenkenuitwisseling in het kerstgebeuren is slechts 

langzaam verlopen. Belk (1989) wijt deze trage opkomst aan het feit dat er tot 

de negentiende eeuw vooral een traditie bestond om te geven aan 

dienstpersoneel en armen. Die gewoonte veranderde op het einde van de 

negentiende eeuw wanneer de commercialisering van het kerstgebeuren zich 

inzette door de opkomst van een grootschalige geschenkenindustrie. Er is dan 

ook een verschuiving vast te stellen in deze periode van de handgemaakte naar 

de industrieel vervaardigde kerstgeschenken.  

 

Deze transitie markeerde eveneens de aanvang van de langzame 

commercialisering van het kerstgebeuren (Mortelmans & Damen, 1999). Het 

Christelijke kerstfeest waarin de geboorte van Christus herdacht wordt, is in de 

loop van de twintigste eeuw getransformeerd in een commercieel hoogtepunt. 

Reeds in 1969 omschreef Levi-Strauss het kerstgebeuren als een gigantische 

potlatch: “Through the variety of gifts, their frequent duplication resulting from 

the limited range of selection, these exchanges also take the form of a vast and 

collective destruction of wealth.” (Lévi-Strauss, 1969). Belk komt zelfs tot de 

conclusie dat Santa Claus voldoet aan alle criteria van heroïsche status, 

afkomstig van Ragland en roept de kerstman uit tot de Symbolische god van het 

materialisme (Belk, 1987).  
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Als we even afstand nemen van het ontstaan en de ontwikkeling van het 

kerstgebeuren en de plaats van de geschenkenuitwisseling daarbinnen, komen 

we tot de rol die het uitwisselen van geschenken in het kerstgebeuren inneemt. 

Kerstmis is een collectief ritueel dat door de hele bevolking meegevierd wordt 

en jaarlijks terugkeert. De geschenken die in dit ritueel uitgewisseld worden 

spelen een rol als tekens van interpersoonlijke relaties. Kerstgeschenken 

vervullen, meer dan geschenken voor een verjaardag een functie van het 

bevestigen van banden tussen familieleden (Caplow, 1982; Caplow, 1984). De 

inbedding in een collectief ritueel plaatst deze functie centraler dan het geven 

van veel cadeaus aan één persoon zoals gebeurt op bijvoorbeeld een 

verjaardagsfeest. Het collectief karakter van de uitwisseling maakt dat de focus 

op de aard en de waarde van het kerstgeschenk ook veel groter wordt (Cheal, 

1986). Het ritueel wordt in de meeste gevallen in familiale kringen gevierd en 

geschenken worden ook als dusdanig uitgewisseld. Ook al bestaan er 

verschillende systemen om geschenken met Kerstmis uit te wisselen1, de nadruk 

blijft liggen op het collectief uitwisselen van geschenken. Moshetti leidt uit de 

mate waarin geschenken uitgewisseld worden ook de aard van het sociale 

(familie)netwerk af. De mate waarin geschenken uitgewisseld worden, is 

volgens hem een indicatie van de mate waarin het sociale netwerk functioneert 

(is het een collectief of niet-collectief familieverband ?), waar de grenzen van de 

entiteit getrokken worden (wie behoort wel en niet tot de nucleaire familie ?) en 

hoe hecht het verband is (Moschetti, 1979). 

                                           
1 In loop der jaren ontwikkelden zich verschillende systemen van geschenkuitwisseling. Het 

klassieke systeem omvat het kopen en geven van geschenken aan alle andere leden die op 

het kerstgebeuren aanwezig zijn. Een alternatieve manier is dat de naam van één van de 

andere aanwezigen getrokken wordt en dat alleen aan die persoon een geschenk gegeven 

wordt. Of  er wordt een selectie gemaakt van de personen die geacht worden geschenken te 

geven. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat enkel nog de ouders geschenken geven en de 

kinderen niet.  
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Het geschenk is een teken of symbool dat een antwoord geeft op de vragen die 

Moschetti zich stelt naar de aard en de hechtheid van het netwerk. Afhankelijk 

van het belang dat het geschenk speelt in het kerstgebeuren van een individuele 

familie, kan men veel afleiden over de familie: “Zeg mij welke geschenken u 

koopt en ik zal vertellen wat voor familie je bent”.  

 

Wanneer geschenken een belangrijke rol spelen, verhoogt eveneens het belang 

van de aankoop van het geschenk. Als in het familiegebeuren de aard en de 

waarde van het geschenk als belangrijke indicatoren aanzien worden van hoe 

hecht de relaties tussen de leden van het netwerk zijn, dan is het belangrijk dat 

het juiste geschenk gekocht wordt. Hierbij moeten we “juist” op twee manieren 

interpreteren. In de eerste plaats is het juiste geschenk een geschenk dat gekocht 

wordt met een bepaald persoon in het achterhoofd. Een geschenk moet verrassen 

en moet door de ontvanger geapprecieerd worden (Belk, 1996: 68; Noonan, 

1984; Ruth, Otnes, & Brunel, 1999: 399). In de tweede plaats moet de waarde 

van het geschenk ook overeenkomen met de waarde die aan die relatie gehecht 

wordt binnen het sociale netwerk. De relatie tussen ouders en hun kinderen heeft 

een andere “waarde” dan die tussen ouders onderling of tussen ouders en 

grootouders (Caplow, 1984). Beide voorwaarden verhogen de druk op de 

zoektocht naar het juiste geschenk. Om de druk enigszins weg te nemen, zijn 

opnieuw sociale mechanismen in het leven geroepen die de onzekerheid van het 

geschenken geven proberen te reduceren. Het opstellen van “verlanglijstjes voor 

kerstgeschenken” reduceert bijvoorbeeld de stress van het vinden van een 

geschenk dat de ontvanger leuk zal vinden. Aan de andere kant nemen deze 

geschenken wel de verrassingsdimensie helemaal weg. Een tweede manier om 

met het spook van het “foute cadeau” om te gaan, is het reguleren van de 

uitgaven voor geschenken. In sommige gezinnen wordt een vaste 

“geschenkprijs” gehanteerd. Ook bij kerstvieringen in scholen of bedrijven 
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wordt vaak verwacht dat de deelnemers aan het feest een geschenkje kopen met 

een bepaalde waarde. Het egaliseren van de waarde van het geschenk, vermijdt 

onmiddellijk ook mogelijke onevenwichten tussen personen die aan elkaar 

geschenken geven.  

 

Ondanks deze rationele arrangementen, blijft nog steeds de nodige stress 

verbonden met het kopen van kerstgeschenken. Om die reden willen we in dit 

artikel dieper ingaan op het consumptieproces van kerstgeschenken zelf en op de 

graad van stress die mensen ondervinden bij het kopen van kerstgeschenken. In 

de eerste plaats willen we daarbij aandacht hebben voor de verdeling van de 

stress binnen het gezin. Wie is verantwoordelijk voor het kopen van geschenken 

en hoe veel tijd wordt er door elk van de gezinsleden aan het kopen van 

geschenken besteed ? Veel studies tonen immers aan dat geschenken geven een 

vrouwenwerk is. Het winkelen, decoreren, inpakken en geven van geschenken 

draait in zo goed als elk gezin rond een vrouw die voornamelijk het ritueel 

uitvoert  (Caplow, 1982; Di Leonardo, 1987; Fischer & Arnold, 1990; Goodwin, 

Smith, & Spiggle, 1990; Komter & Vollebergh, 1997; Mees, 1993; Rosental, 

1985; Rucker & Dolstra, 1993). Vrouwen hebben bovendien meer aandacht voor 

de interesses van de ontvanger (Goodwin et al., 1990: 696). Concepten als the 

work of kinship verwijzen naar deze vrouwelijke taak. Kinkeeping wordt hierbij 

gedefinieerd als “the conception, maintenance, and ritual celebration of cross-

household kin ties, including visits, letters, telephone calls, presents and cards 

to kin” (Di Leonardo, 1987: 442-443). In het algemeen zijn het vrouwen die 

werken aan het onderhouden van familierelaties, zij zijn de kinkeepers (Fischer 

& Arnold, 1990; Rosental, 1985). Volgens Komter geven vrouwen niet enkel 

meer aan familie, maar ook aan vrienden (Komter & Vollebergh, 1997: 755). 

Als vrouwen in het geefproces zo’n centrale rol spelen, is de kans zeer groot dat 

zij ook bij het consumptieproces een centrale rol innemen (Mortelmans & 

Damen, 2001).  
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Geslacht is slechts een van de mogelijke factoren die een rol spelen bij het 

kopen van geschenken. Vermits een hogere betrokkenheid bij de aankoop van 

geschenken onder meer betekent dat men aan meer ontvangers geeft, kunnen we 

veronderstellen dat mensen met een groter (familiaal) netwerk meer betrokken 

zijn dan andere (Caplow, 1982). Bijvoorbeeld gehuwde personen of mensen met 

een groter aantal kinderen zijn mogelijk meer betrokken. We kunnen aannemen 

dat mensen met meer kinderen meer geschenken geven (Fischer & Arnold, 

1990). Ander onderzoek toonde echter aan dat partners met veel kinderen elkaar 

minder geschenken gaven. Hier duikt een negatief verband op tussen het geven 

van geschenken en het aantal kinderen (Brockmann & Peterson, 1990: 31). 

Bovendien hangt het aantal kinderen dat men heeft ook samen met de leeftijd 

van de respondent. Mensen met meer kinderen zijn meestal langer gehuwd en 

zijn in het algemeen ouder. Vermits dat de minst betrokken categorie lijkt te zijn 

(Brockmann & Peterson, 1990), kunnen we verwachten dat oudere mensen 

minder geschenken zullen geven. Vermits het geven van geld als geschenk meer 

aanvaard is bij mensen met een hogere leeftijd en een hogere status (Webley & 

Wilson, 1989), kunnen we aannemen dat de leeftijd ook een belangrijke factor is 

bij geschenken geven in het algemeen. Het is mogelijk dat oudere personen 

minder betrokken zijn bij het geven van geschenken, omdat ze meer 

geldgeschenken geven dan jongere mensen.  

 

Een tweede aspect dat een rol speelt bij het kopen van kerstgeschenken is de 

duur die men spendeert aan het koopproces. Mensen die meer betrokken zijn bij 

geschenken geven, spenderen meer tijd aan het kopen van geschenken. Het 

juiste geschenk vinden, vraagt veel tijd. Bij het ontvangen van een geschenk, 

wordt het ‘behavioural budget’ in rekening gebracht. Dit is de tijd, de fysische 

en psychische moeite die men levert bij de zoektocht naar het gepaste geschenk 

(Robben & Verhallen, 1994: 336-337; Shurmer, 1971: 1244; Tesser, Gatewood, 
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& Driver, 1968: 236). De labour theory of value sluit hierbij aan: hoe meer 

moeite men voor iets doet, hoe meer de waarde ervan stijgt (Cheal, 1987: 157). 

Een geschenk wordt het meest gewaardeerd wanneer de ontvanger merkt dat er 

veel tijd en moeite aan besteed werd.  

 

Aan de andere kant verhoogt de tijd die men moet spenderen aan een geschikt 

geschenk ook de stress die met het koopgedrag gepaard gaat. Ook hier kunnen 

we verwachten dat vrouwen meer stress zullen ervaren bij het kopen van 

kerstgeschenken omdat ze meer betrokken zijn bij de aankopen en bijgevolg ook 

meer tijd zullen investeren in het zoeken naar het juiste geschenk.  

 

 

3. Onderzoek naar geefpatronen rond kerstmis 

3.1 Steekproef  

In 1999 werd aan de Universiteit Antwerpen een onderzoek gestart over de 

Vlaamse geefcultuur. Het doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van 

de Vlaamse geschenkcultuur. Hiervoor werd een survey opgezet waarbij 

vragenlijsten opgestuurd werden naar 1500 Vlamingen die at random getrokken 

werden uit de Vlaamse bevolking. Van deze aangeschrevenen hebben 731 

respondenten een vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De vragenlijst 

behandelde een breed spectrum aan onderwerpen die met geven en ontvangen 

van geschenken verband hielden. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan 

de plaats die geld en geschenkbonnen innemen in de geefcultuur. In dit artikel 

wordt een klein onderdeel van de vragenlijst bekeken dat handelde over het 

koopgedrag van kerstgeschenken en de houdingen die daar mee samenhangen. 

De analyse die hier wordt voorgesteld is slechts een partiële analyse. Op een 
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enkele uitzondering na wordt er geen verregaande multivariate analyse gedaan 

en blijven we op een meer descriptief niveau.  

 

We bespreken in de eerste plaats kort de kenmerken van de steekproef, alvorens 

over te gaan naar het consumptiegedrag van kerstgeschenken.  

 

 %  % 

GESLACHT (N=730)  LEEFTIJD (N=731)  

Man 42.1 18-29 14.6 

Vrouw 57.9 30-39 24.7 

  40-59 38.2 

  60-92 17.5 

INKOMEN (N=703)  OPLEIDINGSNIVEAU (N=719)2 

Geen of < 496 2.0 Lagere school of minder 7.5 

496 – 1239 18.1 Lager secundair 13.1 

1240 – 2479 45.9 Hoger secundair 29.3 

2480 – 3718 25.0 HOBU 34.1 

3719 –9915  7.4 Universiteit 16.0 

> 9916 1.7   

Tabel 1 Aantal respondenten naar socio-demografische kenmerken 

 

Vrouwen zijn lichtjes oververtegenwoordigd in de steekproef. De Vlaamse 

statistieken geven voor 1999 een percentage vrouwen van 50.7 tegenover 57.9 in 

onze steekproef (Administratie Planning en Statistiek, 1999: 36). De leeftijd 

                                           
2 In de analyses wordt opleidingsniveau als volgt gehergroepeerd: Laag opleidingsniveau = 

lagere school of minder; Middel opleidingsniveau = secundair onderwijs; Hoog 

opleidingsniveau = Hogeschool of universiteit. 
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varieert van 18 tot 92 jaar. De meerderheid van de respondenten leeft samen met 

zijn partner, al dan niet met kinderen. Bijna 70 % heeft een of meer kinderen. 

Het aantal kinderen dat nog thuis woont, varieert van 1 tot 8. Mensen met een 

lage tot zeer lage opleiding zijn sterk ondervertegenwoordigd in onze 

steekproef. Bij de hoger opgeleiden zijn het voornamelijk de studenten die hoger 

onderwijs buiten de universiteit volgen die oververtegenwoordigd zijn 

(Administratie Planning en Statistiek, 1999: 228). Hoewel dit op basis van onze 

respons niet aan te tonen valt, kunnen we aannemen dat een belangrijk 

percentage van de non-respons te wijten is aan mensen met een lager 

opleidingsniveau. Bijna de helft van de respondenten hebben een netto 

gezamenlijk maandinkomen tussen € 1240 en € 2480. Dit komt overeen met het 

Vlaamse gemiddelde inkomen van € 1929 (cijfers 1997) (Administratie 

Planning en Statistiek, 1999: 212). De steekproef laat enkele vertekeningen zien 

ten aanzien van de Vlaamse bevolking (voornamelijk opleidingsniveau). Toch 

kunnen we besluiten dat de responsratio van 48.7 % en de verdeling naar socio-

demografische kenmerken een representatieve steekproef opleveren van de 

Vlaamse bevolking in 1999. 

3.2 Wie koopt de kerstgeschenken ? 

Wanneer het gaat over het kopen van kerstgeschenken, geeft ook dit onderzoek 

aan dat geschenken kopen in grote mate een zaak is van vrouwen. Bijna zestig 

percent (59.1 %) van de inkopen wordt gedaan door een vrouw. Dit kan op 

allerhande manieren naar voor komen. In de eerste plaats zijn het de vrouwen 

zelf die zeggen dat ze de kerstinkopen doen. Wanneer hen gevraagd wordt wie 

in het gezin in hoofdzaak de kerstaankopen doet, antwoord 71 percent van de 

vrouwen dat ze die zelf doen (Tabel 2). De mannelijke respondenten 

daarentegen laten in belangrijke mate het kopen van geschenken over aan hun 

vrouw.  
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 Wie koopt  Wie koopt 

 Zelf Partner Samen Andere  Zelf Partner Samen Andere

TOTAAL 48.7% 16.2% 24.2% 10.8%      

GESLACHT (N=709; Prob Chi²: .001) KINDEREN ? (N=702; Prob Chi²: .001) 

Man 17.8% 37.0% 31.0% 14.1% Geen kinderen 50.0% 5.1% 22.0% 22.9%

Vrouw 70.9% 1.2% 19.4% 8.5% Kinderen 51.2% 19.3% 26.4% 3.0%

     Kleinkinderen 40.8% 27.2% 20.0% 12.0%

CATEGORIE (N=638; Prob Chi²: .001) LEEFTIJD (N=710; Prob Chi²: .001) 

Werkend 49.1% 19.3% 25.6% 6.0% Twintigers3 44.1% 5.6% 20.5% 29.8%

Werkloos 58.7% 6.5% 28.3% 6.5% Dertigers 53.7% 12.0% 31.4% 2.9%

Gepensioneerd 38.8% 21.4% 25.5% 14.3% Veertiger-
Vijftigers

52.9% 21.5% 23.4% 2.3%

Huisvrouw 71.1% 5.3% 15.8% 7.9% Boven 60 38.1% 25.7% 20.4% 15.9%

Student 30.8%   11.5% 57.7%   

Tabel 2 Wie koopt de kerstgeschenken (rijpercentages) 

 

Opvallend is ook dat mannen en vrouwen in sterke mate verschillen in hun 

antwoorden over het samen kopen van geschenken. Mannen zeggen veel meer 

dat de geschenken in hun gezin door beide partners samen gekocht worden. Er 

zijn twee verklaringen mogelijk voor dit verschil. Ofwel overschatten mannen 

hun eigen aankoopgedrag door het eigen aandeel van inkopen op hetzelfde 

niveau te plaatsen als dat van hun partner. Ofwel overschatten vrouwen hun 

aandeel in het kopen van geschenken. Wanneer zij het kopen van geschenken als 

hun huishoudelijke taak aanzien, dan is het mogelijk dat dit resulteert in een 

                                           
3 De minimumleeftijd voor deelname aan de enquête was 18 jaar. De respondenten van 18 

en 19 jaar werden ook in de categorie ‘Twintigers’ geplaatst. Deze categorie loopt 

bijgevolg van 18 tot 29. 
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vertekening van het aantal vrouwen dat zichzelf als enige koper van geschenken 

ziet. Het is niet duidelijk of en in welke mate één van beide verklaringen een rol 

heeft gespeeld. Dit is empirisch immers alleen te achterhalen door het eigenlijke 

koopgedrag van partners te registreren. 

 

Hoewel de verdeling van het kopen van geschenken tussen beide geslachten een 

van de belangrijkste breuklijnen is, geven nog andere achtergrondvariabelen een 

verdere nuancering van het koopgedrag van geschenken. De samenstelling van 

het gezin heeft bijvoorbeeld ook een grote invloed. Uiteraard wordt duidelijk dat 

wie alleen woont ook alleen verantwoordelijk is voor het kopen van geschenken. 

Het hebben van kinderen speelt hierin nauwelijks een rol. Bij twee partners die 

samenwonen ligt dit anders. Zolang er geen kinderen zijn, is er een redelijk 

groot percentage dat samen inkopen gaat doen. Zodra er kinderen zijn, neemt dit 

percentage af en wordt een van beide partners verantwoordelijk voor de 

geschenken.  

 

Ook wie thuis zit, wordt sneller verantwoordelijk voor het kopen van 

geschenken. Werklozen en huisvrouwen geven in hoge mate aan dat ze 

kerstgeschenken zelf gaan kopen in plaats van hun partner. Bij gepensioneerden 

zou men hetzelfde patroon verwachten, hoewel dit niet door onze gegevens 

bevestigd wordt. Hier speelt veel meer een leeftijdseffect een rol. 

Gepensioneerden, net als studenten, scoren relatief sterker in de restcategorie. 

Dit geeft aan dat andere personen, buiten de respondent zelf of de partner, de 

kerstinkopen doen. Bij studenten blijkt dit in sterke mate de ouders4 te zijn die 

voor hun kinderen de geschenken kopen. Gezien de leeftijd van de studenten 

                                           
4 Bijna zestig percent van de studenten in deze categorie geeft “moeder” als omschrijving. 

Ook hier wordt het kopen van geschenken vaker naar een vrouw toegeschoven dan naar 

een man of een koppel (beide ouders). 
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(minimum 18 jaar) is dit een verrassend hoog percentage (57.7 %). Men zou 

immers kunnen verwachten dat studenten en jongeren in de leeftijdscategorie tot 

29 jaar in belangrijke mate zelf hun geschenken kopen. Daar waar de 

restcategorie voor studenten voornamelijk bestaat uit de ouders die geschenken 

kopen, is dat voor de gepensioneerden en de mensen boven 60 jaar de kinderen. 

Hoewel de meerderheid nog steeds zijn geschenken zelf koopt, zien we dat 

ongeveer 15 percent het geven van geschenken naar de kinderen doorschuift of 

zelfs afschaft. 

 

Naast het eigenlijke consumptiegedrag, werden in de enquête ook 

houdingsvragen opgenomen die peilden naar de interpretatie van het 

koopproces. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de techniek van de 

semantische differentiaal. Respondenten konden op een zespuntsschaal kiezen 

tussen twee tegengestelde termen. Ondanks het feit dat er in deze schalen een 

ordening zit, was het moeilijk om de ordinaliteit van deze items inhoudelijk te 

verdedigen. Om die reden werd geopteerd om de houdingen tegenover het 

shoppen in kaart te brengen met behulp van een HOMALS-analyse. Deze 

techniek plot de verschillende categorieën van categoriale variabelen tegenover 

elkaar waarbij gelijkaardige categorieën dicht bij elkaar geplaatst worden. Op 

die manier geeft de scatterplot van een HOMALS-analyse een beeld van clusters 

van categorieën in de data.  

 

De eerste HOMALS-analyse bekijkt de houding van respondenten ten opzichte 

van het gender-aspect van geschenken kopen. Hierbij werd aan de respondenten 

de keuze gegeven tussen de uitspraak dat kerstgeschenken kopen een vrouwen- 

of een mannenzaak is. Als achtergrondvariabelen werden geslacht, leeftijd en 

beroepscategorie gebruikt. De eigenwaarde voor de eerste dimensie is .39, voor 

de tweede dimensie .29. De discriminant-maten geven aan dat leeftijd (.66) en 

beroepscategorieën (.68) sterk discrimineren op de eerste dimensie, terwijl dat 
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opnieuw geslacht (.58) en beroepscategorieën (.44) op de tweede dimensie hoog 

scoren. 
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Figuur 15 HOMALS-plot van het gender-aspect bij het kopen van 

kerstgeschenken naar geslacht, leeftijd, inkomen en beroepscategorieën6. 

 

                                           
5 De auteur wenst Koen Pepermans te bedanken voor zijn intensief programmeerwerk aan de 

Mapinfo-toepassing om scatterplots van HOMALS-analyses te tekenen. Informatie over dit 

programma kan bekomen worden bij koen.pepermans@ua.ac.be. 
6 De drie categorieën voor “Kerstinkopen is een vrouwenzaak” worden in de plot 

voorgesteld als V+++ tem V+. De drie categorieën voor “Kerstinkopen is een 

mannenzaak” worden voorgesteld door M+ t.e.m. M+++. 
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De plot toont aan dat geen enkele categorie zich dicht in de buurt bevindt van de 

extreme waarden van “kerstinkopen is een mannenzaak”. De analyse van de 

ruwe scores uit de HOMALS analyse bevestigt wat vermoed kon worden: 

weinig tot zeer weinig respondenten geven aan dat geschenken kopen een 

mannenzaak is. De categorieën die hier het dichtst bij in de buurt komen zijn 

kaderleden en mannen. Toch kunnen we niet echt zeggen dat hierin een 

duidelijke cluster te herkennen valt.  

 

Opvallend is wel dat oudere respondenten en niet-werkenden zich zeer sterk 

uitspreken in de zin dat geschenken kopen een vrouwelijke taak is. Dit geeft aan 

dat de oudere generatie in sterke mate doordrongen is van de traditionele 

arbeidsverdeling bij het geschenken kopen. Jongeren en niet-laaggeschoolden 

spreken zich op dit vlak veel genuanceerder uit. Ze gaan er niet van uit dat 

geschenken kopen een mannenzaak is maar geven door hun antwoorden op het 

midden van de schaal aan dat geschenken kopen iets voor beide geslachten is. 

Uiteraard moeten we in dit opzicht ook rekening houden met de sociale 

onwenselijkheid van het aankruisen van één van beide uitersten en dan in 

hoofdzaak de kant “vrouwenzaak”.  

 

3.3 Hoeveel tijd wordt geïnvesteerd ? 

Geschenken kopen kost tijd. Soms wordt het omschreven als een “labor of love” 

(Fischer & Arnold, 1990) maar in veel gevallen heeft het inderdaad iets weg van 

een tijdsintensief werk. Het kopen van geschenken voor anderen moet immers 

zeer zorgvuldig gebeuren. Mensen gaan op zoek naar het geschikte geschenk. 

Het kiezen van het juiste cadeau bij de juiste persoon is niet altijd even 

eenvoudig en loopt regelmatig verkeerd af. Dit kan pijnlijke situaties voor 

gevolg hebben voor zowel gever als ontvanger.  
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Omdat geschenken geven geen eenvoudig proces is, kan dit voor de gever 

behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Zeker in een kerstperiode waar veel 

geschenken tegelijk aangekocht moeten worden, kan de tijd die mensen 

investeren in het aankopen van geschenken behoorlijk oplopen.  

 

Langer dan vier
Vier dagen

Drie dagen
Twee dagen

Eén dag
Eén namiddag

Minder dan één nam.
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en
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ge

30%

20%
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Figuur 2 Duurtijd van kerstinkopen (N=700) 

 

Wanneer we kijken naar de tijdsinvestering voor kerstinkopen van de 

respondenten in de steekproef, dan wordt duidelijk dat de meeste respondenten 

ongeveer één namiddag tot twee volledige dagen spenderen aan het kopen van 

hun kerstgeschenken. Toch is er ongeveer vijftien percent die drie of meer dagen 

op zoek is naar geschikte geschenken.  

 

Het verklaren van de duurtijd die mensen spenderen aan hun kerstinkopen, kan 

niet gebeuren met een klassieke regressieanalyse. De duurtijd van het kopen is 

immers niet gemeten in uren maar in ordinale categorieën. Om die reden 

opteerden we voor een ordinale regressie in plaats van een multiple lineaire 

regressie. Bij ordinale regressie worden cumulatieve kansen van de categorieën 

van de afhankelijke variabele geschat. Hierbij wordt voor elke categorie van de 

afhankelijke variabele een aparte vergelijking geschat die de kans weergeeft om 
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in die categorie te zitten tegenover de andere, lagere categorieën. De volgende 

tabel geeft de resultaten van een ordinale regressieanalyse met duurtijd als 

afhankelijke en drie socio-demografische achtergrondvariabelen. 

 

   Parameter Std. Fout Prob. 

Intercept Minder dan één 

namiddag 

-.884 .111 .000 

 (Referentie = Langer Eén namiddag -.113 .110 .307 

          dan vier dagen) Een dag .677 .117 .000 

  Twee dagen 1.616 .137 .000 

  Drie dagen 2.224 .161 .000 

  Vier dagen 2.754 .193 .000 

Geslacht 

(Referentie = vrouw) 

Man -.551 .089 .000 

Opleidingsniveau Laag -.047 .172 .781 

(Referentie = Hoog) Middel -.209 .090 .021 

 Leeftijd t/m 34 .240 .111 .031 

(Referentie = 50 +) 35-49 .050 .108 .639 

Tabel 3 Ordinale regressie van duurtijd van kerstinkopen 

 

De link-functie die in het model gebruikt wordt, is een negatieve log-log functie. 

Deze keuze voor deze functie wordt verantwoord door Figuur 2, waarin 

duidelijk is dat de lagere categorieën verhoudingsgewijs meer aanwezig zijn. 

Deze situatie maakt het gebruik van de negatieve log-log functie verkiesbaar 

boven andere. De gepastheid van het model was zeer goed (Prob. -2Log L test = 

0.001), doch de verklaringskracht, in termen van de Nagelkerke pseudo R², is  

niet spectaculair hoog: .08.  
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Wanneer we de coëfficiënten bekijken, merken we dat opnieuw geslacht een 

zeer significante rol speelt in het verklaren van de duurtijd dat men geschenken 

koopt. Mannen doen er minder lang over om al hun kerstinkopen te doen dan 

vrouwen. Ook het opleidingsniveau dat men heeft genoten is van invloed. Zowel 

laag opgeleiden als respondenten met een secundaire graad winkelen minder 

lang met kerstmis. Hierbij moeten we wel vaststellen dat alleen het verschil 

tussen secundair onderwijs en hoger opgeleiden significant is. Tot slot is er ook 

een leeftijdseffect vast te stellen. Hoe jonger men is, hoe langer men spendeert 

aan het winkelen. Zeker de jongste groep tot 34 jaar spendeert significant meer 

tijd aan het kopen van geschenken dan mensen boven 50 jaar. Samenvattend 

kunnen we stellen dat het voornamelijk vrouwen, hoger opgeleiden en jongeren 

zijn die veel tijd spenderen aan het uitkiezen en kopen van kerstgeschenken. 

 

Hoe wordt die tijdsduur geëvalueerd ? Hiervoor grijpen we opnieuw terug naar 

de semantische differentiaal. Respondenten kregen de keuze om het kopen van 

geschenken te evalueren als ‘tijdsverlies’ wat geplaatst werd tegenover 

‘aangenaam tijdverdrijf’. Het geeft een waardeoordeel over de tijdsinvestering 

van de consumptieactiviteit. Uiteraard hangt dit item samen met de stress die 

gepaard gaat met het kopen van geschenken (zie verder) maar het is ook meer 

dan dat. Figuur 3 geeft een inzicht in de HOMALS-analyse van dit 

begrippenpaar. De eigenwaarde van de eerste dimensie bedraagt .38, die van de 

tweede dimensie .30. De discriminerende waarde van beide assen vertoont 

gelijkaardige cijfers. Dit wijst op de dominerende rol van geslacht en 

beroepscategorieën in de verschillende analyses.  

 

De resultaten uit Figuur 3 tonen aan dat er door lager opgeleiden en vrouwen 

extremer geantwoord werd op deze vraag. Beide categorieën ervaren het kopen 

van geschenken in sterke mate als een aangenaam tijdverdrijf, een stuk vrije 

tijdsbesteding. 
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Figuur 3 HOMALS-plot van graad van moeilijkheid van het kopen van 

kerstgeschenken naar geslacht, leeftijd, inkomen en beroepscategorieën7. 

 

Aan de andere kant zijn het in belangrijke mate de mannen die geschenken 

kopen als tijdverlies zien. Ook zelfstandigen en hoger opgeleiden staan negatief 

tot zeer negatief tegenover het kopen van geschenken. Er blijkt ook een groter 

verschil op te treden tussen arbeiders en bedienden. Tot nu toe situeerden beide 

categorieën zich in sterke mate in elkaars buurt. In Figuur 3 geven bedienden 

                                           
7 De drie categorieën voor “Tijdverlies” worden in de plot voorgesteld als T--- tem T-. De 

drie categorieën voor “Aangenaam tijdverdrijf” worden voorgesteld door T+++ tem T+. 

De categorie “Kader” is uit de plot weggelaten omdat deze een te afwijkende waarde had. 
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een positiever oordeel over het kopen van geschenken dan de arbeiders. Ook de 

jongeren zien geschenken kopen meer als een aangenaam tijdverdrijf dan 

mensen boven de 34. 

3.4 Is kerstinkopen doen stresserend ? 

In de laatste plaats werd gepeild naar de mate waarin het kopen van 

kerstgeschenken een stresserende bezigheid is. Stress bij het koopproces is 

andere dimensie van het kopen van geschenken. Het zoeken naar en vinden van 

het “juiste” geschenk kan niet alleen veel tijd in beslag nemen, het kan ook 

behoorlijk veel druk op iemand uitoefenen. Om te zien of respondenten 

kerstinkopen als stresserend ervaren, werd hen de keuze gegeven tussen de 

termen “ontspannend” aan de ene kant en “stresserend” aan de andere kant. 

 

De eigenwaarden van de HOMALS-analyse geven .379 voor de eerste dimensie 

en .295 voor de tweede. De eerste dimensie discrimineert het sterkst de leeftijd 

(.60) en beroepscategorieën (.70). De tweede dimensie geeft een sterke 

discriminatie van geslacht (.56) en in mindere mate beroepscategorieën (.46).  
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Figuur 4 HOMALS-plot van “stress” bij het kopen van kerstgeschenken 

naar geslacht, leeftijd, inkomen en beroepscategorieën8. 

 

Wanneer we Figuur 4 bekijken, zien we drie grote clusters verschijnen. In de 

eerste plaats is er een groep die kerstinkopen heel ontspannend vindt. In deze 

groep bevinden zich lager opgeleiden, niet werkenden en vijftig plussers. 

Vermits gepensioneerden eveneens behoren tot de categorie van de niet-

werkenden, doet dit vermoeden dat het voornamelijk deze categorie is die een 

zeer ontspannende kijk heeft op inkopen doen. De andere kant van het spectrum 

bevindt zich linksonder in de plot. Daar zien we dat voornamelijk kaderleden en 

                                           
8 De drie categorieën voor Ontspannend worden in de plot voorgesteld als O+++ tem O+. De 

drie categorieën langs Stresserend worden voorgesteld door O- tem O---. 
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zelfstandigen, mannen en hoger opgeleiden kerstinkopen stresserend tot zeer 

stresserend vinden. Tussen beide groepen in bevinden zich bedienden en 

arbeiders en de jongere respondenten uit het onderzoek. Zij nemen een 

tussenpositie in die licht gekleurd is naar het ontspannende (zie O++).  

 

 

4. Besluit 

Hoe verloopt het geschenken kopen in Vlaanderen ? Een kort en ongenuanceerd 

antwoord stelt klaar en duidelijk dat vrouwen een meer dan centrale rol spelen in 

dit proces. Hiermee lijkt Vlaanderen in sterke mate op de rest van de Westerse 

maatschappijen waarin de aankoop van geschenken onderzocht werd. Er gaapt 

een diepe kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van geschenken kopen 

en geven. Vrouwen kopen niet alleen meer, ze besteden er ook meer tijd aan en 

hebben doorgaans een veel positievere houding ten aanzien van het shoppen dan 

mannen.  

 

Toch moeten we dit zwart-wit beeld nuanceren. Niet alleen geslacht speelt 

immers een rol bij het kiezen en kopen van kerstgeschenken. Oudere mensen 

bijvoorbeeld nemen ook wat meer afstand van het koopproces. Het wordt 

duidelijk in het onderzoek dat de fysische nadelen die zij ondervinden van hun 

leeftijd ervoor zorgen dat zij het kopen van kerstgeschenken vaker aan anderen 

overlaten.  

 

Verrassend was ook dat jongeren in sterke mate hun ouders geschenken laten 

kopen. Ook al hebben zij een positieve tot zeer positieve houding ten aanzien 

van het aankopen van geschenken, het is slechts een beperkte groep die alle of 

bijna alle kerstgeschenken zelf gaat kopen. Het is niet duidelijk wie in dit proces 

de doorslaggevende rol speelt. Zijn het de ouders (moeders) die stellen dat ze 
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ineens voor heel het gezin geschenken zullen kopen, of zijn het de jongeren zelf 

die het shoppen delegeren naar de ouders toe ? 

 

Als we kijken naar geslacht, dan zijn het de mannen die niet alleen weinig 

geschenken kopen maar ook negatief en afwijzend staan tegenover shoppen. 

Maar niet alleen mannen ontwikkelden een negatieve houding. Uit de 

verschillende HOMALS-analyses blijkt duidelijk dat ook hoger opgeleiden, 

kaders en zelfstandigen het consumptieproces van kerstgeschenken van zich 

afschuiven.  

 

Hoewel verdere analyse dit zou moeten bevestigen, kunnen we besluiten dat 

geschenken kopen een kwestie is van vrouwen en mensen die zich lager op de 

maatschappelijke ladder bevinden. Zowel naar reëel aankoopgedrag als naar 

houdingen komen beide categorieën in sterke mate overeen. De grote 

tijdsinvestering voor hun kerstaankopen ervaren zij niet als negatief. Velen zien 

het kopen van kerstgeschenk als een aangename bezigheid, een uitstap (al dan 

niet met het hele gezin).  
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