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Inleiding 
 
De skateboardsubcultuur is een subcultuur die in het oog springt. Omwille van 
de spectaculaire tricks, de creatieve stijl en het trendsettende voorkomen van de 
skaters, levert deze lifestylesport zeer aantrekkelijk beeldmateriaal op. Vele 
skateboarders maken dan ook gebruik van foto- en filmmateriaal om hun eigen 
acties vast te leggen. Het genieten van skatefoto’s en -video’s beperkt zich 
echter niet tot het eigen materiaal. Het bekijken en beoordelen van foto’s en 
films van andere skateboarders maakt fundamenteel deel uit van de skatecultuur. 
De subculturele beelden van andere, meestal professionele, skateboarders 
worden binnen de skatecultuur verspreid via gespecialiseerde media. In haar 
onderzoek naar subcultureel kapitaal in Britse clubculturen argumenteert Sarah 
Thornton (1996) dan ook dat een systematische analyse van subculturele media 
noodzakelijk is om subculturen ten gronde te begrijpen (zie 1.2).  
 
Tot hier toe spitste echter relatief weinig onderzoek zich toe op de rol van media 
in de subculturele identiteitsconstructie van jongeren. Dit is nochtans niet 
onbelangrijk aangezien mensen, en jongeren in het bijzonder, vandaag de dag 
steeds vaker beroep doen op representaties in de media voor de constructie van 
hun eigen identiteit (Besley, 2003: 167). Met dit onderzoek trachten we een 
bijdrage te leveren aan de wetenschap door op zoek te gaan naar de rol van 
media in de subculturele identiteitsvorming van skaters. Deze studie heeft tot 
doel de verschillende pijlers van de skate-identiteit aan een gedetailleerde 
analyse te onderwerpen en de bijdrage van media in het proces van subculturele 
identiteitsconstructie te achterhalen. 
 
De paper vangt aan met een literatuurstudie die de theoretische basis legt voor 
het empirisch onderzoek. Eerst wordt een overzicht gegeven van theorieën en 
evoluties binnen het onderzoeksdomein van jongerensubculturen. Vervolgens 
wordt het concept subculturele mediaconsumptie belicht. Daarna wordt er 
specifieke aandacht besteedt aan mediagebruik en identiteitsconstructie. De 
literatuurstudie wordt afgesloten met een theoretische verduidelijking van de 
pijlers van de skate-identiteit. Na een uitvoerige toelichting over de gebruikte 
onderzoeksmethoden, volgt de rapportering van de onderzoeksresultaten. 
Allereerst wordt er een blik geworpen op de ruimere context waarbinnen de 
subculturele identiteit vorm krijgt, de skateboardsubcultuur, en het subculturele 
mediagebruik. Vervolgens wordt nagegaan hoe het proces van subculturele 
identiteitsconstructie verloopt. Door middel van een analyse van de 
verschillende pijlers van de skate-identiteit, zijnde vaardigheden, subcultureel 
kapitaal en authenticiteit, wordt een antwoord gezocht op deze vraag. Op basis 
van de resultaten van deze analyse wordt er tot slot geconcludeerd wat de 
precieze rol is van de verschillende media in de subculturele 
identiteitsconstructie van skaters. 
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1 Theoretisch kader 
 
 
1.1 Onderzoek naar jongerensubculturen 
 
Er bestaat geen éénduidig definiëring van het begrip ‘subcultuur’. We zouden 
een subcultuur kunnen omschrijven als een groep van mensen die iets gemeen 
hebben met elkaar waardoor ze te onderscheiden zijn van andere sociale groepen 
(Thornton, 1997: 1). Deze beschrijving is echter ook van toepassing op vele 
andere groepen van mensen, die geen subcultuur zijn. Welke eigenschappen 
hebben subculturen dan nog waardoor ze verschillen van andere sociale 
groepen? 
 
Ten eerste is het eigen aan subculturen dat ze bestaan los van familiale 
verwantschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gemeenschap (Thornton, 
1997: 2). Een tweede kenmerk van subculturen is dat de leden zich bewust zijn 
van de subcultuur waar ze deel van uitmaken (Irwin, 1997/1970: 69). Het 
onderscheid tussen een insider en een outsider is dan ook erg belangrijk en heeft 
eerder te maken met collectieve perceptie dan met enig legaal, fysiek of 
geografisch onderscheid (Thornton, 1997: 3). Het prefix ‘sub’ wijst erop dat de 
sociale groep ondergeschikt is aan de massacultuur. Hier zijn twee redenen voor. 
Ten eerste worden subculturen vaak beschouwd als afwijkend, en ten tweede 
worden subculturen gezien als sociale groepen die zich laag op de sociale ladder 
bevinden (Gordon, 1997/1947: 41). Een laatste essentieel kenmerk van 
subculturen is de nadruk die er wordt gelegd op het verschil tussen de subcultuur 
en de mainstream samenleving (Thornton, 1997: 5). Subculturen hebben een 
bewustzijn van ‘anders zijn’ en dit heeft een aanzienlijke impact op het 
participerende individu. 
 
De traditie van subculturele studies kent zijn oorsprong in de Chicago School of 
Sociology. Vanaf de jaren twintig spitst de Chicago School zich vooral toe op 
onderzoek naar criminele subculturen. Subcultuur wordt in deze traditie door 
Albert K. Cohen (1997/1955: 48) gedefinieerd als een levenswijze met bepaalde 
normen en waarden die afwijken van het dominante normen- en 
waardenpatroon. Een subcultuur vormt bovendien een collectieve oplossing 
voor het statusprobleem (d.i. respect krijgen van anderen), doordat ze de 
jongeren een reeks alternatieve statuscriteria biedt (Cohen, 1997/1955: 51). 
Deze statuscriteria zijn de standaarden of normen die de subculturele leden 
gebruiken om anderen te evalueren op (in)authenticiteit. Doordat er binnen de 
subcultuur eigen statuscriteria worden gehanteerd - die verschillen van de 
statuscriteria in de mainstream samenleving - gaat een hoge status binnen de 
subcultuur gepaard met een verlies aan status buiten de groep (Cohen, 
1997/1955: 53).  
 



 5
Als reactie op de visie van de Chicago School, ontwikkelde zich in Groot-
Brittannië in de jaren 1950 de Cultural Studies als onderzoekstraditie. Het 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) aan de universiteit van 
Birmingham werd in 1964 opgericht op initiatief van Hoggart. Kenmerkend 
voor het CCCS is de kritische houding ten opzichte van traditionele, 
sociologische jeugdtheorieën van de Chicago School, waarin het ontstaan van 
een jeugdcultuur werd gekoppeld aan een nivellering van klassenverschillen 
(Abma, 1990: 10). Volgens John Clarke e.a. (1997/1975: 103) zijn 
jongerensubculturen altijd ‘working class’ subculturen, maar tegelijkertijd 
hebben ze ook een ambivalente relatie met deze arbeidersklasse, omdat jongeren 
gebukt gaan onder de druk en de invloed van de massacultuur en 
commercialisering. De subcultuur vormt een oplossing voor deze 
tegenstrijdigheden in de leefwereld van jongeren (Abma, 1990: 42; Brake, 1985: 
8). De subculturele identiteitsvorming vindt dus plaats in een context van verzet 
tegen onderdrukking en tegenstrijdigheden. De onderzoekers van het CCCS in 
de jaren ’60-’70 benadrukken vooral de culturele aspecten van de 
jongerensubculturen, namelijk het creëren van een eigen subculturele identiteit 
door nieuwe betekenissen toe te schrijven aan de dingen (Gelder, 1997b: 84). De 
functie van een eigen stijl is enerzijds het benadrukken van het onderscheid met 
andere groepen en anderzijds het versterken van de interne coherentie (Abma, 
1990: 42). Volgens de studie van Hebdige (1997/1979: 130) zijn subculturele 
stijlen spectaculair en provocerend. Vanaf het ogenblik dat de stijl wordt 
opgepikt door de massamedia, verliest de subcultuur echter zijn authenticiteit, 
aldus Hebdige. 
 
Later kwam er uit verschillende hoeken kritiek op zowel de theorieën als op de 
methodologie van het CCCS uit de jaren ’60-‘70. Centraal in de ‘post’-CCCS 
traditie staat ofwel de afwijzing van de notie ‘subculturele weerstand’ ofwel het 
afzwakken van de notie ten voordele van een model waarin subculturen worden 
opgevat als afhankelijk van en coöperatief met de oudercultuur en de 
commerciële massacultuur. Zo stelt Gary Clarke (1997/1981: 179) vragen bij de 
assumptie van Hebdige (CCCS) dat authentieke subculturen zeer kwetsbaar zijn 
voor de incorporerende kracht van de massamaatschappij. In de CCCS-traditie 
stelt onder meer Hebdige (in Gelder, 1997a: 145) subculturen voor als 
homogene, statische antropologische entiteiten die een zelfde stijl delen. Er 
wordt weinig interesse getoond in de interne stratificatie van een subcultuur. 
Onderzoekers van de ‘post’-CCCS traditie gaan verder dan de tweedeling 
mainstream-subcultuur en hebben oog voor de diversiteit, variëteit en 
heterogeniteit van subculturen. Het is deze ‘post’-CCCS traditie die het 
theoretisch raamwerk vormt voor dit onderzoek. Net zoals o.m. Fornäs (1995) 
zijn we geïnteresseerd in de interne dynamiek van de subcultuur. Bovendien 
volgen we Sarah Thornton (1996: 6) in haar redenering dat een systematische 
analyse van het subculturele mediagebruik essentieel is om tot een goed begrip 
van een subcultuur en de subculturele identiteit te komen.  
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1.2 Subculturele mediaconsumptie  
 
Het Centre for Contemporary Cultural Studies heeft een traditie in onderzoek 
naar jongerensubculturen en de relatie met media en maatschappij. Het media-
onderzoek van de Birmingham School en meer specifiek de ontwikkeling van 
het codeer/decodeer-model door Stuart Hall wordt door Alasuutari (1999: 2) als 
het startpunt van de eerste fase van het receptieonderzoek beschouwd. Volgens 
Halls model ontstaat de uiteindelijke betekenis uit een interactie tussen de 
‘preferred reading’ van de tekst en de interpretatie ervan door de lezer (Hall, 
1999: 515-517). De ‘preferred reading’ of de voorkeurinterpretatie kan door de 
lezer, geheel of gedeeltelijk, worden overgenomen of verworpen. Lezers geven 
dus zelf betekenis aan een tekst. Dit doen ze echter onder bepaalde condities die 
ze niet zelf gekozen hebben: het decoderen van de gecodeerde mediaboodschap 
wordt immers beïnvloed door de socio-economische en culturele achtergrond 
van de lezer. 
 
Alhoewel het codeer/decodeer-model van Hall op zich goed was, hadden critici 
vragen bij de manier waarop het model werd toegepast. Hall, Morley en andere 
onderzoekers aan het CCCS betrokken de respondenten namelijk vaak niet 
rechtstreeks in hun studie en baseerden hun theorieën op hun interpretaties - van 
buitenaf - van het subculturele gedrag (Wheaton & Beal, 2003: 155). Als reactie 
hierop ontwikkelden zich de ‘etnografische mediastudies’, die de tweede fase in 
de receptiestudies aankondigen (Alasuutari, 1999: 5). In deze kwalitatieve 
onderzoekstraditie maakt men gebruik van technieken zoals de participerende 
observatie en diepte-interviews om een gedetailleerd beeld te krijgen van de 
concrete mediabeleving. Theoretisch gezien sluit het etnografisch perspectief 
aan bij het codeer/decodeer-model: men tracht de betekenissen die de 
ontvangers construeren te plaatsen binnen een breder socio-cultureel kader 
(Moores, 1993: 5). Vooral studies naar jeugdsubculturen hebben de nood 
aangetoond om het mediagebruik van jongeren te situeren in de context van hun 
sociale activiteiten en ervaringen (Buckingham, 1993b: 13). Media vormen voor 
hen immers een ‘symbolische bron’ waaruit ze inspiratie kunnen putten voor de 
constructie van een eigen identiteit en lifestyle. Jonge mediaconsumenten nemen 
boodschappen niet passief of onkritisch over, maar transformeren en 
herinterpreteren de betekenis in functie van hun (sub)culturele context (Miles, 
2000: 75). Het empirisch onderzoek in deze paper moet gesitueerd worden in 
deze tweede fase van de receptiestudies. Dit blijkt niet enkel uit methodologisch 
keuzen die werden gemaakt (zie hoofdstuk 2), maar ook uit het beschouwen van 
het subculturele mediagebruik door jongeren als een essentieel actief proces en 
het overnemen van Thorntons onderscheid tussen massamedia en 
gespecialiseerde media. 
 
In haar studie naar de Britse clubculturen, claimt Thornton (1996: 6) dat een 
systematische analyse van de mediaconsumptie noodzakelijk is om de 
verschillen in jongerensubculturen te begrijpen. Toch is het verrassend hoe 
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weinig aandacht er wordt geschonken aan de rol van gespecialiseerde 
subculturele media in het construeren van identiteiten in verschillende 
subculturele contexten. Onderzoekers van het CCCS in de jaren ’60 en ’70 
situeerden de media buiten en na subculturen (Thornton, 1997b: 473). Zij 
hadden de neiging om het begrip ‘media’ te verengen tot de massamedia, met als 
gevolg dat men ‘de media’ als een incorporerende en coöpterende kracht 
beschouwde. In de ‘post’-CCCS traditie bracht Thornton (1996) hier met haar 
studie naar Britse clubculturen verandering in: zij besteedde aandacht aan de 
media in subculturen, de zogenaamde subculturele media, bestaande uit 
nichemedia en micromedia. De studie van Thornton (1996) werpt een licht op de 
verscheidene, complexe manieren waarop verschillende vormen van media een 
subcultuur kunnen beïnvloeden. Ze stelt hierbij enkele fundamentele vragen 
over het conceptualiseren van de impact en de invloed die uitgaat van 
mainstream media en subculturele media, en hoe deze samenhangen met 
subculturele onderscheidingen. 
 
Thornton (1996: 122) benadrukt de noodzaak van het onderscheid tussen 
massamedia (televisie, kranten, etc.) en gespecialiseerde media. Ze argumenteert 
dat, voor leden van subculturen, massamedia vaak andere culturele connotaties 
hebben dan subculturele media. Een eerste soort subculturele media zijn de 
nichemedia, zoals gespecialiseerde magazines. Deze media worden vaak geleid 
door mensen die zelf een subcultureel lid zijn, of geweest zijn. Nichemedia 
spelen een centrale rol in de creatie en de evolutie van de subculturen, aldus 
Thornton (1996: 124). De subculturen van alternatieve sporten zijn immers 
echte ‘taste cultures’. Nichemedia zijn essentieel voor de verspreiding van 
informatie over activiteiten naar hun leden, voor de creatie en circulatie van de 
subculturele symbolen én ze dragen bij tot de betekenis van subcultureel 
kapitaal (Thornton, 1996: 137). Daarnaast onderscheidt Thornton ook nog de 
micromedia, zoals fanzines en flyers. Deze media vormen een essentieel 
onderdeel van het proces van netwerking waardoor subculturele individuen 
worden verbonden tot een duidelijk omlijnde groep met een eigen identiteit. De 
opdeling tussen de verschillende soorten subculturele media staat ook centraal in 
dit onderzoek. 
 
 
1.3 Subculturele media, jongeren en identiteit 
 
In onze postmoderne westerse beeldcultuur worden media en culturele 
representaties steeds belangrijker in de constructie van culturele identiteiten 
(Wheaton & Beal, 2003: 156). Media vormen een belangrijke symbolische bron 
voor de constructie van een eigen identiteit. Vooral jongeren vinden hun 
identiteit steeds vaker in de media en op de markt, eerder dan in traditionele 
bronnen zoals de familie, de school en de kerk (Besley, 2003: 167; Miles, 2000: 
111). Media spelen een belangrijke rol in de relatie van jongeren met hun 
familie en hun peers, en in het proces van hun identiteitsvorming (Besley, 2003: 
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171; Buckingham, 1993b: 5). Ook de manier waarop media jongeren en 
jongerensubculturen portretteren, heeft een bepaalde invloed op jongeren 
(Besley, 2003: 172). Maar eerder dan passief de beelden van de media te 
ondergaan, selecteren en transformeren jongeren de ideeën die door de media 
verspreid worden om zo hun eigen identiteit te bricoleren (Miles, 2000: 117). 
Media worden in functie van de eigen doeleinden geïnterpreteerd. Media hebben 
een onmiskenbare invloed op jongeren, maar de relatie tussen de twee is 
waarschijnlijk complexer dan soms wordt voorondersteld. 
 
Media kunnen ook op een meer indirecte manier de identiteitsconstructie van 
jongeren beïnvloeden, namelijk via de symbolische betekenis die ze aan 
producten toeschrijven. De functie van die symbolische betekenis werkt in twee 
richtingen: enerzijds gaat het om een sociaal-symbolisme om de sociale wereld 
te construeren, anderzijds gaat het om een zelf-symbolisme om een eigen 
identiteit te construeren (Elliott & Wattanasuwan, 1998: 132). Reclame is één 
van de belangrijkste bronnen voor deze symbolische betekenissen. Symbolische 
betekenissen worden niet alleen aan producten, maar ook aan merken 
toegeschreven. En merken spelen in onze postmoderne westerse samenleving 
een grote rol in de constructie en het beheer van onze identiteit (Wheaton & 
Beal, 2003: 167). De symbolische betekenis van de bezittingen van een persoon 
drukken zijn individualiteit uit of de wens om met een bepaalde groep 
geassocieerd te worden. Hoewel er via reclame een symbolische betekenis wordt 
gegeven aan producten en merken, wil dit niet zeggen dat consumenten deze 
betekenis zomaar overnemen. Er bestaat een groeiende overtuiging dat de 
mediaconsument actief en participerend is. De betekenis wordt dus niet 
overgebracht via een éénrichtingscommunicatieproces, maar wordt via een 
communicatieve interactie geconstrueerd. Hoe de symbolische betekenis wordt 
geïnterpreteerd is afhankelijk van de ‘advertising literacy’ van de consument 
(Elliott & Wattanasuwan, 1998: 137). De capaciteit om media en reclame juist te 
interpreteren, is vooral bij jongeren een belangrijke factor om sociale groepen 
tegenover elkaar te positioneren en hun identiteit binnen deze sociale groepen te 
bepalen. Op basis van deze vorm van subcultureel kapitaal kunnen jongeren 
zowel zichzelf als hun peers heel snel labellen op basis van enkele merken en 
hen een identiteit toeschrijven (Miles, 2000: 138). 
 
 
1.4 De skate-identiteit 
 
In het empirisch onderzoek van deze studie zal er worden nagegaan hoe de 
verschillende deelnemers hun subculturele identiteit ontwikkelen en wat de rol 
van subculturele media hierin is. Uit eerder onderzoek naar subculturen rond 
alternatieve sporten (Beal & Weidman, 2003; Beal & Wilson, 2004; Wheaton, 
2003; Wheaton & Beal, 2003) bleek dat het hebben van vaardigheden en 
authenticiteit twee belangrijke factoren zijn in de vorming van een subculturele 
identiteit. Thorntons onderzoek (1996) toonde aan dat subcultureel kapitaal een 
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belangrijke determinant is van status binnen een subcultuur. Deze drie 
elementen - vaardigheden, authenticiteit en subcultureel kapitaal - worden 
daarom in dit onderzoek als de pijlers van de subculturele identiteit beschouwd. 
 
Bij een subcultuur die opgebouwd is rond een sport, is het evident dat het 
hebben van vaardigheden een belangrijke bouwsteen is van de subculturele 
identiteit (Wheaton & Beal, 2003: 165). Het skateboarden is een duidelijk 
zichtbaar element van de skate-identiteit. Onder meer de moeilijkheidsgraad van 
de tricks (d.i. de ‘kunstjes met het skateboard) en de voorkeur voor een bepaalde 
stijl bepalen zowel de identiteit van de skater als zijn status binnen de 
subcultuur.1 
 
Subcultureel kapitaal is een term die door Sarah Thornton (1996) werd 
ontwikkeld om de hiërarchie binnen een subcultuur te verklaren. Met het 
concept bouwt Thornton verder op de noties economisch, cultureel en sociaal 
kapitaal van Bourdieu (1992: 123 e.v.). Subcultureel kapitaal kan geobjectiveerd 
of belichaamd worden. Subcultureel kapitaal kan geobjectiveerd worden in 
termen van het bezitten van de juiste kleding(merken), haarsnit, accessoires, etc. 
Belichaming van subcultureel kapitaal heeft te maken met het beschikken over 
de juiste kennis en de laatste subculturele nieuwtjes. Een verschil tussen het 
subcultureel kapitaal van Thornton en het cultureel kapitaal van Bourdieu is dat 
media een belangrijke rol speelt in de verspreiding en circulatie van het 
eerstgenoemde (Thornton, 1996: 13). Aangezien media een cruciale factor zijn 
in de verspreiding van subcultureel kapitaal, is een systematische analyse van 
het subculturele mediagebruik volgens Thornton essentieel om tot een goed 
begrip van een subcultuur te komen.  
 
Empirisch onderzoek naar jongerensubculturen heeft aangetoond dat de notie 
authenticiteit essentieel is voor de interne statushiërarchieën in een subcultuur 
(Beal & Weidman, 2003; Wheaton, 2003; Wheaton & Beal, 2003: 159). 
Participatie aan een subcultuur wordt gezien als een soort van innerlijk ‘zelf’ dat 
ontstaat en in stand gehouden wordt door subculturele betrokkenheid en dat 
wordt geconstitueerd in relatie tot de ‘inauthenticiteit’ van de anderen (Wheaton 
& Beal, 2003: 159). Binnen de subcultuur is er sprake van een soort van 
hiërarchie gebaseerd op status. Op basis van die status wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen een harde kern van authentieke vernieuwers enerzijds en de 
meelopers anderzijds (Abma, 1990: 52). Deze laatste categorie wordt als minder 
authentiek beschouwd omdat ze de nieuwe stijl- en denkvormen slechts voor een 
deel kopiëren en zich voor het overige conformeren aan de traditionele patronen 
binnen de oudercultuur. De criteria om status te verwerven worden door de 

                                           
1 Meer informatie over status en hiërarchie in de skateboardsubcultuur is te vinden in de 
eindverhandeling waarop dit artikel gebaseerd is: SIMONS, N. (2005), Skater of faker? Een 
kwalitatieve casestudy naar de rol van media in de subculturele identiteitsconstructie van 
skaters, Antwerpen, 79 p. 
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leden van de subcultuur zelf gedefinieerd, wat wil zeggen dat status niet 
noodzakelijk gerelateerd is met weerstand, en zeker niet met weerstand tegen het 
commercialiseringproces (Muggleton, 2000). Eerdere studies naar alternatieve 
of extreme sporten suggereren dat authenticiteit en status worden beïnvloed door 
factoren zoals gender, klasse, attitude, vaardigheden en toewijding. 2  
 
 
2 Methodologie 
 
Het empirisch onderzoek van deze paper moet zowel op subcultureel als op 
media- vlak gekaderd worden in de ‘post’-CCCS traditie. Dit theoretische 
fundament heeft zijn weerslag op de keuze van de methodologie. Een 
belangrijke kritiek op het onderzoek dat men deed aan het CCCS, is dat de 
onderzoekers hun onderzoeksobjecten nooit rechtstreeks betrokken in hun studie 
(Muggleton, 2000: 3). De ‘post’-CCCS traditie wil hier verandering in brengen: 
onderzoekers moeten betrokken zijn met hun onderzoeksobjecten, in plaats van 
theorieën te ontwikkelen op basis van mogelijke interpretaties van subculturele 
symbolen en gedragingen (Wheaton & Beal, 2003: 155). Om een adequaat beeld 
te krijgen van de mediaconsumptie en -verwerking in de skatesubcultuur werd er 
in dit onderzoek geopteerd voor etnografisch onderzoek. Er werd gebruik 
gemaakt van twee kwalitatieve onderzoeksmethodes, namelijk participerende 
observatie en diepte-interviews.  
 
Kerngroep van het onderzoek is de skatecrew Deux Flags, bestaande uit vijf 
jongens tussen 14 en 21 jaar: Jonas (15), Jeroen (17), Benjamin (14), Bart (14) 
en Dries (21). Deze skatecrew werd geselecteerd op basis van het eigen sociale 
netwerk. Het voordeel van reeds enkele skaters in de skatecrew te kennen, werd 
– gezien het korte tijdsbestek waarin het onderzoek moest gebeuren – 
belangrijker geacht dan methodologische bezwaren in verband met vermenging 
en subjectiviteit. De participerende observatie bij deze groep skaters vond plaats 
van juni 2004 tot april 2005. Ondanks de sterke betrokkenheid werd er om 
diverse redenen toch een zekere afstandelijkheid behouden. De positie als 
buitenstaander had echter ook voordelen. Er werd met een andere blik naar 
situaties gekeken en op die manier konden er zaken opgemerkt worden die de 
skaters ‘normaal’ of ‘niet belangrijk’ vonden. Van deze observaties, 
interpretaties en gesprekken werd een gedetailleerd veldverslag gemaakt. De 
data van de participerende observatie zijn immers slechts geschikt voor analyse 
                                           
2 De respondenten voor dit onderzoek werden geselecteerd op basis van het eigen sociale 
netwerk. Aangezien er noch in dit netwerk noch in het netwerk van de deelnemende 
skatecrew Deux Flags vrouwelijke skaters te vinden waren, werden er geen meisjes 
opgenomen in dit onderzoek. Hierdoor kon de invloed van de factor gender op de subculturele 
identiteitsconstructie niet worden onderzocht. Voor meer literatuur omtrent dit onderwerp zie 
Beal: The subculture of skateboarding: beyond social resistance (1992), Alternative 
masculinity and its effect on gender relations in the subculture of skateboarding (1996) en 
Authenticity in the skateboarding world (2003). 
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als ze op een systematische wijze worden opgetekend, zodat ze later opnieuw 
geraadpleegd kunnen worden. Tijdens de interviews werden deze 
veldaantekeningen gebruikt om de skaters nadere uitleg te vragen bij bepaalde 
observaties. Ook achteraf, bij de analyse van de interviews, werden deze nota’s 
geraadpleegd om antwoorden en observaties te vergelijken. 
 
Naast de participerende observatie werden er ook interviews afgenomen. In 
totaal vonden er zes interviews plaats, waarvan twee focusgroepen en vier 
individuele diepte-interviews. De skatecrew Deux Flags werd tweemaal als 
focusgroep geïnterviewd. Op die manier ging de dynamiek van de groep niet 
verloren, aangezien de respondenten niet enkel reageren op de vragen van de 
interviewer, maar ook op elkaar. Naast de focusgroepen werden er vier 
individuele interviews afgenomen. Twee andere jonge skaters, Peter en Michiel, 
beiden 16 jaar, werden individueel geïnterviewd. Zij zijn vrienden van de leden 
van de skatecrew Deux Flags, maar behoren er zelf niet toe. Ten eerste kon er op 
die manier naar hun mening over de skatecrew gepeild worden. Beide skaters 
hebben bovendien een andere relatie met de focusgroep én een andere positie 
binnen de skatecultuur. Dit maakte het onmogelijk hen samen te interviewen. 
Omwille van zijn langere skate-ervaring en zijn bijzondere positie binnen de 
skatecrew Deux Flags (nl. die van cameraman en fotograaf) werd ook Dries 
individueel geïnterviewd. Tot slot werd eveneens Axel, 42 jaar, gewezen 
professioneel skater en eigenaar van een skatewinkel in Antwerpen, aan een 
diepte-interview onderworpen.  
 
De vragenlijst voor deze interviews werd samengesteld op basis van de 
literatuurstudie en eerdere onderzoeken. Alle vragen werden als open vragen 
geformuleerd. Wanneer bleek dat de skaters moeilijk op antwoorden konden 
komen, werden enkele mogelijkheden aangereikt. Deze antwoordmogelijkheden 
waren afkomstig uit eerder gelijkaardig onderzoek in de skatecultuur (o.m. Beal 
& Weidman, 2003; Beal & Wilson, 2004; Wheaton & Beal, 2003; Wheaton, 
2004). De onderzoekssubjecten konden ook zelf onderwerpen aandragen die 
volgens hen belangrijk waren voor het onderzoek. Om de interviews vlot en 
ongedwongen te laten verlopen, werd het gesprek digitaal opgenomen. De lengte 
van de interviews varieerde van 25 tot 80 minuten. De afgenomen interviews 
werden kwalitatief verwerkt. Eerst werden de interviews letterlijk uitgeschreven. 
Deze transcripties werden vervolgens gecodeerd. Aan elke uitspraak en elk 
antwoord werden één of meerdere codes gekoppeld. Op basis van de 
hoofdthema’s van de interviews en met behulp van informatie uit eerdere 
onderzoeken werden er vervolgens axiale codes aangemaakt. In de volgende 
fase werden alle codes gegroepeerd onder de overeenstemmende 
overkoepelende axiale code. Sommige codes kwamen in meerdere categorieën 
terecht. Daarna werd er binnen elke axiale code verder gecategoriseerd tot er 
duidelijke en gestructureerde clusters overbleven. Het codeboek dat op die 
manier ontstond, vormde de leidraad bij het uitschrijven van het onderzoek. De 
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codes en de daarbijhorende citaten werden telkens teruggekoppeld naar de 
literatuur en eerder onderzoek. 
 
 
3 Rapportering 
 
 
3.1  De skatecultuur 
 
Hoewel skateboarden vandaag de dag erg populair is, is het niets nieuws. Skaten 
is in de jaren 1950 ontwikkeld door de surfers aan de westkust van de Verenigde 
Staten (Woolley, 2001: 214). Wanneer de golven te laag waren om te surfen, 
monteerden ze wieltjes onder hun plank om op die manier door de straten te 
‘surfen’. Dat skaten juist op dat ogenblik ontstond, is geen toeval. In de jaren 
zestig verzetten leden van tegenculturen zich tegen de allesoverheersende 
conformiteit van de massamaatschappij. De alternatieve culturen zetten de 
mensen ertoe aan zichzelf te zijn en origineel te zijn. Het ontstaan van 
skateboarden moet binnen deze context gesitueerd worden. De alternatieve 
beweging verzette zich tegen de “gerationaliseerde en gebureaucratiseerde 
mainstream sporten” (Humphreys, 2003: 412). Skateboarden was net het 
tegenovergestelde: er was ruimte voor creativiteit, er waren geen strikte regels, 
geen competitie, geen training en het was geen geïnstitutionaliseerde sport. Al 
deze elementen leidden ertoe dat de mainstream samenleving een negatieve 
houding aannam tegenover skaten. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig 
raakte skateboarden in een dip omwille van verschillende redenen (Humphreys, 
1997: 150). Ten eerste werd skateboarden als gevaarlijk en onverantwoord 
beschouwd met als gevolg dat het verboden werd op vele plaatsen. Ten tweede 
werd skaten geassocieerd met de punkbeweging waardoor vele ouders 
weigerden hun kinderen te laten skaten. Midden jaren tachtig leefde het 
skateboarden echter terug op. Bovendien ontstond het streetskaten op dat 
ogenblik. Dit betekende dat de skaters niet langer ramps of skateparken nodig 
hadden: de stad vormde nu hun skateterrein. Tenslotte werd in 1981 ook de 
National Skateboarding Association opgericht (NSA), die het skaten een 
nieuwe, propere identiteit gaf. Vooral vanaf midden jaren negentig is 
skateboarden heel erg populair geworden. Dit leidde onder meer tot een grotere 
mediatisering en commercialisering van de skatecultuur. Tegenwoordig schat 
men dat er ongeveer twintig tot veertig miljoen skateboarders wereldwijd zijn 
(Freeman & Riordan, 2002: 301).  
 
De subcultuur van het skateboarden is natuurlijk opgebouwd rond de sport, maar 
bestaat uit zoveel meer dan het skaten alleen. Volgens de skaters in dit 
onderzoek is het een levenswijze, een attitude, een manier van ‘zijn’. Wat de 
meeste skaters aantrekt aan het skaten, is dat zij diegenen zijn die de 
beslissingen nemen. De skaters hebben zelf controle over de activiteiten. De 
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afwezigheid van volwassenen en autoriteit is in grote mate bepalend voor de 
populariteit. Door de informele sfeer van de sport hebben ze veel meer vrijheid 
om zichzelf te verkennen en zichzelf uit te drukken. Een ander belangrijk 
kenmerk van de skatesubcultuur is volgens de respondenten het individualisme. 
Door de afwezigheid van vaste regels, training en competitie, wordt elk individu 
aangemoedigd om een eigen persoonlijke stijl van skaten te ontwikkelen. Pas als 
men het skaten tot een levensstijl heeft gemaakt en een eigen skatestijl heeft 
ontwikkeld, wordt men aanvaard als een legitiem lid van de skatesubcultuur. 
Door deze nadruk op individuele expressie wordt skaten vaak eerder beschouwd 
als ‘play’ dan als ‘sport’ (Coakley, 1983: 437).3 Kenmerkend voor ‘play’ is het 
feit dat er geen specifiek doel is, geen eindpunt, geen winnaars of verliezers, het 
wordt niet temporeel afgebakend en er zijn geen van buitenaf opgelegde regels. 
 
 
3.2 Subcultureel mediagebruik bij skaters 
 
Volgens de typologie van Thornton (1996: 151-162) bestaan gespecialiseerde 
media binnen een subcultuur uit nichemedia en micromedia. Nichemedia zijn 
media die gespecialiseerd zijn in het onderwerp van de subcultuur en die ook 
bijdragen tot constructie van die subcultuur. Via deze media trachten de leden 
van de subcultuur zich te verzetten tegen de commerciële co-optatie (Rinehart & 
Sydnor, 2003: 5).  
 
Gevraagd naar welke skatemedia ze gebruiken, somden de deelnemers zowel 
skatemagazines, skatevideo’s of -dvd’s, als skateboardwebsites op het internet 
op.  De skatemagazines en –video’s worden meestal in groep gelezen en 
bekeken. De skatesites op het internet worden individueel geraadpleegd. Net 
zoals in de studies van Thornton (1996: 13-14) en Wheaton (2003: 82), 
bevestigen de skaters in dit onderzoek dat de nichemedia voornamelijk dienen 
voor de verspreiding van subculturele kennis binnen de skatecultuur. De 
skateboarders vormen een internationale subcultuur. Nichemedia zijn bijgevolg 
een essentiële schakel in de wereldwijde informatiedoorstroming. Vooral voor 
Axel (42), eigenaar van een skatewinkel, vormen skatemedia een zeer 
belangrijke informatiebron. Hij informeert zich niet enkel via de skatemedia die 
voor het publiek bestemd zijn, maar ook via de zogenaamde ‘vakliteratuur’. De 
nichemedia zorgen ervoor dat men op de hoogte blijft van de nieuwste trends in 
de Verenigde Staten, vertelt Axel (42): 
 

De gewone boekjes lees ik iets minder, maar dan zo de business boekjes, 
of hoe noem je dat, de vakpers, dat lees ik wel. Dat volg ik beter. Ik lees 
hier eigenlijk wat er in Californië gebeurt. Een beetje via de mensen dat 

                                           
3 In de sportsociologie wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘play’, ‘game’ en ‘sport’, 
waarbij het formeel gestructureerde ‘sport’ zich aan het ene uiteinde van het continuüm 
bevindt en ongeorganiseerde ‘play’ aan het andere uiteinde (Coakley, 1983: 437-447).  
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ik daar ken en een beetje via de boekjes. Maar als je echt geen boekjes 
leest, dan raak je wel achter. Die informatie wordt verspreid via die 
media hé. Zeker wel. 

 
Ook de skaters van de focusgroep zeggen zich via de skatemagazines te 
informeren over de nieuwste tricks, trends, decks, etc. Dries (21), de fotograaf 
en cameraman van de groep, probeert nieuwe technieken op vlak van fotografie 
en film te leren uit de nichemedia. In de skatecultuur hebben de nichemedia 
echter nog andere functies. Via skatemagazines en -video’s peppen de skaters 
zich op alvorens te gaan skaten. Door middel van skatemedia wekken Bart (14) 
en Benjamin (14) de juiste ‘mood’ op:  
 

Bart: [Skatemedia] is meestal voor het skaten. Dan krijg je daar zin in. 
Dan wordt de drang nog groter. 
Benjamin: Om zin te krijgen om te gaan skaten. Ik zie dat toch zo thuis 
soms nog snel even voor ik ga skaten. Zo een video en dan gaan skaten. 
Dan kan je dat precies nadoen. 
 

In de typologie van Thornton (1996: 138) staan micromedia het dichtst bij de 
subcultuur. De mond-aan-mond reclame, flyers, fanzines, piraatradio’s, etc. 
genieten de grootste geloofwaardigheid binnen de clubcultuur omdat ze het 
meest underground zijn. Ook in de skatecultuur is mond-aan-mond informatie 
erg belangrijk. Verschillende skaters in het onderzoek onderstreepten het belang 
van netwerken. Via de juiste vrienden kan men op de hoogte blijven van de 
laatste nieuwtjes. Een andere vorm van micromedia zijn de websites van de 
verschillende skatecrews. Door middel van een eigen website wordt de identiteit 
van de crew afgebakend: meestal worden de namen van de leden vermeld, via 
foto’s en filmpjes kan men het niveau van de crew afleiden en op basis van 
woordgebruik, getuigenissen, etc. kunnen bezoekers de mate van authenticiteit 
van de skaters afleiden. 
 
 
3.3 Drie pijlers van de skate-identiteit 
 
Voorgaand subcultureel onderzoek (Beal & Weidman, 2003; Beal & Wilson, 
2004; Thornton, 1996; Wheaton, 2003; Wheaton & Beal, 2003) toonde aan dat 
het hebben van subculturele vaardigheden, authenticiteit en subcultureel kapitaal 
als de pijlers van de subculturele identiteit beschouwd kunnen worden. Deze 
drie elementen staan bijgevolg centraal in de zoektocht naar de rol van media in 
de subculturele identiteitsconstructie. 
 
 
3.3.1 Skills en styles 
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In de skatecultuur gaat het in de eerste plaats natuurlijk om het skateboarden. 
Het hoeft daarom geen betoog dat de skatevaardigheden - of de skills - een 
belangrijke bouwsteen zijn van de identiteit als skater. Je bent in principe pas 
een skater als je kan skaten, of toch een poging doet tot. Het doen van allerlei 
tricks, dit zijn de ‘kunstjes’ die men uitvoert met het skateboard, is een zeer 
zichtbaar element van de identiteit van een skater. Nieuwe tricks leert men uit de 
media of van vrienden. Van de verschillende soorten nichemedia prefereren de 
skaters de skatevideo’s om tricks te leren. In tegenstelling tot in magazines zie je 
in een skatevideo immers alles echt gebeuren. Je weet ook zeker dat ze geland 
zijn, argumenteert Peter (16). Het nadeel van deze video’s is echter dat het 
niveau van de professionele skaters vaak te hoog ligt. Daarom leren de 
geïnterviewden de nieuwe tricks op de eerste plaats van vrienden en andere 
skaters van hetzelfde niveau. 
 

Jonas (15): Als je ergens gaat skaten en je ziet iemand anders een trick 
doen en als je dat wel graaf vindt, dan ga je dat zelf ook proberen en 
oefenen. Ik denk dat dat nog altijd is waarvan je bijleert. Gewoon praten 
met andere skaters.  
Benjamin (14): Ja, als iemand van uw niveau iets doet, dan weet je dat 
dat doenbaar is en dan kan je dat eens proberen. Want als je naar een 
film ziet, die kunnen alles. Dat kan je niet allemaal gaan nadoen. Maar 
als iemand die je kent dat doet, dan ga je dat zelf meer durven doen. 

 
Naast de verschillende soorten tricks bestaan er ook nog verschillende 
skatestijlen. Elke skatestijl heeft zijn eigen specialiteit of voert de tricks op een 
andere manier uit. De identiteit van de skater wordt mede bepaald door de 
skatestijl waartoe hij behoort. Elke stijl heeft immers een eigen imago en een 
andere uitstraling. De nichemedia leveren op twee manieren een belangrijke 
bijdrage in de constructie en de verspreiding van het imago van een skatestijl. 
Ten eerste kunnen de nichemedia een invloed uitoefenen op de populariteit van 
de skatestijl door de stijl al dan niet aan bod te laten komen. De skaters van de 
focusgroep zijn van mening dat het succes van het streetskaten bij jonge skaters 
vandaag deels te wijten is aan de overvloedige aandacht voor deze stijl in de 
nichemedia. Axel (42) suggereert dat oudere skatestijlen zoals old school 
skateboarden en poolskaten nog steeds populair zijn, maar dat deze stijlen een 
aparte nichemarkt vormen binnen de subcultuur. De media die aandacht 
besteden aan deze stijlen zijn minder toegankelijk. Bijgevolg zullen jonge, 
beginnende skaters eerder streetskaten aangezien deze stijl het meest aan bod 
komt in de makkelijk toegankelijke nichemedia. Ten tweede straalt het imago 
van de professionele skaters die de stijl belichamen via de nichemedia af op de 
skatestijl. De professionele pool-, vert-, street-, homie- en punkskaters hebben 
elk hun eigen kledingstijl en muzieksmaak en worden gesponsord door aparte 
merken. Deze informatie wordt via de nichemedia weerspiegeld, uitvergroot en 
uitgedragen naar de skaters. Ondanks het feit dat er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de verschillende skatestijlen, is er volgens de skaters geen 
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sprake van een hiërarchie, waarbij de ene stijl meer respect zou krijgen dan een 
andere. Het is in de eerste plaats een kwestie van “persoonlijke voorkeur” 
volgens Peter (16). 
 
 
3.3.2 Subcultureel kapitaal 
 
De tweede pijler van de subculturele identiteit is het subcultureel kapitaal. 
Thornton (1996) lanceerde het concept om de hiërarchie en statusverschillen 
binnen een subcultuur te kunnen onderzoeken. Subcultureel kapitaal kan 
belichaamd worden in de vorm het beschikken over ‘insiderkennis’, of het kan 
geobjectiveerd worden door de juiste materiële symbolen te bezitten.  
 
Het belichaamd subcultureel kapitaal of de insiderkennis is een minder zichtbaar 
aspect van de subculturele identiteit, maar daarom zeker niet minder belangrijk. 
Volgens Thornton (1996: 11) speelt de insiderkennis vooral een rol in de 
hiërarchie binnen de subcultuur. In de skatecultuur bestaat belichaamd 
subcultureel kapitaal uit kennis over de namen van de tricks, de verschillende 
skatestijlen en de ligging van de goede skatespots, maar ook uit kennis over de 
verschillende skatemerken, de professionele skaters en de teams waarvoor ze 
skaten. Vooral kennis over skatemerken vormt een essentieel onderdeel van het 
subcultureel kapitaal. Wat men weet over skatestijlen, de professionele skaters 
en de teams kan immers vaak herleid worden tot kennis over merken. Welk 
merk bij welke pro skater, team en stijl hoort, is een typisch voorbeeld van 
subculturele kennis in de skatecultuur. Deze vaststelling bevestigt het resultaat 
uit de studie van Wheaton en Beal (2003: 167). Zij concludeerden dat kennis 
over skatemerken een centrale component is van het subcultureel kapitaal 
waarmee men zijn identiteit vorm geeft.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het niet voldoende is om zomaar over subculturele 
kennis te beschikken, men moet over de juiste kennis beschikken. Niet alle 
informatie is even waardevol: er bestaat een hiërarchie in de subculturele kennis. 
Deze hiërarchie is gebaseerd op de toegankelijkheid van de informatie. Hoe 
moeilijker de subculturele informatie te verkrijgen is, des te waardevoller ze is. 
Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van Thornton (1996: 124). Van zodra 
subculturele informatie via massamedia verkregen kan worden, verliest het alle 
status binnen de subcultuur. De skaters in dit onderzoek plaatsen voor alle 
kennis die via makkelijk toegankelijke kanalen verkregen kan worden, het 
adjectief ‘wannabe’. Zo bestaan er onder meer wannabe-merken, wannabe-
kennis en wannabe-skaters. Met deze term willen ze duidelijk maken dat die 
informatie de kerngedachte van het skateboarden niet in zich draagt. Als de 
status van subculturele informatie bepaald wordt op basis van de 
toegankelijkheid van de informatiebron, wat zijn dan de voornaamste kanalen 
voor verspreiding van de informatie? Dit zijn enkele antwoorden van de 
geïnterviewden: 
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Axel (42): Ik denk dat de media altijd wel belangrijk is in zoiets 
[verspreiding van informatie over merken]. Hoe gaan wij anders weten 
wat voor skateboards en wat voor kleding dat daar aan vast hangt in 
Californië. Wij weten hier niets als er geen internet en geen boekjes 
moesten zijn. Dus die [media] zijn zeker wel belangrijk. Maar netwerken 
ook. Beide [zijn belangrijk] denk ik, beide. En [kennis] over het skaten 
zelf [komt] van vrienden en van de boekjes. Het internet is voor mij pas 
laat gekomen. 
Bart (14): [De kennis van merken komt] van het skaten zelf, praten met 
andere skaters. Maar ik denk toch wel het meeste uit films.  
Jeroen (17): En ook uit boekjes. En er zijn er ook wel meer met een site. 
Daar kom je ook wel veel uit te weten.  

 
Volgens deze studie zijn ten eerste de mondelinge overdracht van informatie via 
sociale netwerken en ten tweede de (niche)media de belangrijkste 
communicatiekanalen waarlangs subculturele kennis gedistribueerd wordt. Deze 
vaststelling bevestigt de conclusie van Thornton (1996: 137-138).  
 
Wat betreft de mondelinge overdracht van subculturele kennis blijkt het vooral 
om lokale informatie te gaan. Informatie over welke lokale skaters voor welke 
teams of merken skaten en waar de goede skatespots in de buurt te vinden zijn, 
wordt onder de vrienden doorverteld. Bart (14) getuigt dat tussen de skatecrews 
wordt verder verteld “welke skater wat waar gedaan heeft. En dan doet dat de 
ronde en dan wil je dat ook gaan doen.” Dries (21) leert de beste skatespots 
kennen door ze zelf te ontdekken of “van horen zeggen van vrienden, van 
shopuitbaters of van skaters van andere teams.” Vooral ervaren skaters die al 
lang in het wereldje zitten, winnen heel wat informatie in via hun netwerk van 
vrienden. Axel (42) skate al meer dan dertig jaar en heeft op die tijd een groot 
netwerk uitgebouwd. Bovendien heeft hij als eigenaar van een skatewinkel ook 
contacten met skaters en skatemerken in de Verenigde Staten. Aangezien zijn 
informatie rechtstreeks van de bron komt, nog voor ze in de nichemedia hier 
verschijnt, is ze erg waardevol. Enkel de skaters die in zijn netwerk zijn 
opgenomen, zullen de waardevolle informatie kunnen bemachtigen. De minder 
ervaren skaters in dit onderzoek verklaren dat zij hun subculturele kennis 
voornamelijk uit de nichemedia halen omdat ze (nog) niet de juiste skaters 
kennen. Michiel (16) vertelt: 

 
“Via die [juiste] vrienden leer je ook de anderen kennen, want de goede 
skaters die kennen elkaar allemaal bijna. En de slechte [skaters] die 
kennen elkaar niet.” 
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In dit opzicht is het sociaal kapitaal van een skater nauw verbonden met het 
subcultureel kapitaal.4 Hoe groter het sociale netwerk, hoe meer kans op het 
verwerven van waardevolle subculturele kennis. 
 
Ook ervaren skaters doen echter voor heel wat informatie uit de subcultuur 
beroep op de skatemedia. Via de media komen ze internationaal nieuws op het 
spoor, zoals informatie over merken, skaters en teams uit de Verenigde Staten. 
Eerder werd melding gemaakt van een hiërarchie in de subculturele kennis. Net 
zoals bij de kennis verspreid via netwerken de status van die kennis gebaseerd is 
op de toegankelijkheid van de contactpersoon, wordt de waarde van informatie 
verspreid via media bepaald door het al dan niet makkelijk toegankelijk zijn van 
de media. Ook bij de media kan met andere woorden een hiërarchie gemaakt 
worden op basis van toegankelijkheid. In eerder onderzoek werd er al een 
onderscheid gemaakt tussen kennis die verworven wordt via de makkelijk 
toegankelijke massamedia en de gespecialiseerde kennis uit de nichemedia 
(Thornton, 1996; Beal & Wilson, 2004; Wheaton & Beal, 2003; etc.). Eigen aan 
subcultureel kapitaal is volgens Thornton (1996: 121) dat de waarde ervan 
gedefinieerd wordt ten opzichte van de makkelijk toegankelijke massamedia. 
Volgens Beal en Wilson (2004: 37) wordt er meer autoriteit toegeschreven aan 
informatie uit nichemedia dan aan informatie uit massamedia. Informatie over 
skateboarden die via massamedia (bijvoorbeeld via jongerenzenders op televisie, 
reclame, computerspellen, etc.) verspreid wordt, heeft erg weinig subculturele 
status. Massamedia zijn immers voor iedereen toegankelijk en worden ook 
geconsumeerd door ‘niet-skaters’ of outsiders. Zoals Thornton (1996: 124) in 
haar onderzoek al concludeerde, geeft deze ‘wannabe-informatie’ via de 
massamedia juist aan wat binnen de subcultuur geen waarde heeft. Uit de 
antwoorden van de respondenten kan worden besloten dat skatemerken die zich 
via té commerciële kanalen kenbaar maken, hun geloofwaardigheid binnen de 
subcultuur verliezen. Axel (42) is het eens met deze conclusie. Volgens hem 
wordt het imago van een merk vooral bepaald “door het team en door de media-
aandacht die ze krijgen.” Hij geeft als voorbeeld: 

 
Als je kijkt naar Tony Hawk bijvoorbeeld, dat is echt ineen gezakt.5 Dat is 
niet meer cool. Vijf jaar geleden was dat nog wel cool, maar dat is dan 
opgekocht door Quicksilver. … Een iets of wat serieuze skatewinkel heeft 
dat nooit binnen. Dat is te commercieel geworden. 

 
Zowel Thornton (1996: 151) als Beal en Wilson (2004: 34, 36) zijn van mening 
dat nichemedia aangeven wat er binnen de subcultuur wel wordt gewaardeerd. 
                                           
4 De term sociaal kapitaal van Bourdieu (1992) verwijst naar het belang van netwerken. 
Sociaal kapitaal is het kapitaal dat men bezit aan sociale relaties. Het gaat om wie men kent 
en door wie men gekend is. 
5 Tony Hawk is één van de meest bekende skaters. Hij heeft een bedrijf onder zijn eigen naam 
met onder meer een eigen kledingcollectie, decks, skatefilms, etc. Tony Hawk is echter ook 
bij vele niet-skaters gekend omwille van zijn spellen voor Playstation. 
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In beide studies gaat men niet verder dan de dichotome opdeling tussen 
massamedia en nichemedia. Deze studie wijst echter uit dat er meer nuances 
aangebracht moeten worden. Er blijken nog kleinere statusverschillen te bestaan 
tussen de diverse nichemedia. Sommige skatemagazines of -video’s zijn 
exclusiever en meer underground dan andere. Jeroen (17) vertelt dat “als je een 
film van Rodney Mullen zoekt op Kazaa, dan vind je er heel veel. Maar van 
Foundation vind je er maar één meestal. Bij onze merken moet je veel meer 
zoeken. Die films, die vind je niet zo gemakkelijk.” De informatie en merken die 
in deze films voorkomen zullen bijgevolg een andere status hebben dan die in de 
meer toegankelijke skatevideo’s. Ook bij de magazines kan er een onderscheid 
gemaakt worden volgens Axel (42):  

 
[Er zijn] hardcore magazines waar dat ze alles in zeggen en de meer 
propere boekjes. Zoals bijvoorbeeld Transworld, dat is het grootste 
boekje. … Daar staat altijd veel reclame in, zelfs van L’Oréal, … , van 
automerken. Maar dat is … opgekocht door Time Warner, dus die mogen 
daar geen ‘fuck’ in zeggen of slechte woorden in gebruiken. Daar staan 
ook alleen de grotere, ‘cleane’ skatemerken in. Andere skatemagazines 
zoals bijvoorbeeld Trasher, die zeggen gewoon waar ze zin in hebben. En 
daar staan zo meer de kleine merkjes in. Ik verkoop nu bijna alleen nog 
maar de propere boekjes omdat die meer aanvaardbaar zijn voor die 
ouders. Die [jonge skaters] verstaan daar niet veel van, van die Trasher 
Magazine. Een echte skater, de oudere skaters ook, die gaan 
gemakkelijker een Trasher lezen dan een Transworld. Transworld koop je 
voor de mooie foto’s die erin staan, maar niet voor de inhoud. Dat is Time 
Warner. 

 
Ook binnen de nichemedia is er volgens de skaters in dit onderzoek dus sprake 
van een hiërarchie. Niet alle skatemagazines en -video’s genieten dezelfde status 
binnen de subcultuur. Wil een skatemerk geloofwaardig overkomen bij de 
ervaren skaters, dan is het niet voldoende om in eender welke nichemedia te 
verschijnen. ‘Authentieke’ merken, zoals de skaters ze noemen, komen enkel 
voor in de juiste nichemedia, dit wil zeggen skatemedia die moeilijk te vinden 
zijn en die men enkel leert kennen als men langere tijd in de skatecultuur 
vertoeft. In tegenstelling tot de skaters in de studie van Beal en Wilson (2004: 
37), vinden de geïnterviewden in dit onderzoek niet dat een authentiek merk een 
lang verleden in de skateboardwereld moet hebben. Cruciaal is echter wel dat 
het merk opgericht is door mensen uit de subcultuur, zoals bijvoorbeeld 
professionele skaters. Een nieuw, klein en onbekend skatemerk dat opgericht 
wordt door hardcore skaters, wordt door de skaters als authentieker beschouwd 
dan een bekend skatemerk met een verregaande geschiedenis in de skatecultuur. 
Het merk Element is, ondanks zijn lange traditie, volgens Bart (14) een 
wannabemerk, “want je kan eender welk skateboekje kopen en daar staat 
Element wel in. Daar moet je niet veel voor kennen.” Het kennen van merken 
die vaak voorkomen én die in makkelijk toegankelijke nichemedia aan bod 
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komen, staat bij de skaters minder hoog aangeschreven dan het kennen of 
bezitten van merken die zeldzaam zijn. Net zoals Thornton (1996: 28) 
vaststelde, blijkt dat hoe moeilijker het subcultureel kapitaal te bemachtigen is, 
hoe meer status het krijgt binnen de skatecultuur. Omwille van de hiërarchie in 
de nichemedia, moet de subculturele kennis die via de verschillende skatemedia 
verspreid wordt ook nog juist geïnterpreteerd worden. De ene skater leest de 
magazines anders dan de andere. Het komt er op aan om “af en toe eens tussen 
de regels te kunnen lezen” en dit is enkel voor de meer ervaren skaters 
weggelegd, aldus Axel (42). Bijgevolg betekent een ‘authentiek merk’ niet voor 
iedereen hetzelfde.  
 
Dat ze de media juist kunnen interpreteren, bewijzen de skaters ten eerste door 
met elkaar de skatemedia en de media-inhoud te bespreken. De nichemedia 
dienen derhalve niet enkel om subculturele kennis op te doen, maar worden door 
de skaters ook gebruikt om hun subculturele kennis te etaleren.  Tijdens de 
participerende observatie kon worden vastgesteld dat de skaters elkaar tijdens 
het consumeren van magazines en films voortdurend bestoken met 
gedetailleerde informatie over de tricks, de skaters, de merken en allerhande 
andere weetjes. Ten tweede uiten de skaters hun subculturele ervaring en kennis 
via materiële zaken. Het subcultureel kapitaal wordt geobjectiveerd in de vorm 
van een bepaalde kledingstijl, het dragen van bepaalde merken, etc. Elke skater 
heeft zo zijn eigen, persoonlijke stijl waarmee hij zich zowel binnen als buiten 
de skatesubcultuur wil profileren. Hoe de skate-identiteit materieel tot 
uitdrukking wordt gebracht, is grotendeels gebaseerd op de media, zo blijkt uit 
deze studie. Alle skaters, behalve Axel (42), zeiden de meeste ideeën voor hun 
eigen stijl uit de media te halen. Hierbij gaat het zowel om kledingtrends, als om 
het gebruik van bepaalde woorden, gebaren, accessoires, etc. Vooral de 
professionele skaters waar ze naar opkijken, oefenen via de media een grote 
invloed uit op de jonge skaters. Onder meer op basis van de persoonlijke stijl 
kan het onderscheid tussen de verschillende types skaters waar eerder melding 
van werd gemaakt, worden vastgesteld.  
 
 
3.3.3 Authenticiteit 
 
De derde belangrijke pijler van de skate-identiteit is de mate van authenticiteit. 
Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat er tussen skaters een onderscheid 
gemaakt kan worden op basis van authenticiteit. Axel (42) antwoordt: 

 
Tegenwoordig zeker wel. Vroeger minder, want ofwel was je toen een 
skater, ofwel was je er geen. Maar tegenwoordig is dat zo populair 
geworden dat iedereen met een skateboard wil rondlopen. 

 
Het belang van de component authenticiteit in de identiteit van een skater is 
toegenomen tegenover vroeger: omdat vele jongeren tegenwoordig beginnen te 
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skaten enkel en alleen omwille van de populariteit van het skateboarden, is 
authenticiteit een belangrijk criterium geworden voor skaters om zich te 
profileren in de subcultuur. Net zoals Rinehart en Sydnor (2003: 9) vaststellen, 
blijkt uit deze studie dat ‘authenticiteit’ een continuüm is met aan de ene kant de 
‘wannabe’-skater en aan de andere de ‘authentieke’ skater. Het onderscheid 
tussen de twee extremen wordt gemaakt op basis van interne en externe criteria. 
  
Het interne criterium is het al dan niet aanwezig zijn van de ‘skatementaliteit’. 
De skaters in dit onderzoek zijn van mening dat een echte skateboarder skate 
“omdat hij graag skate” (Bart, 14), “voor de fun” (Dries, 21), en “om zich te 
amuseren” (Jonas, 15). Axel (42) vat het als volgt samen: 

 
[Een authentieke skater is] iemand die zich goed amuseert op een 
skateboard. Meer moet dat niet zijn voor mij. Of je nu heel goed skate of 
heel slecht, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar plezier hebt aan het 
skaten. Je moet skaten om het skaten zelf. 

 
Een authentieke skater put met andere woorden voldoening uit de activiteit zelf 
en heeft geen extern doel voor ogen. Dit verklaart waarom de geïnterviewden 
zich negatief uitlaten over een vriend die enkel skate met het doel gesponsord te 
worden. Ook Beal en Wilson (2004: 36) stelden vast dat hardcore skaters geen 
externe beloningen nodig hebben. Meer gedetailleerde vragen naar de 
‘skatespirit’ brachten aan het licht dat de skatementaliteit enerzijds bestaat uit 
toewijding aan het skateboarden en anderzijds uit het aanvaarden van de 
kernwaarden van de skatecultuur. Zowel uit dit onderzoek als uit eerdere studies 
(Beal & Weidman, 2003; Wheaton, 2003) blijkt dat toewijding een steeds 
terugkerende waarde is bij lifestylesporten. Daarom is skateboarden ook niet 
zomaar een sport, het is een echte lifestyle die het leven beheerst. Bij 
authentieke skaters neemt het skateboarden een erg belangrijke, zoniet dé 
belangrijkste, plaats in hun leven in. Toegewijde skaters zullen ook blijven 
doorzetten. Skateboarden is bij hen een “bacterie”, een virus dat zich niet 
gemakkelijk laat verdrijven. “Prestigeskaters” die enkel skaten om alle tricks zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren, maar eigenlijk geen plezier beleven aan het 
skateboarden, zijn dan ook geen authentieke skaters volgens Axel (42). “Zij 
stoppen dan na een tijd omdat ze de tricks niet allemaal goed kunnen. Skaten is 
moeilijker dan ze denken en dan geraken ze gefrustreerd.”, aldus Axel. Een 
typisch kenmerk van een wannabeskater, kortweg een wannabe, is dan ook dat 
het geen volharder is, maar een “fashionskater”. Volgens de skaters in dit 
onderzoek zijn vele skaters tegenwoordig “fashionskaters”: ze skaten omdat het 
skateboarden populair is. Kenmerkend voor deze skaters is dat ze alles 
consumeren wat met skateboarden te maken heeft (gaande van kledij en 
accessoires tot media en computerspellen), maar dat ze vaak niet actief 
participeren in de skatecultuur. Als ze toch effectief skateboarden, dan haken ze 
snel terug af ofwel omdat het skateboarden te moeilijk is ofwel omdat het plots 
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niet meer ‘in’ is. Een authentieke skater zal skaten omdat hij graag skate en niet 
omdat het toevallig een modetrend is. Axel (42) legt uit: 

 
Als je graag skate, dan skate je graag en dat is eigenlijk het belangrijkste. 
Dan heb je daar plezier in en dan blijf je dat doen, of dat nu opgedragen 
wordt of niet, mode is of niet. … Hardcore skaters blijven echt skaten. Ik 
heb skaten al vijf keer in een dal zien gaan, dat het praktisch uitgestorven 
was. Maar er blijft altijd wel een kerngroepje skaten. … Je moet niet gaan 
skaten omdat dat cool is. Dat is belachelijk. … Tegenwoordig is dat 
[skaten] zo populair geworden dat iedereen met een skateboard wil 
rondlopen. Maar skaten is een redelijk moeilijke sport, dus de meeste 
stoppen  dan al na twee weken.  

 
Het tweede luik van het ‘skateminded’ zijn, bestaat uit het aanvaarden van de 
kernwaarden. Beal en Weidman (2003: 340) stelt vast dat een consistente 
toewijding aan de subculturele normen en waarden door de skaters als een 
indicatie van authenticiteit wordt beschouwd. Vooral Axel (42) benadrukt het 
belang van kernwaarden in de authenticiteit van een skater. “Authenticiteit heeft 
zeker ook te maken met een bepaald gedachtegoed” volgens hem. Het 
accepteren van en leven volgens de normen en de waarden die eigen zijn aan de 
skatecultuur, maakt een skater authentiek. De skaters van de focusgroep 
vernoemen het aanvaarden van de kernwaarden niet expliciet als kenmerk van 
een authentieke skater. Ze laten echter wel hun ongenoegen blijken over 
“verkeerde soorten mensen” die beginnen skateboarden. “Zo van die Johnny’s 
en snobs die beginnen skaten, dat klopt echt niet, die zijn echt helemaal anders 
dan ons”, aldus Jonas (15). Gevraagd naar de reden waarom die jongeren zo 
anders zijn en waarom ze als wannabe’s worden beschouwd, antwoordt Dries 
(21) dat “zij echt niet snappen waar het om gaat bij skaten. Die hebben geen 
eigen stijl en die zijn ook niet zo creatief.” Beal en Weidman (2003: 340-341) 
concludeert in haar onderzoek dat zelfexpressie een belangrijke waarde is in de 
skatecultuur. Zichzelf uitdrukken via een persoonlijke stijl is echter pas de 
laatste jaren belangrijk geworden volgens Axel (42), omdat “je vroeger een 
skater was, of je was er geen”. Enkel en alleen het skateboarden was toen al een 
uitdrukking van de persoonlijkheid. Tegenwoordig zijn er echter zoveel skaters, 
dat het profileren van zichzelf binnen de skatecultuur steeds belangrijker wordt. 
Professionele skateboarders worden als heel authentiek beschouwd omdat zij 
één voor één unieke persoonlijkheden zijn. Deze individualiteit en zelfexpressie 
uiten zich ook in de uiterlijke kenmerken van een skater.  
 
Het externe criterium waarmee de mate van authenticiteit wordt beoordeeld, is 
de uiterlijke verschijning van een skater. In de eerste plaats gaat het om de 
merken die een skater draagt. De externe component van authenticiteit overlapt 
met andere woorden deels met het geobjectiveerd subcultureel kapitaal. 
Authentiek zijn betekent niet dat men over het meeste subcultureel kapitaal 
beschikt. Het betekent wel dat men over de juiste subculturele kennis beschikt 
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en deze bovendien op een juiste manier aanwendt. Zoals eerder werd besproken, 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen authentieke merken en 
wannabemerken. Wanneer er gevraagd wordt om een wannabe te beschrijven, 
vernoemen de skaters ‘het dragen van wannabemerken’ als eerste kenmerk. 
Wannabe’s zijn dan ook meteen en duidelijk zichtbaar van authentieke skaters te 
onderscheiden op basis van merkkleding: 

 
Axel (42): Wannabe’s die dragen zo enkel de grote merken, die paar grote 
merken die er zijn in skaten. En die hardcore die gaan veel liever voor die 
kleine, ongekende merken die wel cool zijn. [Een merk] waar ik 
bijvoorbeeld maar één T-shirt van heb liggen in één maat …  dan zijn die 
heel blij met zoiets unieks. 
Bart(14): Als je dan zo iemand ziet die een klein merk draagt, dan weet je 
toch al meteen dat het een echte skater is, want daar moet je toch al meer 
voor kennen. 
Dries (21): Ik vind dat je die wannabe’s juist herkent omdat die juist alle 
merken dragen en wij niet. Gewoon om te laten zien dat ze dat hebben. 
Jonas (15): Die [wannabe’s] dragen ook altijd van die grote logo’s op 
hun deck om zeker te kunnen zien dat het dat merk is. 

 
Deze studie wijst uit dat authentieke skaters niet alleen minder bekende merken 
dragen, ze dragen over het algemeen gewoon minder merkkleding. Wannabe’s 
zijn vooral gefixeerd op de uiterlijke kenmerken van de subcultuur. Ze etaleren 
hun subculturele kennis overvloedig en nadrukkelijk. Authentieke skaters weten 
hun credibiliteit op een andere manier te verwerven en zijn bijgevolg veel 
minder begaan met hun uiterlijke voorkomen. Zij hebben minder de neiging om 
hun subculturele kennis op materiële wijze ten toon te spreiden. De skaters van 
de focusgroep zijn van mening dat kleding vooral functioneel moet zijn: ze moet 
gemakkelijk skaten. Ze vinden het ook leuk om niet op basis van uiterlijke 
kenmerken als skater herkend worden. Volgens Dries (21) wordt er 
tegenwoordig te veel nagedacht over het imago. “Skaten gaat eerder om een 
bepaalde manier van denken en doen, dan om een bepaald imago”, vindt hij. 
“Uiteindelijk zal je door het dragen van merken toch niet beter worden. Het is de 
kwaliteit [van het skaten] die telt en niet het uiterlijk.”, besluiten Jonas (15) en 
Peter (16).  
 
Op basis van de participerende observatie kan echter worden vastgesteld dat er 
vooral op basis van individualiteit een onderscheid wordt gemaakt tussen 
hardcore skaters en wannabe’s. Het bricoleren van een eigen stijl is de sleutel 
voor een authentiek uiterlijk als skater. Individualiteit is één van de kernwaarden 
van de skatecultuur. Deze individualiteit uit zich bij een hardcore skater ook in 
zijn voorkomen. Authenticiteit is niet zozeer gebaseerd op het dragen van kleine 
merken of juist geen merken, dan wel op de unieke combinatie van elementen 
die een uitdrukking van persoonlijkheid zijn. Vanuit verschillende media- en 
andere bronnen brengt een authentieke skater ideeën samen om op die manier 
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zijn persoonlijke stijl te bricoleren. Een wannabe is niet enkel herkenbaar aan 
het opzichtig dragen van merken, maar ook aan het feit dat hij blindelings alle 
informatie uit de (niche)media overneemt.  
 
Op het vlak van uiterlijke verschijning wordt er echter niet enkel beoordeeld op 
het dragen van merken. Om het onderscheid tussen een hardcore en een 
wannabe te maken, kijken de skaters bijvoorbeeld ook naar de schoenen. De 
skaters die in massamedia of reclame opgevoerd worden, zijn volgens de 
focusgroep steevast wannabe’s, want “die dragen dan van die heel brede 
skateschoenen met losse veters” (Benjamin, 14), terwijl elke skater weet dat het 
onmogelijk is om met losse schoenen te skateboarden. Ook de slijtage van de 
schoenen wordt beoordeeld. Zowel aan de hoeveelheid slijtage als aan de manier 
waarop de schoenen afgesleten zijn, kan men zien of het een “serieuze” skater 
is, aldus Axel (42).  
 
Tot slot kan er nog opgemerkt worden dat er betreffende het aspect authenticiteit 
in deze studie een discrepantie lijkt te bestaan tussen de meningen van de 
jongere en de oudere generatie. Alle skaters sommen dezelfde criteria op om 
wannabe’s van hardcore skaters te onderscheiden, maar de oudere skaters in dit 
onderzoek (Axel en Dries) leggen meer nadruk op de interne waarden terwijl de 
jongere skaters in de eerste plaats naar het uiterlijk kijken. Dit heeft misschien te 
maken met het belang van een individuele stijl dat, zoals Axel (42) opmerkte, de 
laatste jaren enorm toegenomen is. Jonge, authentieke skaters willen zich onder 
meer op vlak van voorkomen onderscheiden van de wannabe’s in de 
skatecultuur. 
 
 
3.4 Media als inspiratiebron voor de skate-identiteit  
 
De rol van de media in de subculturele identiteitsconstructie is niet eenduidig. 
Enerzijds kunnen kernelementen zoals vaardigheden en de skatementaliteit niet 
via media verworven worden. Anderzijds verspreiden de nichemedia wel 
subculturele kennis, informatie over de kernwaarden van het skateboarden, 
imago’s van skatemerken, etc. Zowel uit de participerende observatie als uit de 
interviews kan er in deze studie geconcludeerd worden dat zowel niche- als 
massamedia een voorname rol spelen in de subculturele identiteitsconstructie 
van skaters. De wijze waarop de skaters in dit onderzoek de eigen identiteit als 
skater construeren en zichzelf profileren binnen de subcultuur, is grotendeels 
gebaseerd op kennis uit de media. Tijdens de participerende observatie bleek 
meermaals dat de geïnterviewden op basis van hun insiderkennis en hun 
subcultureel kapitaal zichzelf profileren en andere skaters categoriseren. Wie 
men is als skater - gaande van de mate van authenticiteit, subcultureel kapitaal 
en individualiteit tot de skatestijl waartoe men behoort - wordt visueel tot 
uitdrukking gebracht in een persoonlijke stijl. Deze vaststelling stemt overeen 
met de conclusie van Johansson (1994: 269) dat de visibiliteit een fundamenteel 
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aspect van een lifestyle-identiteit is. Alle skaters in dit onderzoek doen in de 
eerste plaats beroep op nichemedia als inspiratie voor de eigen stijl. Dries (21), 
in dit onderzoek de skater met de meest in het oog springende stijl, vertelt dat 
zijn stijl “straight from the States” komt, waarmee hij doelt op Amerikaanse 
nichemedia.  
 
Dat nichemedia een bron zijn voor de identiteitsconstructie van skaters is echter 
slechts één kant van de zaak. Hoe de skaters effectief omgaan met deze stroom 
van beelden en identiteiten in die media, is een andere. Dat ze beroep doen op 
media om zichzelf te profileren, betekent immers niet dat zij als passieve 
consumenten de media-inhoud zonder meer overnemen. Vooral de skaters van 
de focusgroep blijken zeer bekwaam te zijn in het interpreteren en evalueren van 
skateboardinformatie in niche- en massamedia. Door de waarde van de 
informatie in te schatten, bepalen ze welke elementen wel of juist niet opgepikt 
worden om aan de eigen stijl toe te voegen. De skaters treden dus op als actieve 
decodeerders. Deze conclusie past in het denkkader van de etnografische 
mediastudies. Onderzoekers binnen deze traditie (o.m. Moores, Morley) 
bestudeerden de dagdagelijkse mediabeleving en stelden vast dat de rol van de 
media niet als een dwingende invloed beschouwd mag worden waarbij het 
publiek passief het effect van de media ondergaat. Mediaconsumenten 
interpreteren actief mediaboodschappen en geven er alternatieve betekenissen 
aan (Miles, 2000: 75). Dit is ook het geval in de skatesubcultuur. Niet alle 
skaters zijn hier echter even bekwaam in. Aangezien de subculturele 
interpretatievaardigheden toenemen naarmate men meer ervaring heeft, zegt het 
uiterlijke voorkomen veel over de identiteit van de skater. Bovendien lijkt ook 
het aandeel van de nichemedia in de subculturele identiteitsconstructie te 
variëren naargelang de ervaring van de skaters (Beal & Wilson, 2004: 35; eigen 
onderzoek). Beginnende skaters kopiëren volledige identiteiten van hun idolen 
uit de skatemedia en passen ze toe op zichzelf. Meer ervaren skaters bricoleren 
zich een identiteit met behulp van informatie die niet enkel uit de nichemedia 
komt. 
 
Tegenwoordig komt skateboarden steeds vaker in de massamedia aan bod. Dit 
leidt tot het ontstaan van diverse subgroepen in de skatecultuur omwille van 
twee redenen: ten eerste doen niet alle skaters in dezelfde mate beroep op 
(niche)media om hun subculturele identiteit vorm te geven en ten tweede 
worden de opgepikte media-inhouden niet door iedereen op gelijke manier 
geïnterpreteerd. Door deze fragmentering binnen de skatesubcultuur wordt de 
subculturele identiteit tegenwoordig in de eerste plaats geconstrueerd tegenover 
de andere subgroepen binnen de skatecultuur. ‘De ander’ waarvan de skater zich 
door middel van zijn subculturele identiteit wil onderscheiden, bevindt zich niet 
in de mainstream samenleving - in tegenstelling tot in de clubcultuur (Thornton, 
1996: 106) - maar binnen de subcultuur. Het laat de skaters van de skatecrew 
bijvoorbeeld onverschillig of ze al dan niet door de massa geïdentificeerd 
worden als skater. Ze willen zich vooral binnen de skatecultuur duidelijk 
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onderscheiden van de wannabe’s, de homies, etc. Dit stemt overeen met de 
recente vaststelling van Beal en Wilson (2004: 45) dat de huidige generatie 
skateboarders de ‘outsider’ binnen de skatecultuur situeren. De kleine nuances 
binnen de subcultuur worden steeds belangrijker om de eigen identiteit als skater 
vorm te geven. Omwille van deze trend neemt het belang van subculturele 
mediaconsumptie en –interpretatievaardigheden in de constructie van een 
authentieke identiteit als skater alleen nog maar toe. 
 
 
Besluit  
 
Welke rol vervullen massa- en nichemedia in de subculturele 
identiteitsconstructie van skaters? Door middel van participerende observatie en 
het afnemen van diepte-interviews bij een groep lokale skaters, hebben we in 
deze studie getracht een antwoord te vinden op deze vraag.  
 
Op basis van eerder onderzoek naar de skatecultuur werden drie pijlers van de 
subculturele identiteit onderscheiden: de vaardigheden, het subcultureel kapitaal 
en de authenticiteit. Bij de pijler ‘vaardigheden’ speelt vooral de skatestijl 
waartoe men behoort een belangrijke rol in de profilering van de skater. Elke 
skatestijl heeft een eigen imago, dat in de eerste plaats via nichemedia verspreid 
wordt. De volgende bouwsteen van de subculturele identiteit is het subcultureel 
kapitaal. Deze studie wijst uit dat het belichaamd subcultureel kapitaal vooral uit 
insiderkennis over skatemerken bestaat. Dit bevestigt de conclusie van Wheaton 
en Beal (2003: 167). Deze studie toont echter aan dat er meer nuancering nodig 
is: het is niet zozeer de hoeveelheid subcultureel kapitaal die iets zegt over de 
identiteit van de skater, als wel de status van de subculturele kennis waarover 
men beschikt. Wat betreft de kanalen waarlangs de insiderkennis verspreid 
wordt, verschilt de conclusie van dit onderzoek niet van die van eerdere studies 
(Thornton, 1996: 137-138; Wheaton & Beal, 2003: 157): subculturele kennis 
wordt gedistribueerd via sociale netwerken en via nichemedia. Het subcultureel 
kapitaal wordt geobjectiveerd door middel van het dragen van bepaalde merken 
en het gebruiken van specifiek materiaal. De mate van authenticiteit vormt de 
derde pijler van de subculturele identiteit. Uit deze studie blijkt dat het interne 
criterium voor authenticiteit, namelijk het al dan niet hebben van de 
skatementaliteit, door het commerciële succes van het skateboarden steeds 
belangrijker wordt. Het externe criterium waarop de skaters de mate van 
authenticiteit beoordelen, zijn in de eerste plaats de skatemerken die men draagt.  
 
Op basis van de gedetailleerde analyse van de skate-identiteit kunnen we 
concluderen dat zowel niche- als massamedia een voorname rol spelen in de 
subculturele identiteitsconstructie van de skaters in dit onderzoek. Deze 
vaststelling stemt overeen met de overtuiging van Miles (2000: 111) dat media 
in onze postmoderne westerse beeldcultuur een belangrijke bron zijn voor de 
identiteitsvorming van jongeren. De manier waarop skaters zichzelf definiëren 
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en profileren is voor een belangrijk deel gebaseerd op kennis uit de media. 
Afhankelijk van niet-zichtbare aspecten van de identiteit, zoals de mate van 
ervaring, subculturele kennis en toewijding, wordt de informatie in de media 
anders geïnterpreteerd en dit wordt vervolgens zichtbaar in het uiterlijke 
voorkomen van de skater. Dit onderzoek toont echter opnieuw aan dat er geen 
sprake is van een stimulus-respons relatie tussen de media en de skaters. 
Integendeel, de skaters in dit onderzoek blijken zeer bekwaam in het decoderen 
van subculturele informatie in de diverse media. Zo werd er meer waarde 
gehecht aan informatie uit moeilijk toegankelijke nichemedia, dan aan 
subculturele informatie in de massamedia. Dat de actieve interpretatie en 
verwerking afhankelijk is van de ‘advertising literacy’ van de mediaconsument 
(Elliott & Wattanasuwan, 1998: 137), wordt in dit onderzoek bevestigd. De 
interpretatievaardigheden en ook de mate waarin men beroep doet op de media 
blijken immers te variëren naargelang de ervaring van de skater. Dit onderzoek 
pleit met andere woorden voor meer nuance in het discours betreffende het 
passieve of actieve mediapubliek. In plaats van een dichotome opdeling tussen 
actieve of passieve mediaconsumenten, blijkt er eerder sprake te zijn van een 
continuüm van mediavaardigheden. Naarmate men meer ervaring heeft met de 
media-inhoud en het mediumtype, is men meer onderlegd in het actief 
decoderen en interpreteren van de mediaboodschap. Het effectief betrekken en 
analyseren van de mediateksten in het onderzoek zou een nog gedetailleerder 
inzicht kunnen verschaffen in de wijze waarop skaters de verschillende 
mediaboodschappen interpreteren. Op dit vlak is bijkomend onderzoek 
aangewezen. 
 
Bij een studie naar de rol van nichemedia in de subculturele 
identiteitsconstructie van een skater, kan er onmogelijk voorbijgegaan worden 
aan de evolutie die zich heeft voltrokken in de skatecultuur. Het commerciële 
succes van het skateboarden heeft de context waarin de subculturele identiteit tot 
stand komt, grondig veranderd. In tegenstelling tot wat de onderzoekers van de 
Birmingham traditie van de jaren ’60-’70 meenden, blijkt er bij de 
skatesubcultuur geen sprake te zijn van volledige commerciële co-optatie. Na 
massamediale aandacht en commercieel succes blijkt dat de skatecultuur niet 
volledig opgegaan is in de mainstream samenleving, maar dat er sprake is van 
interne fragmentering. Het commerciële succes dwingt de skaters om 
voortdurend te evolueren en zich voortdurend opnieuw te profileren. Deze 
profilering gebeurt steeds vaker ten opzichte van andere subgroepen binnen de 
skatecultuur. In tegenstelling tot wat de sociologen van de vroege CCCS-traditie 
meenden, wordt de subculturele identiteit van skaters niet gevormd op basis van 
verzet tegen de mainstream samenleving. Integendeel, de skaters in dit 
onderzoek prefereren om door de massa niet als skater herkend te worden op 
basis van evidente uiterlijke en materiële kenmerken. Deze vaststelling bevestigt 
de conclusie van Beal en Wilson (2004: 45) dat ‘de outsider’ waartegen de 
skate-identiteit gevormd wordt steeds vaker binnen de subcultuur gesitueerd 
wordt. De interne fragmentering van de skatesubcultuur vormt ook de grootste 
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beperking van dit onderzoek. Aangezien verschillende subgroepen heel 
uiteenlopende meningen zullen hebben over o.m. subculturele authenticiteit, de 
status van skatemerken en het belang van skatemedia, kunnen uit de resultaten 
van deze studie geenszins algemeen geldende conclusies getrokken worden. 
 
De fragmentering op vlak van identiteiten gaat gepaard met fragmentering in de 
skatemerken en de skatemedia. Skatemerken en skatemedia richten zich steeds 
vaker tot één bepaalde niche binnen de skatecultuur. Deze conclusie vormt een 
aanvulling op media-indeling van Thornton (1996: 6, 117). Thornton maakte een 
onderscheid tussen enerzijds massamedia, met weinig subculturele status, en 
anderzijds niche- en micromedia, waaraan veel meer subculturele autoriteit 
wordt toegeschreven. Dit onderzoek toont aan dat er ook binnen de 
gespecialiseerde subculturele media sprake is van een hiërarchie. Afhankelijk 
van de toegankelijkheid van het medium en de nichemarkt waartoe het zich 
richt, wordt er meer of minder waarde gehecht aan de informatie in dit medium. 
 
Ondanks de kleinschaligheid van het project slaagde dit onderzoek erin een 
zinvolle bijdrage te leveren aan het debat over de rol van media in subculturele 
identiteitsconstructie. Verschillende conclusies van voorgaande studies werden 
geverifieerd, gefalsifieerd of zelfs aangevuld en geperfectioneerd. Hoe de 
interne fragmentering van de skatesubcultuur verder evolueert en welke 
gevolgen dit zal hebben voor de subculturele identiteitsconstructie, vormt 
voldoende stof voor een nieuwe discussie en een volgend onderzoek. 
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