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Dankwoord 
 

De eerste bladzijden van een doctoraatsthesis omvatten vaak de (aller)laatste pennenvruchten na een 

wekenlange race tegen de klok. Ik grijp dit gegeven dan ook graag aan als excuus voor een erg 

clichématige start. ‘Ik wil iedereen die op de één of de andere manier heeft bijgedragen tot het welslagen 

van dit werkstuk hartelijk bedanken’. 

 

Doctoreren is bij momenten een erg solitair gebeuren, maar het zijn niet de eenzame momenten die me het 

beste zullen bijblijven. 

Ik wil dan ook in de eerste plaats mijn dank betuigen aan mijn ouders, met inbegrip van alle ‘stief-’ en 

‘schoon-’ouders, (schoon)oma en –opa, broer, zus,  schoonbroers en schoonzus, en ook al onze ‘extra’ 

broers en zussen,  voor de enorme steun die ik heb mogen ontvangen.  

In het bijzonder bedank ik mijn ouders voor de kansen die ze mij hebben gegeven. Ik besef meer en meer 

welke inspanningen zij hebben moeten leveren, in soms moeilijke omstandigheden, opdat ik mijn eigen 

richting kon uitgaan. Mijn schoonouders en hun partners, ‘oma’ en ‘opa’ bedank ik, naast mijn ouders, 

voor alles wat ze me hebben bijgebracht. Daarbij denk ik aan heel veel noodzakelijke wijze raad en tal van 

leerrijke en boeiende ervaringen, maar ook aan het leren genieten van de goede dingen des levens (een 

mooie plaat of concert, een boswandeling of bergtocht, een goed boek, een lekker glas wijn…). Als het 

even concreter mag, wil ik elk van hen danken voor de grote hulp bij de zorg voor Wolf, zeker tijdens de 

laatste maanden en weken, voor de lekkere maaltijden en andere verwennerijen. 

 

Daarnaast zijn er mijn vrienden, kameraden, mede-aikidoka’s,… Ik ben hen erg dankbaar voor die 

noodzakelijke ontlading op café, tijdens etentjes, spelletjesavonden, zwembeurten, aikidotrainingen, 

buikdanslessen, concerten of citytrips. Ik weet dat ik sommigen tijdens de laatste weken en maanden, 

vooral na de geboorte van Wolf, onvoldoende tijd en aandacht heb geschonken, maar ik ben vastbesloten 

om het in de mate van het mogelijke – en het liefste gauw – goed te maken.  

 

Mijn collega’s op de vakgroep wil ik bedanken voor de interesse, het enthousiasme, de steun en de vele 

gezellige momenten tijdens en buiten de werkuren. In het bijzonder denk ik aan alle bureaugenoten die – 

door de jaren heen – hebben bijgedragen met goede raad, aanmoediging, wetenschappelijke 

uiteenzettingen en praktische hulp, en daarnaast ook aan de (re)creatieve collega’s uit het Steunpunt, voor 

de inspiratie en nuchtere kijk, en aan de collega’s die me tijdens de laatste maanden en weken veel werk 

uit handen hebben genomen. Een bijzonder woord van dank gaat echter uit naar Mieke, die het langst van 
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allen een werkplek met me deelde (en nog steeds deelt), en in zoveel andere opzichten een fantastische 

collega is gebleken. Merci!  

 

Ook de leden van de examencommissie (Prof. dr. Verstraeten, Prof. dr. Vincke, Prof. dr. Bracke, Prof. dr. 

Waege en Prof. dr. van Eijck) wil ik bedanken voor hun bereidwillige, enthousiaste, inbreng in dit project, 

en hun waardevolle adviezen en commentaren. Ik hoop dat het doornemen van dit proefschrift niet alleen 

hard labeur bleek, maar zo nu en dan wat wetenschappelijke nieuwsgierigheid prikkelde. Daarnaast dank 

ik ook dr. Femke De Ceulenaer en Prof. dr. Alan McCutcheon voor hun zeer gewaardeerde 

methodologische adviezen.  

 

Last but not least zijn er drie mensen die cruciaal waren bij het tot een goed einde brengen van dit project.  

In de eerste plaats is er mijn promotor, John Lievens, wiens onuitputtelijk enthousiasme en immer goede 

hoop wel eens op de proef werden gesteld. Hij kwam steeds opnieuw met nieuwe impulsen en originele 

ideeën aandraven en is vooral in mij en dit onderzoek blijven geloven.  Daarnaast stond hij steeds klaar 

met een luisterend oor wanneer het – professioneel of daarbuiten – eens wat minder vlot verliep. Meer 

specifiek bedank ik hem natuurlijk voor het mee-tegen-de-klok-racen aan het einde, het aanreiken van 

ideeën en immer opbouwende kritiek, het onvermoeibaar nalezen, bespreken en herbespreken,… Ik had 

mezelf geen betere promotor kunnen toewensen. Merci! 

 

Rob, de ereplaats gaat echter naar jou, als steun en toeverlaat, kok, grote liefde, beste vriend, voornaamste 

recensent, klankbord, ‘key to my peace of mind’… Je was de laatste maanden niet alleen een perfecte man 

voor mij en ook nog eens perfecte papa voor Wolf, maar te vaak ook nog eens moeder en vader 

tegelijkertijd (bij mijn mentale afwezigheid). Dat je de laatste weken en dagen, naast je eigen drukke 

fulltime job, nog eens de tijd en energie vond om noodzakelijke hulp te bieden bij het lay-outen is 

onvoorstelbaar… Dank je, voor alles! 

Tot slot is er Wolf. Men zei me vroeger dat kinderen je met je neus op de zin van het leven drukken, en 

tegelijkertijd dat leven op onvoorstelbare wijze helpen relativeren. Ik heb de essentie van die boodschap 

nooit echt begrepen, tot negen maanden geleden. Jouw glimlach en schaterlachje zijn zo fantastisch, dat 

zelfs de grootste stress, paniek of meest uitputtende dag in een flits vergeten geraken. En dan is er die 

onuitputtelijke energie, enorme nieuwsgierigheid en dat ongelofelijke doorzettingsvermogen. Het hoort 

misschien niet te worden vermeld in een voorwoord van een doctoraal proefschrift, maar de ontwikkeling 

van zo’n klein mensje is fascinerender dan welke wetenschappelijke of culturele ervaring  dan ook. 

Daarom: dankjewel, lieve kleine prins, omdat je onze dagen steeds opnieuw opvrolijkt, en voor zoveel 

geduld met je mama. 
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Inleiding  

 

Een algemene en veelgehoorde bedenking, in verband met het onderzoek naar leefstijlen, betreft de zin en 

onzin van classificatie. Het leefstijlbegrip wordt dan, ten dele terecht, geassocieerd met het in segmenten 

en subsegmenten onderbrengen van groepen en individuen. De sociale wetenschapper die er zich op 

toelegt, wordt vervolgens beticht van een te hevige ‘structureerdrang’, zonder enig hoger doel of nut. 

 

Classificatie is een menselijke basisvaardigheid, cruciaal om tot een beter begrip van de zich omringende 

wereld te komen. Zo ook voor een wetenschapper. Maar wat wil een socioloog begrijpen, in zijn zoektocht 

naar leefstijlen? Dit laatste is inherent verbonden aan de vraag wat moet worden verstaan onder 

‘leefstijlen’. 

Over die invulling bestaat in de (sociaal-)wetenschappelijke literatuur allerminst een duidelijke consensus 

(Zablocki & Kanter, 1976; Ganzeboom, 1988: 5; Millstein, Petersen & Nightingale, 1993: 120; Wilska, 

2002). Daarnaast wordt het concept ook buiten de wetenschappelijke wereld veelvuldig gehanteerd, in het 

bijzonder in zijn Engelse vertaling, wat een eenduidige begripsafbakening allerminst bevordert.  

Omdat een compleet overzicht van het zeer omvangrijke theoretische en empirische, sterk 

interdisciplinaire, werk niet tot de mogelijkheden behoort, leggen we van bij het begin enkele beperkingen 

op. We zullen minder aandacht besteden aan de typisch antropologische, psychologische en 

psychografische (marktsegmentatie-) bijdragen, maar daarentegen in onze zoektocht naar een adequate 

conceptualisering vertrekken vanuit verschillende sociologische invullingen.  

 

Centraal staan daarbij de sociale functie en de sociale oorsprong. 

Volgens Sobel (1981: 28) zullen de meeste sociologische leefstijlinvullingen het identiteitsverlenende 

aspect (zie ook Giddens, 1991; Warde, 1994; Wilska, 2002) en het impliciete streven naar 

maatschappelijke (h)erkenning en distinctie voorop plaatsen. Zelf heeft Sobel het over “a distinctive, 

hence recognizable, mode of living” (p28). Deze ‘way of living’ draagt dan bij tot persoonlijke 

identiteitsvorming en expressie, en ook maatschappelijke distinctie. Havighurst & Feigenbaum (1959: 

396) vatten het concept dan weer samen als “a person’s characteristic way of filling and combining the 

various social roles he is called on to play”, en leggen zo de link met sociale rollen. Anderen benadrukken 

de ongelijke verdeling van middelen in de samenleving, wanneer ze het hebben over “a relatively stable 

pattern of organizing everyday life within the framework of a given life-situation, taking account of 

available resources” (Zapf et al in: Bögenhold, 2001: 833).  
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Scheys (1986) beschouwt leefstijlen tot slot als het mechanisme waardoor machtsverhoudingen worden 

gegenereerd, en diezelfde machtsverhoudingen komen ook aan bod in Reimers (1995: 124-125) 

omschrijving als “lived cultures in which individuals actively express their identities, but in direct relation 

to their position as regards the dominant culture”.  

 

De sociale oorsprong en sociale functie impliceren ook een collectief, groepsgebonden, karakter. Toch kan 

precies het bestaan van groepsgebonden leefstijlen ook in vraag worden gesteld. Een leefstijlonderzoek zal 

dan ook in eerste instantie, op exploratieve wijze, op zoek moeten gaan naar een adequate beschrijving 

van de leefstijlruimte. Deze zoektocht, binnen een Vlaamse context, vormt het eerste luik van de 

probleemstelling. 

 

Anderzijds, en uitgaande van de premisse dat (op exploratieve wijze) groepsgebonden leefstijlen kunnen 

worden afgebakend, wijzen bovenstaande definities ook op het nut en de relevantie van leefstijlstudies. 

Het idee dat leefstijlen enerzijds tot stand komen binnen een persoonlijke situatie die begrensd wordt door 

beschikbare middelen, in een (heel) ruime betekenis, en anderzijds bijdragen tot individuele expressie en 

sociale distinctie, raakt daarbij aan de kern van de tweede centrale doelstelling. Hieruit kan immers ook de 

stelling worden afgeleid, dat via een studie van smaakpatronen en consumptie(stijlen),  inzicht kan worden 

verkregen in sociale differentiëring, en al dan niet in sociale stratificatie. Corrigan (1997: 32) omschrijft 

het als volgt: “Consumption communicates social meaning, and is the site of struggles over social 

distinction”. 

 

Over smaak valt dan misschien niet te twisten, maar, de strijd over smaak is volgens bovenstaande 

uitgangspunten een eeuwige strijd. Dit vormt meteen ook het centrale credo in Bourdieus La Distinction 

(zie ook Rahkonen, 1999). Of zoals Bourdieu het zelf verwoordt:  

 

“Aesthetic intolerance can be terribly violent. Aversion to different life-styles is perhaps one of 

the strongest barriers between the classes; class endogamy is evident of this. […] At stake in every 

struggle over art there is also the imposition of an art of living, that is, the transmutation of an 

arbitrary way of living into the legitimate way of life which casts every other way of living into 

arbitrariness.” (Bourdieu, 1984 [1979]: 56-57, in een vertaling door R. Nice). 

 

Hoewel hij ten dele schatplichtig is aan de bijdragen van Weber, en anderen, omtrent het belang van 

statusmarkers en de samenhang tussen smaak- en handelingspatronen en sociale stratificatie, is het 

voornamelijk Bourdieu (1984 [1979]) die, in zijn smaaktheorie, leefstijlen centraal op de sociologische 
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agenda heeft geplaatst. In zijn smaakstudie, ‘La Distinction. Critique sociale du jugement’ (1979), brengt 

hij meerbepaald zijn theoretische model en empirische bevindingen rondom de samenhang tussen de 

leefstijlruimte, en de sociale ruimte (klassenposities), naar voor, waarbij sociale klassen en 

leefstijlindicatoren kunnen worden geordend naargelang de hoeveelheid economisch, cultureel en sociaal 

kapitaal.  

 

Waar Bourdieus smaaktheorie zich nog situeert binnen een ruimere ‘verticale’ leefstijlvisie – waarbij 

leefstijlen sociaal gestructureerd zijn, meerbepaald volgens klassenposities – vindt vanaf het begin van de 

jaren ’80 een zogenaamde horizontale leefstijlvisie opgang. Die stelt dat leefstijlen eerder naast elkaar 

bestaan, maar niet langer (of niet uitsluitend) hiërarchisch kunnen worden geordend (cf Schulze, 2000 

[1992]). 

Het onderzoek van Schulze (2000 [1992]), en de meerderheid van de meer recente leefstijlstudies, maar 

ook sectorspecifieke studies naar vrijetijdsbesteding en culturele smaak/consumptie, situeren zich binnen 

deze laatste lijn (bijvoorbeeld Ganzeboom, 1988; Hartmann, 1999; Otte, 2004; Bennett, Emmison & 

Frow, 1999). Voornamelijk opleidingsniveau, al dan niet aanzien als een indicator van cultureel kapitaal 

(refererend naar Bourdieus model), zou daarbij als belangrijke determinant naar voor komen, naast 

(‘horizontale’) verschillen op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst of bijvoorbeeld 

gezinssamenstelling.  

 

Het is voornamelijk onze bedoeling om een antwoord te bieden op een aantal lacunes (zie ook Otte, 2004 

of Katz-Gerro, 2004) binnen het hedendaagse leefstijlonderzoek, inhoudelijk sterk met elkaar verbonden. 

Meerbepaald is er sprake van een gebrek aan recente brede leefstijlstudies, onderling vergelijkbaar en 

repliceerbaar, die bovendien gebruik maken van een ruim, theoretisch en empirisch gefundeerd, 

verklaringsmodel voor leefstijlverschillen, en waarbij resultaten in voldoende mate kunnen worden 

teruggekoppeld naar bestaande theoretische modellen en/of eerdere onderzoeksbevindingen. 

Dit alles houdt verband met een gebrek aan adequate data en gepaste analysetechnieken, maar ook met een 

(te) vage leefstijlconceptualisering.  

 

We zullen hierbij uitgaan van een leefstijlconcept dat zowel in de diepte als in de breedte verder reikt dan 

de meeste, recente, vergelijkbare, studies. In de diepte zal de nadruk in het bijzonder liggen op interne of 

attitudinale leefstijlaspecten (voorkeuren, interesses, motieven, verwachtingen, drempels of andere 

belevingsaspecten). De relevantie hiervan, zo zal worden aangetoond, heeft daarbij niet alleen te maken 

met het feit dat deze indicatoren integraal deel uitmaken van iemands leefstijl, gericht op expressie en 

distinctie, maar ook met het feit dat deze kunnen helpen bij het vinden van een ‘fijner onderscheid’. In die 
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zin wordt niet alleen een dubbele inhoudelijke doelstelling nagestreefd, maar ook naar methodologische 

bijdrage beoogd: we trachten aan te tonen wat het nut en de relevantie is van een operationalisering die 

aandacht besteedt aan deze attitudinale indicatoren.  

In de breedte worden leefstijlen verder beperkt tot die levensdomeinen waar de persoonlijke autonomie 

naar verwachting het hoogste is, en keuzes minder instrumenteel zijn: dat van de vrijetijdsbesteding.  

Het onderzoek richt zich daarbij, zoals gezegd, op de Vlaamse leefstijlruimte, waarbij we gebruik zullen 

maken van de resultaten van een uitgebreide survey bij een representatief staal van 14- tot 85-jarige 

Vlamingen (‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’ – Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen). 

 

Het proefschrift wordt ingedeeld in vier hoofdstukken.  

Een eerste deel omvat een overzicht van de literatuur, waarin wordt nagegaan op welke wijze leefstijlen 

binnen het sociologische debat aan bod zijn gekomen, en meerbepaald, op welke diverse manieren 

leefstijlen zijn geconceptualiseerd, en vanuit welke verschillende invalshoeken sociologen het vraagstuk 

aangaande de link tussen sociale en symbolische differentiëring hebben benaderd. We kiezen daarbij voor 

een chronologische opbouw.  

In eerste instantie refereren we naar enkele klassieke bijdragen, waarna we ook ingaan op een aantal 

andere onderzoekstradities die – al dan niet rechtstreeks – leefstijlen als onderzoeksthema naar schuiven. 

Deze aandacht voor andere onderzoekstradities wordt ook ingegeven door het feit dat, vanuit de 

sociologie, tot aan het midden van de twintigste eeuw weinig aandacht is besteed aan het verband tussen 

leefstijlen en sociale stratificatie/differentiëring. Pas in de naoorlogse periode groeit de academische 

interesse, waarbij we bijzondere aandacht willen besteden aan Bourdieus (1984 [1979]) smaaktheorie.  

Vervolgens gaan we dieper in op ruimere inzichten betreffende het belang van vrije tijd, consumptie en 

symbolische ongelijkheid binnen de hedendaagse samenleving, maar ook omtrent het (zogenaamde) 

verdwijnen van de onmiddellijke link tussen leefstijlen en sociale positie (sociale klasse en status). Deze 

uitweiding moet meteen ook het breder theoretisch en maatschappelijk kader schetsen waarbinnen nieuwe 

visies op de samenhang tussen leefstijlen (symbolische differentiëring) en sociale 

verhoudingen/verschillen zich hebben kunnen ontwikkelen. 

Na een bondig overzicht van deze verschillende visies, focussen we in het laatste deel van het 

literatuuroverzicht scherper op de meest recente theoretische bijdragen en onderzoeksbevindingen, die als 

voornaamste inspiratiebron moeten gelden bij de opbouw van een conceptueel model en bijhorende 

concrete onderzoeksverwachtingen. Het literatuuroverzicht wordt afgesloten met een systematisch 

overzicht van mogelijke leefstijlcorrelaten. 
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In een volgend hoofdstuk wordt het literatuuroverzicht stap voor stap vertaald naar een bruikbaar 

conceptueel model. Op basis van de onderzoeksliteratuur gaan we op zoek naar een brede maar helder 

afgebakende leefstijldefinitie, die in eerste instantie moet bijdragen tot de dubbele inhoudelijke 

doelstelling, en de vastgestelde lacunes in het internationale leefstijlonderzoek. 

In het derde hoofdstuk wordt de overstap gemaakt naar het empirische luik, waarin het geschetste 

conceptuele model aan de realiteit zal worden getoetst. Dit omvat niet alleen een bespreking van de 

concrete onderzoeksvragen, de gebruikte data en bijhorende operationaliseringen, maar ook een algemene 

schets van de werkwijze en aangewende technieken.  In het vierde hoofdstuk worden vervolgens de 

onderzoeksresultaten systematisch overlopen, om te eindigen met een algemeen besluit.  
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I  Leefstijlen in een sociaal-wetenschappelijke traditie 
 

 

1 Inleiding 
  
Het – chronologisch opgebouwde – literatuuroverzicht moet voldoende inspiratie bieden om tot een 

adequate, empirisch bruikbare, leefstijlomschrijving te komen, en het vraagstuk betreffende de samenhang 

tussen symbolische en sociale differentiëring verder uit te diepen. Ook bijdragen en inzichten in de marge 

van en in aanloop naar dit vraagstuk worden daarbij kort toegelicht. De nadruk ligt evenwel op 

sociologische invullingen, of op de sociaal-wetenschappelijke traditie binnen het leefstijlonderzoek.  

Hedendaagse leefstijlstudies, alsook theoretische modellen aangaande het verband tussen leefstijlen 

(symbolische differentiëring) en leefstijlcorrelaten (sociale differentiëring), zijn daarbij ten dele 

schatplichtig aan een aantal klassieke inzichten en publicaties. In onze zoektocht naar een degelijke 

conceptualisering van leefstijlen, vertrekken we dan ook – zoals gangbaar in het internationale 

leefstijlonderzoek – bij deze klassieke invullingen, om vanuit die basis dieper te kunnen ingaan op 

modernere vertalingen en aanpassingen (zie ook Zablocki & Kanter, 1976; Bourdieu, 1984 [1979]; 

Ganzeboom, 1988; Veal, 2000; Schulze, 2000 [1992]; Katz-Gerro, 1999/2002; Hartmann, 1999; Otte, 

2004: 13). Met name deze recente(re) aanpassingen en kritieken, en hun concrete toepassingen in het 

hedendaagse leefstijlonderzoek, zullen als basis dienen voor een fijnere omschrijving van de centrale 

doelstellingen en concepten in het tweede hoofdstuk. 

 
2 Klassieke benaderingen (1899-1920) 
 

2.1 Veblen: conspicous consumption 
 

Thorstein Veblens ‘Theory of the Leisure Class’ (Veblen, 1992 [1899]) wordt aanzien als een belangrijke 

aanzet tot een sociologische conceptualisering van leefstijlen. Veblen beschrijft daarbij het streven naar 

prestige en status, op basis van ‘conspicuous leisure’ of ‘conspicuous consumption’, door de 

kapitaalkrachtige elite aan het einde van de 19e eeuw. Deze opvallende vormen van leisure en 

consumption maken deel uit van de leefstijl van deze 19e eeuwse rijkelui. Het betreft hier een groep die 

weliswaar de vruchten plukt van de industriële revolutie en bijhorende accumulatie van kapitaal, maar zelf 

geen wezenlijke inspanningen levert in het productieproces.  

Daar waar conspicuous leisure volstond als ‘statussymbool’ voor deze elite in kleine, vaak landelijke, 

gemeenschappen, vraagt het nieuwe samenleven in steden en metropolen om nieuwe statusmarkers. 

Conspicuous leisure houdt in dat men zich openlijk distantieert van het productieproces: men heeft 
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voldoende vrije tijd over om zich met andere, meer ontspannende, zaken bezig te houden. In moderne 

steden springt deze zee aan vrije tijd en conspicuous leisure echter te weinig in het oog: een nieuwe 

sociale realiteit vraagt om nieuwe statusmarkers. Conspicuous consumption vervult die taak: via zeer 

opvallende consumptie, bijvoorbeeld onder de vorm van juwelen of modieuze kledij, onderscheidt een 

financieel bevoorrechte groep zich van de stedelijke massa. Tevens laat deze ‘leisure class’ uitschijnen dat 

hun rijkdom een natuurlijk voorrecht is, door openlijk afstand te nemen van de oorsprong van die rijkdom 

(het productieproces). Grensafbakening gebeurt hier op basis van uiterlijk waarneembare statussymbolen, 

die een rechtstreekse vertaling vormen van de sociale klasse waartoe men behoort. Dit gebruik van 

symbolen om de eigen status te (her)bevestigen, is typerend voor de beter gegoede klasse (Veblen, 1992 

[1899]; Gronow, 1997: 20; Corrigan, 1997: 21-26; Storey & Turner, 1999). 

 
 
2.2 Simmel en het moderne samenleven in steden 

 

In onze zoektocht naar de oorsprong van de sociologische interesse voor leefstijlen kan niet worden 

voorbijgegaan aan het werk van Georg Simmel. Zijn teksten richten zich onder andere op de oorzaken en 

gevolgen van het anonieme samenleven in steden, terwijl hij in zijn vele essays ook aandacht heeft voor 

cultuur, en meer specifiek voor mode en consumptie.  

Simmels aandacht gaat meerbepaald uit naar patronen van materiële consumptie die uitdrukking geven 

aan de persoonlijke identiteit. Deze consumptiepatronen, en hun identiteisverlenende aspect, winnen 

volgens Simmel aan belang in een samenleving die steeds onpersoonlijker wordt.  

Daarbij verwijst hij naar het gevoel van ontworteld te zijn uit traditionele verbanden  (Simmel, 1978 

[1907]; Frisby, 1992; Frisby & Featherstone, 1997), en richt hij zich in de eerste plaats op de stedelijke 

middenklasse, de nieuwe urbane bourgeoisie in Berlijn aan het einde van de 19E eeuw (Simmel, 1978 

[1907]; Storey & Turner, 1999).  

Daarnaast wordt ook verwezen naar een ‘reïficatieproces’, of het feit dat ‘objectieve cultuurproducten’ 

(door de mens geproduceerde cultuurproducten) een eigen leven gaan leiden waardoor het voor de 

moderne mens moeilijker en moeilijker wordt om er vat op te krijgen. In de moderne cultuur is dan ook 

sprake van een aangroei, bijna wildgroei, aan objectieve cultuurproducten. Simmel verwijst in dit kader 

naar nieuwe productieprocessen en naar de groter wordende rol van publiciteit en reclame bij het begin 

van de 20e eeuw (Simmel, 1978 [1907]; Frisby & Featherstone, 1997; Bögenhold, 2001).  

 

Volgens Simmel is het voor het individu niet alleen een grotere opgave om te weten te komen wat zijn of 

haar specifieke persoonlijke rol is in de moderne maatschappij, maar wordt het ook steeds moeilijker om 
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de persoonlijkheid en eigenheid te vrijwaren en aan anderen kenbaar te maken. We verwijzen hierbij naar 

Simmels leefstijlconceptualisering:  

 

“Indeed, the mere existence of style is in itself one of the most significant instances of distancing. 

Style, as the manifestation of our inner feelings, indicates that these feelings no longer 

immediately gush out but take on a disguise the moment they are revealed. Style, as the general 

form of the particular, is a veil that imposes a barrier and a distance in relation to the recipient of 

the expression of these feelings.” (Simmel, 1978 [1907]:473, in een vertaling door Bottomore & 

Frisby) 

 

Simmels bijdragen over mode bieden een concrete blik op deze processen en de gevolgen ervan (Simmel, 

1978 [1907]; Ritzer, 1996; Frisby & Featherstone, 1997). In zijn monografie ‘Philosophie des geldes’ 

(1978 [1907]) wordt bovendien verdere aandacht besteed aan de verregaande reïficatie mogelijk gemaakt 

door de introductie van geld, en wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de gevolgen van dit 

onpersoonlijke ruilmiddel voor het samenleven en de cultuur. 

Deze ideeën vinden we later terug bij filosofen en sociologen die het moderne samenleven (bijvoorbeeld 

Goffman, 1959) of de postmoderne cultuur in kaart trachten te brengen (bijvoorbeeld Featherstone, 

1988/1991; Bauman, 1988; Baudrillard, 1998). Simmel kan daarbij zonder twijfel worden aanzien als een 

van de pioniers in het sociologische onderzoek naar het verband tussen (materiële) consumptie en 

identiteit en het denken over de hedendaagse consumptiecultuur en (verregaande) massificatie (cf infra). 

Meer rechtstreeks kan hij ook beschouwd als één van de grondleggers van het sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek naar ‘leisure styles’ (cf infra) en leefstijlen (ook Kivisto, 1998: 130-132). Immers, door de 

toegenomen consumptiemogelijkheden, ook door minder welvarende groepen in de maatschappij, en de 

groeiende rolonzekerheid en anonimiteit in grote steden, stijgt de wetenschappelijke interesse voor en de 

mogelijkheid tot het ontwikkelen van op materiële consumptie gestoelde herkenbare leefstijlen.  

 

2.3 Weber 

 

Als andere belangrijke inspiratiebron voor latere leefstijlstudies, verwijzen we echter naar Webers (2003 

[1922]) ‘Wirtschaft und Gesellschaft’. Velen duiden hierbij op het feit dat Weber de eerste is die in een 

echte conceptualisering van de termen ‘Lebensstil’ en ‘Lebensführung’ voorziet  (zie onder andere 

Bourdieu, 1984 [1979]; Ganzeboom, 1988: 7-8; Schulze, 2000 [1992]: 20/109; Cockerham, Abel & 

Lüschen, 1993; Katz-Gerro & Shavit, 1998; Katz-Gerro, 2002; Otte, 2004: 13).  
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Webers stratificatiemodel onderscheidt zich van eerdere stratificatiemodellen, zoals dat van Marx, door 

het meerdimensionele karakter. Bijkomende aandacht gaat daarbij uit naar een cultureel/symbolische en 

politieke dimensie, naast de bestaande economische ongelijkheid of klassenstructuur. Voornamelijk de 

aandacht voor culturele of symbolische ongelijkheid, tussen maar ook binnen klassen, kan als 

vernieuwend element en als belangrijke aanzet voor het onderzoek naar leefstijlen worden beschouwd. 

Voordien, onder andere in de teksten van Karl Marx, werden leefstijlen eerder terloops aangehaald als 

mogelijke uitdrukkingsvormen van de bestaande klassenverschillen (cf ook Cockerham, Abel & Lüschen, 

1993).  

Welbepaalde gedragspatronen, patronen van materiële consumptie, omgangsvormen en gewoonten geven 

volgens Weber (2003 [1922]) uitdrukking aan sociale status en fungeren in die zin als een 

distinctiemechanisme in het sociale leven. In zijn theoretische bijdragen neemt het concept 

‘Lebensführung’ 1  een belangrijke plaats in. Zelf omschrijft Weber het als volgt:  

 

“In content, status honor is normally expressed by the fact that a specific style of life can be 

expected from all those who wish to belong to the circle. […] The decisive role of a ‘style of life’ 

in status ‘honor’ means that status groups are the specific bearers of all ‘conventions’.” (Weber, 

1922 in een vertaling door Bendix, 1977 [1960]: 86) 

 

Leefstijlen zorgen ervoor dat sociale status en eer worden gevestigd en bestendigd. Deze 

gemeenschappelijke leefstijlen omlijnen niet alleen in zekere mate de grenzen van bestaande sociale 

klassen, maar zorgen daarnaast ook voor distinctie binnen klassen. Groepen die een bepaalde leefstijl 

delen worden door Weber omschreven als ‘statusgroepen’ of ‘standen’. Webers stratificatiemodel is met 

andere woorden multidimensioneel in die zin dat de klassen- en standentructuur elkaar niet (hoeven te) 

overlappen. 

 

Bryson (1996) onderscheidt in dit verband ‘sociale exclusie’ van ‘symbolische exclusie’. Sociale exclusie 

gaat onder andere terug op Webers idee van ‘social closure’ (Bryson, 1996: 885). In deze redenering 

onderhouden geprivilegieerde statusgroepen onderling sterke sociale banden, terwijl de toegang tot het 

netwerk anderen wordt ontzegd. Deze vorm van exclusie heeft dus eerder betrekking op de toegang tot 

feitelijke intermenselijke interacties, en houdt direct verband met de sociale netwerken waarvan men deel 

                                                   
1 Lebensführung wordt, zoals in de meeste Engelse vertalingen van Webers werk, door Bendix (1977) 

vertaald als ‘style of life’ (zie ook Hartmann, 1999). Anderen  (zie Abel & Cockerham, 1993) zijn van 

mening dat de vertaling ‘Life conduct’ beter op zijn plaats zou zijn. 
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uitmaakt. Symbolische exclusie kan dan worden aanzien als een proces van “symbolische 

grensafbakening” op basis van smaak en leefstijlen. Symbolische exclusie kan echter in het geheel niet los 

worden gezien van sociale exclusie, aangezien op basis van een gemeenschappelijke (culturele) smaak en 

leefstijl feitelijke (status)groepen worden gevormd. Het is dus onder andere via deze gemeenschappelijke 

smaak dat sociale contacten worden aangegaan en onderhouden (zie ook De Haan, 2001). Essentieel is dat 

men zich dus in zekere mate bewust is van zijn positie en rol in de samenleving, en contacten onderhoudt 

binnen welbepaalde sociale groepen, en een daarbij passende leefstijl aanhoudt.  

Abel en Cockerham (1993) wijzen echter op de ietwat foute vertaling van Webers oorspronkelijk concept 

in de meeste Engelstalige vertalingen van zijn beroemde hoofdstuk over klassen, standen en partijen, uit 

het in 1922 verschenen ‘Wirtschaft und Gesellschaft’. Terwijl Weber met het begrip Lebensführung in 

essentie wijst op de manier waarop individuen in zekere mate vrijwillige keuzes maken, en in die zin vorm 

geven aan een persoonlijke en ook gemeenschappelijke status en sociale identiteit (binnen een 

welbepaalde statusgroep of stand), schenkt hij ook aandacht aan de algemene ‘Lebensstil’ waarin zowel 

deze reflexieve en willekeurige aspecten, als zogenaamde ‘Lebenschancen’ vervat zitten. Weber zelf geeft 

geen expliciete definitie, maar volgens Dahrendorf (1979, in Abel & Cockerham), doelt Weber hier op de 

directe kansen die verbonden zijn met structurele condities, zoals het inkomen, de sociale afkomst,…  

 

2.4 Besluit 

 

Wanneer we het leefstijlonderzoek binnen de ruimere sociologische traditie willen kaderen, kunnen we 

niet voorbijgaan aan een aantal klassieke bijdragen. Veblen (1992 [1899]), Weber (2003 [1922] en 

Simmel (1978 [1907]) leggen in hun verschillende benaderingen een belangrijke basis voor het latere 

denken over leefstijlen. Veblen (1992 [1899]) onderscheidt conspicuous leisure van conspicuous 

consumption, en benadrukt het idee van consumptie of leisure als statusmarkers, in dit geval echter 

voorbehouden voor een sociale elite, een leisure class die de vruchten plukt van de industriële productie, 

maar geen persoonlijke bijdrage levert in het productieproces. Het zijn echter voornamelijk de bijdragen 

van Weber en Simmel die van belang zijn geweest voor de latere theorievorming. 

Voor Weber (2003 [1992]) staat voornamelijk de link tussen iemands ‘stijl van leven’ en zijn of haar 

sociale positie centraal, vanuit een meerdimensionele visie op sociale stratificatie, en zijn ideeën van 

belang zijn geweest voor het sociologische denken omtrent sociale distinctie, meerbepaald ‘symbolische 

grensafbakening’. Bij Simmel (1978 [1907]), anderzijds, komt het verband tussen consumptie en 

identiteit, en het groeiende belang van materiële consumptie in moderne samenlevingen, op de voorgrond.  
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3 Leefstijlen en moderniteit (1945-1980) 

 

3.1 Inleiding 

 

Ondanks de vroege sociaal-wetenschappelijke aandacht voor leefstijlen, en hun verband met sociale 

stratificatie, sociale status, identiteitsvorming en distinctieprocessen, hebben weinig studies gedurende de 

eerste helft van de 20e eeuw interesse vertoond voor leefstijlen als centraal onderzoeksobject. Het gebrek 

aan accurate data en de vaak vage en complexe operationalisering zijn slechts enkele redenen die kunnen 

worden opgesomd (Ganzeboom, 1988). Toch zijn ze in de marge van het onderzoek en debat over sociale 

stratificatie en sociale ongelijkheid nooit helemaal uit het zicht verdwenen. 

In het Engelstalige onderzoek, nog voor er vertalingen van Simmels en Webers werk op de markt 

kwamen, zou de term ‘life-style’ (of ‘style of life’) al in 1929 gehanteerd worden door psycholoog Alfred 

Adler (Hartmann, 1999; Ansbacher, 1967; Veal, 1993/2000). Belangrijker in deze (sociologisch) context, 

echter, blijkt de term binnen het sociaal-wetenschappelijke discours voor het eerst voor te komen in het 

Amerikaanse suburbanisatie-onderzoek uit de jaren ’50 (zie onder andere Bell, 1958/1968; Gans, 1969; 

Veal, 2000). Dit onderzoek naar suburbanisatieprocessen en residentiële leefstijlen baseerde zich evenwel 

op een zeer ruwe leefstijlconceptualisering (Veal, 1993/2000). Een aantal onderzoekers (bijvoorbeeld 

Zukin, 1998; Wynne, 1998) zijn echter tot op de dag van vandaag geïnteresseerd gebleven in ruimtelijke 

verschillen in leefstijlen, en besteden aandacht aan de wijze waarop mensen in buurten samenleven en al 

dan niet gemeenschappelijke consumptiestijlen ontwikkelen. 

In volgende paragrafen overlopen we een aantal bijdragen die – wat betreft inzichten of methodieken – 

van belang zijn gebleken voor het verdere onderzoek naar leefstijlen. Hierbij wordt, gezien de eerder 

geringe sociologische aandacht, ook ingegaan op bijdragen uit andere disciplines (zoals het 

marktonderzoek). We eindigen met een bespreking van Bourdieus smaaktheorie, gesitueerd binnen de 

structuralistische visies op leefstijldifferentiatie. 

 

3.2 Over identiteit en expressie  

 

“All the world's a stage, and all the men and women merely players” (Shakespeare, ‘As you like it’, ). Het 

was Erving Goffman die, in navolging van onder andere Simmel, dit idee verder uitwerkte en in het 

sociologische discours introduceerde. Zelf verwijst hij naar de ‘dramaturgische benadering’ van het leven 

(Langman, 1992: 45; Allan, 2006). 

Met Simmel deelt Goffman zijn sociologische aandacht voor het alledaagse leven en de individuele 

menselijke ervaring (Davis, 1997). In ‘The presentation of self in everyday life’ (1959) beschrijft hij de 
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individuele ervaring van het samenleven in een moderne maatschappij. Als één van de grondleggers van 

het symbolisch interactionisme gaat Goffmans aandacht daarbij voornamelijk uit naar de manier waarop 

individuen verschillende rollen ontwikkelen in verschillende levenssettings (‘podia’). Door het op een 

correcte manier spelen van welbepaalde sociale rollen krijgt de sociale identiteit vorm en weten 

interactiepartners – de ‘medespelers’ – wat ze mogen verwachten. Personen trachten in essentie hun eigen 

‘definitie van de situatie’ bij anderen over te brengen, of zullen, anders gesteld, de manier waarop ze bij 

anderen overkomen trachten te manipuleren (via ‘impression management’).  

In zijn analyses benadrukt Goffman – zoals zijn collega’s aan de Chicago School – het belang van een 

microsociologische, kwalitatieve aanpak. Door een analyse van interpersoonlijke interactie kunnen 

sociologen immers zicht krijgen op de achterliggende processen via dewelke identiteiten zich kunnen 

ontwikkelen. Het uitwisselen van (bevestigende of afwijkende) informatie over het zelf staat daarbij 

centraal (Goffman, 1990 [1959]; Langman, 1992; Allan, 2006).  

Wat betreft de studie van leefstijlen moeten we echter voornamelijk Goffmans notie van actieve 

identiteitsopbouw en zelfrepresentatie via consumptie en zijn nadruk op het alledaagse leven, in de context 

van een moderne samenleving, vermelden. Belangrijk is ook dat Goffman daarbij een onderscheid maakt 

tussen het private leven (‘backstage’) en publieke leven (‘frontstage’). De groeiende afstand tussen de 

twee vormt een typisch product van de moderniteit. De gelijkenissen met de bijdragen van Simmel zijn 

dan ook opvallend (Langmann, 1992: 44-45). 

Uiteraard vormen Goffmans ideeën slechts één benadering binnen een zeer rijke sociologische en sociaal-

psychologische traditie. We denken, bijvoorbeeld, aan de sociale identiteitstheorie, die intergroepsrelaties 

tracht te verklaren (Tajfel & Turner, 1979/2004; Hogg & Abrams, 1988/1990). Aangezien de nadruk in 

deze studie echter ligt op het bestaan van collectieve of groepsgebonden consumptie-, handelings-, 

gewoonte- of smaakpatronen, en niet op de processen van individuele of sociale identiteitsopbouw en 

expressie, of van sociale inclusie/exclusie, dragen deze theoretische modellen immers niet bij tot de 

ontwikkeling van een visie op leefstijldifferentiatie, en het verband met sociale differentiatie.  

 

3.3 Life styles en leisure styles 

 

Gedurende de jaren ’60 en ’70 kwam, als rechtstreeks gevolg van de toegenomen 

consumptiemogelijkheden, technologische vernieuwingen en groeiende nadruk op vrije tijd,  ‘leisure’ 

sterk onder de aandacht, als sociologisch, psychologisch, medisch en sociaalpsychologisch 

onderzoeksonderwerp. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van een op zich staand onderzoeksveld (Kaplan, 

1960; Roberts, 1970/1983/1999; Dumazedier, 1967/1974; Rapoport & Rapoport, 1975; Cheek & Burch, 

1976; Parker, 1977; Gunter & Gunter, 1980; Gattas, 1986; Olszewska & Roberts, 1989; Rojek, 1995).  
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Hoewel de theoretische onderbouw, althans in het oudere (vaak interdisciplinaire) onderzoek naar leisure 

styles, vaak zwak is gebleken, mag het belang van deze onderzoekstraditie wat betreft de 

onderzoeksmethoden en, meer concreet, analysetechnieken,  in het kader van een leefstijlstudie niet 

worden onderschat (zie ook Veal, 2000).   

Leisure studies halen hun inspiratie en theoretische inzichten gedeeltelijk bij de industrial sociology, 

community studies, het onderzoek naar sociale ongelijkheid en sociale welvaart, de consumptiesociologie 

en het onderzoek naar maatschappelijke deviantie (Stokowski, 1994: 11).  De letterlijke vertaling 

‘vrijetijdsstudies’ geeft echter onvoldoende de klemtonen in deze onderzoekstraditie weer. Sociologische 

studies hebben de aandacht immers hoofdzakelijk gericht op allerlei vormen van actieve en publieke 

participatie, in het bijzonder sportbeoefening, reisgedrag en andere vormen van buitenshuizige recreatie, 

inclusief participatiemotieven en participatiedrempels. Tijdschriften als Leisure Studies, Leisure Sciences, 

Journal of Leisure Research of Loisir et société/Society and Leisure karakteriseren deze nieuwe 

onderzoeksinteresses. Leisure wordt er vanuit een brede waaier van sociologische benaderingen, 

waaronder het symbolisch interactionisme of de ruiltheorie, onderzocht (Stokowski, 1994).  

Het idee dat vrijetijdsdeelname niet toevallig gespreid is, maar integendeel onderhevig is aan een 

duidelijke sociale structurering of differentiëring, heeft veel navolging gekend (Cheek & Burch, 1976; 

Dumazedier, 1974; Parker, 1977; Stokowski, 1994: 36). Tal van onderzoekers hebben doorheen de jaren 

gezocht naar patronen in deze persoonlijke keuzes, via allerlei nieuwe analysetechnieken (factoranalyse, 

clusteranalyse) (bijvoorbeeld Sessoms, 1963; Field & Oleary, 1973; Iso-Ahola, 1975; Orthner, 1976). Een 

aantal van deze studies hebben zich daarbij specifiek toegelegd op de vrijetijdsbestedings- of 

recreatiepatronen van specifieke groepen (ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, gezinnen met 

kinderen,…).  

Als achterliggende idee geldt dat deze leisure styles onderdeel uitmaken van bredere leefstijlen of in ieder 

geval gestuurd worden door sociodemografische kenmerken (Gattas, 1986). Geslacht, leeftijd, levensfase 

maar ook etnische afkomst zijn daarbij vaak onderzochte correlaten (Gattas, 1986; Rapoport & Rapoport, 

1975; Dumazedier, 1974). Ook de invloed van en het verband met de sociale context (de gezinsrelaties, 

relaties tot peers het bredere sociale netwerk) werd binnen het leisure-onderzoek reeds ruim onderzocht 

(bijvoorbeeld Rapoport & Rapoport, 1975; Stokowski, 1994). Toch wordt bij een bondige studie van deze 

onderzoeksliteratuur snel duidelijk dat weinig sociaal-wetenschappelijke onderzoekers hebben stilgestaan 

bij, bijvoorbeeld, het dieperliggende verband met sociale ongelijkheid en sociale stratificatie (zie ook 

Rojek, 1985; 1995; Veal, 1993 voor deze kritiek).  

Overigens kan worden gesteld dat de toegenomen nadruk op  deze ‘non-work’-context gepaard ging met 

een groeiende wetenschappelijke aandacht voor culturele consumptie, materiële consumptie, 

mediagebruik, vrijetijdsbeleving en  kortweg ‘leefstijlen’ (Dumazedier, 1967/1974; Cheek & Burch, 1976; 
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Stokowski, 1994). Vandaag de dag lijkt het onderzoek naar leisure en leisure styles, althans vanuit een 

sociologische benadering, dan ook in belangrijke mate verweven met het ruimere leefstijlonderzoek, of 

bijvoorbeeld het onderzoek naar culturele consumptie (bijvoorbeeld Gattas, 1986;  Olszewska & Roberts, 

1989; Stokowski, 1994; Wynne, 1998;  Katz-Gerro, 1999/2002; Rojek, 1995; Veal, 1993/2001). 

 

3.4 Het onderzoek naar subculturen 

 

Hoewel het leefstijlonderzoek en het onderzoek naar subculturen en jongeren(sub)culturen vanuit andere 

sociologische tradities ontwikkeld werden, en ondanks de uiteenlopende onderzoeksdoelstellingen en 

onderzoeksmethoden van beide onderzoekstradities, kunnen belangrijke raakpunten worden opgesomd. 

Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk betreft dan de bijzondere aandacht voor gedragspatronen, 

patronen van waarden, attitudes of omgangsvormen, ofwel ‘cultureel-symbolische gelijkenissen’ tussen 

groepsleden. Beiden schenken met andere woorden aandacht aan leefstijlen. In zekere mate zijn beide 

benaderingen dus complementair aangezien het onderzoek naar subculturen interesse heeft voor specifieke 

en groepsgebonden leefstijlen, daar waar typische leefstijlstudies tot doel hebben meer algemene patronen 

te omschrijven (Veal, 2000).  

Een subcultuur kan worden omschreven als een sociale groep, binnen een bredere gemeenschap, 

gekenmerkt door een eigen, zeer typische, eventueel deviante, cultuur en gedragen door zeer losse of zeer 

vaste interne verbanden. Subculturen vertonen met andere woorden een cultuur die enerzijds opvallend 

afwijkt van de ‘parent culture’, maar anderzijds ook gebruiken, waarden, gedragspatronen deelt met deze 

bredere cultuur (Clarke et al, 1997). Toch bestaat volgens sommigen enige onduidelijkheid over de 

precieze afbakening van het concept en onderzoeksveld (Thornton, 1997). 

Deze groepsgebonden omgangsvormen, waarden en gedragingen maken het onderwerp uit van heel wat 

(cultuur)sociologisch onderzoek, waaronder een aantal klassiek geworden werken. Gelder en Thornton 

(1997) bieden een goed overzicht van sociologische studies binnen deze traditie. Onder andere de studies 

van Willam F. Whyte (1958 [1943]), Howard Becker (1963), of meer recente cultuurstudies aan de Britse 

‘Birmingham School’ (zoals ‘Subculture: The meaning of style’ (1979) door Dick Hebdige of ‘Profane 

Culture’ (1978) en ‘Learning to Labour’ (1977) door Paul Willis) worden in deze reader overlopen. Vaak 

gaat de aandacht daarbij uit naar de interne relaties en groepsdynamiek, eerder dan naar de relatie met de 

‘outgroup’ of externe wereld (Thornton, 1997; Clarke et al, 1997; Veal, 2000).  

Het onderzoek naar subculturen was vooral populair vanaf de jaren ’60 en tot de jaren ’80, en toonde 

interesse voor onder andere surfers, hippies, punks, yups, jonge delinquenten, etnische minderheden, het 

leven in urbane ghetto’s,… (Gelder, 1997; Cohen, 1997). De toenemende interesse voor subculturen en 
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subculturele stijlen is dan ook een belangrijke aanzet geweest voor interesse voor leefstijlen in het 

algemeen (Ganzeboom, 1988).  

 

3.5 Leefstijlen in het marktonderzoek 

 

Tot slot geldt ook het marktonderzoek uit de jaren ’70 en vroege jaren ’80 als belangrijk voorteken voor 

een hernieuwde aandacht voor leefstijlen (Sobel, 1981). We beperken de bespreking van deze zeer rijke 

traditie dan ook tot een summier overzicht van inzichten en (voornamelijk) methoden en technieken die, 

vanuit een sociologische focus op leefstijlen, door ons het meest relevant worden geacht.  

De toegenomen populariteit van het marktonderzoek, met inbegrip van de interesse voor leefstijlen binnen 

dit domein, vanaf de jaren ’50-’60, kan aan een aantal tendensen worden toegeschreven, waaronder in de 

eerste plaats de toegenomen statistische expertise binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en 

daarbuiten en daarnaast de groeiende nadruk op consumptie en vrije tijd, en de stijging in de gemiddelde 

welvaart, binnen Westerse landen (onder andere Veal, 2000; Ganzeboom, 1988). Deze laatste tendensen 

vergrootten de noodzaak tot het verklaren van processen van vraag en aanbod. Vroegere classificaties op 

basis van beroep of sociale klasse (ontleend aan het stratificatieonderzoek), of op basis van puur 

demografische kenmerken, bleken daarbij in toenemende mate ontoereikend (Veal, 2000). 

Om het consumentengedrag beter te begrijpen, en beter te kunnen voorspellen, begonnen 

marktonderzoekers nu ook gebruik te maken van waarde- en attitudeonderzoek. Vanuit de samenhang 

tussen antwoorden op een hele reeks waardeschalen hoopte men tot nieuwe segmentaties te komen die de 

werkelijkheid, de variabiliteit tussen maar ook binnen sociodemografische segmenten, klassen of 

beroepsgroepen, beter zouden beschrijven. Dergelijke groepen of –segmenten kon men nadien vergelijken 

op basis van hun consumptiegedrag, vrijetijdsbesteding,… Hierbij werd en wordt dan voornamelijk 

gebruik gemaakt van cluster- en of factoranalyse (Wrenn, Stevens & Loudon, 2002; Veal, 2000). Dit soort 

van waardeonderzoek haalt de inspiratie gedeeltelijk bij het psychologisch onderzoek van Alfred Adler en 

anderen (Veal, 2000). Een gekend voorbeeld van dergelijke studie is dat van Mitchell (1981) 

(Ganzeboom, 1988).  

Ook in hedendaags sociaal marktonderzoek wordt uitgegaan van het feit dat kennis over attitudes, 

overtuigingen, motieven, verwachtingen... leidt een beter inzicht in, en eventueel een sterkere potentiële 

invloed op, (consumenten)gedrag  (zie ook Kotler & Roberto, 2002: hoofdstuk 1 en 2). Attitudes 

voorspellen in deze visie in belangrijke mate het effectieve (koop)gedrag, en zijn in die zin hoogst 

informatief voor de marktonderzoeker (Wrenn, Stevens & Loudon, 2002: 4).  

Het grote probleem met dergelijke klassieke typologische analyses schuilt echter in de assumptie dat 

respondenten exclusief en exhaustief kunnen worden onderverdeeld in een beperkt aantal 
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leefstijlsegmenten. Repliceerbaarheid vormt een bijkomend probleem: opeenvolgende studies blijken tot 

steeds nieuwe typologieën te leiden, afhankelijk van het aantal types en de gebruikte indicatoren 

(Driessen, 1978 zoals aangehaald in Ganzeboom, 1988: 9-10). Veel van deze problemen zouden echter te 

maken hebben met de gekozen analysetechniek (Ganzeboom, 1988; Otte, 2004) (cf infra). In volgende 

hoofdstukken wordt dieper op deze problemen ingegaan.  

 

3.6 Leefstijlen en sociale stratificatie 

 

De relevantie van een sociologische studie naar leefstijlen hangt onlosmakelijk samen met het idee dat 

leefstijlen niet-toevallig verspreide, herkenbare patronen van gedragingen, attitudes, voorkeuren, 

waardeoriëntaties en normen zijn. Deze assumptie betreffende het sociaal ‘non-random’ karakter van 

leefstijlen is vanuit sociologisch oogpunt van buitengewoon groot belang. De relevantie van 

onderzoeksprogramma dat zich toelegt op leefstijlen worden er immers door bepaald.  

Hoewel leefstijlen, tijdens de eerste helft van de 20e eeuw, zelden als centraal sociologisch studie-

onderwerp naar voor werden geschoven, komen zij in de marge van het onderzoek naar sociale 

stratificatie toch langzamerhand meer naar voor, en dit bij de bestudering van “symbolische correlaten” 

van sociale status (en sociale klasse) (Ganzeboom, 1988: 8), zoals studies naar waardeoriëntaties of 

stemgedrag. Meerbepaald werden studies naar het klassenbewustzijn en de bijhorende waarden en normen 

van de arbeidersklasse, maar ook van een steeds groter wordende middenklasse, heel populair tussen de 

jaren ’40 en ’70 (Devine & Savage, 2005). We kunnen hierbij ondermeer verwijzen naar de studies van 

Lockwood (1958) of Goldthorpe (Goldthorpe et al, 1968; 1976).  

 

In pogingen om de klassieke modellen van Marx, Weber en anderen, toe te passen op de moderne context, 

en meerbepaald de detectie van een groeiende middenklasse, zijn verscheidene auteurs in de naoorlogse 

periode (jaren ’50) op zoek gegaan naar nieuwe invullingen van sociale ongelijkheid. In de meeste van 

deze moderne invullingen staat de ‘post-Weberiaanse meerdimensionaliteit’ van het klassenbegrip 

centraal, waarin niet alleen bezit, maar bijvoorbeeld ook ‘verworven attributen’, zoals kennis en 

vaardigheden, de positie op de sociale ladder bepalen (Clark & Lipset, 1991: 44; Ganzeboom, De Graaf & 

Kalmijn, 1987; Houtman, 2001; Chan & Goldthorpe, 2004; Elchardus & Pelleriaux, 2003). Onder andere 

Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1979) bouwen op dit gegeven verder bij het opstellen van hun – 

sindsdien breed toegepaste – beroepenclassificatie. 

Ook in Bourdieus visie op sociale ongelijkheid nemen kennis en competentie, als onderdeel van het 

ruimere ‘cultureel kapitaal’, een centrale plaats in. Dit laatste vormt meteen ook één van de 
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uitgangspunten in zijn analyse van smaakverschillen, en hun samenhang met sociale stratificatie 

(Bourdieu & Passeron, 1970;  Bourdieu, 1984 [1979]).  

 

3.7 La distinction: Bourdieus visie op leefstijldifferentiatie 

 

3.7.1 Habitus en sociale positie 

 

Eén van de verdiensten van Pierre Bourdieu bestaat erin dat hij het debat rond sociale stratificatie en 

sociale ongelijkheid heeft uitgebreid. Hij past hiermee volledig in het rijtje van tijdgenoten als Wright en 

Goldthorpe, terwijl zijn theorie tevens een sterke ‘Weberiaanse geest’ uitademt (Ganzeboom, 1988). 

Bourdieu (1984 [1979]) legt net zoals Weber nadruk op een sociale ongelijkheid die zich niet alleen laat 

voelen in de productieverhoudingen, maar ook in de consumptiesfeer, terwijl hij net zoals zijn tijdgenoten 

vaststelt dat culturele bagage en competentie, en niet uitsluitend economische verhoudingen of 

productieverhoudingen, de positie op de sociale ladder en bijhorende levenskansen bepalen (Bourdieu & 

Passeron, 1998 [1970]).  

 

We vinden meerdere verschillen terug wanneer we Bourdieus ideeën vergelijken met die van Weber. Zo 

introduceert Bourdieu een bijkomende kapitaalsvorm, cultureel kapitaal, die samen met economisch 

kapitaal de context zal vormen waarbinnen een habitus tot stand komt. Het culturele of symbolische vormt 

daarom volgens hem dan ook niet langer een soort uitvloeier van economische verhoudingen (Rupp, 1997: 

221), maar samen met Passeron (Bourdieu & Passeron, 1998 [1970]) introduceert Bourdieu een echte, 

volwaardige culturele dimensie binnen het stratificatieonderzoek “als een arena sui generis, met zijn eigen 

machtsvormen, eigen sociale logica en eigen ‘markt’ van symbolische goederen” (Rupp, 1997: 221). 

Daarnaast besteedt Bourdieu, in zijn smaaktheorie, veel meer dan Weber aandacht aan het feitelijke proces 

waarlangs leefstijlen zich kunnen ontwikkelen (Bourdieu, 1984 [1979]; Weininger, 2005).  

 

Objectieve levensomstandigheden, waaronder in de eerste plaats de hoeveelheid cultureel en economisch 

kapitaal, verrijkt met sociaal kapitaal, zijn volgens Bourdieu via een klassengebonden habitus (een set van 

disposities) verbonden met specifieke leefstijlen. Hoewel deze set van disposities, gewoonten, ingegeven 

door levenscondities en –ervaringen en geïnternaliseerd tijdens socialisatieprocessen, deel gaat uitmaken 

van het onbewuste zelf, blijft het verband met klassenposities en klassenverhoudingen steeds overeind. 

Bennett, Emmison en Frow (1999: 11) hebben het over een soort van ‘class unconsciousness’.  
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Specifiek en vernieuwend aan Bourdieus these, en zijn hele visie op maatschappelijke ongelijkheid, is de 

belangrijke rol die toegekend wordt aan wat hij zelf samenvat onder de noemer ‘cultureel kapitaal’, naar 

analogie met ‘economisch kapitaal’. Cultureel kapitaal geldt, net zoals economisch kapitaal, niet alleen als 

hulpbron, maar ook als machtsmiddel. Als hulpbron speelt iemands culturele bagage niet alleen een rol bij 

de verwerking van meer complexe cultuurvormen (Ganzeboom, 1989), maar bijvoorbeeld ook bij het 

succes op school (Bourdieu & Passeron, 1998 [1970]). In die zin kan gesteld worden dat Bourdieu 

evenzeer heeft bijgedragen aan het debat rond sociale ongelijkheid en sociale stratificatie in (post)moderne 

maatschappijen, als hij van belang is geweest voor het hedendaagse cultuuronderzoek. Cultureel kapitaal 

is daarnaast een belangrijk machtsmiddel, aangezien culturele macht ‘zeggenschap inhoudt over de vraag 

wat op het gebied van kunsten en wetenschap waardevol is en wat niet’ (Rupp & Haarmans, 1994: 70). De 

smaak van de elite omvat zo de legitieme cultuur (al dan niet met grote c).  

 

Net zoals dit het geval was bij Weber, wordt het ontstaan van een gemeenschappelijke leefstijl binnen 

(status)groepen door Bourdieu verklaard als een gevolg van het menselijke streven naar distinctie en een 

benadrukking van macht en prestige. In essentie gaat het hier dus om grensbewaking en –bewaring, of 

statusbevestiging en statusverwerving die verloopt via leefstijlen. Toch erkent Bourdieu dat dit spel zeer 

subtiel en zelfs quasi onbewust kan verlopen (Bourdieu, 1984 [1979]; Ganzeboom, 1988: 20-29).  

Leefstijlen zijn volgens Bourdieu, in tegenstelling tot Webers model, echter niet louter statusvolgend (cf 

Van der Wouden & Kullberg, 2002). Zij worden niet ‘logisch’ gedetermineerd door een keurslijf, met 

name de bestaande maatschappelijke verhoudingen, maar hebben een deels collectief en ook deels 

individueel, zelfs voluntaristisch, karakter. Mensen zijn met andere woorden geen passieve wezens die 

hun leefstijl zonder meer ‘aangeleerd krijgen en nabootsen’ (Bourdieu & Passeron, 1998 [1970]; 

Weininger, 2005). De klassengebonden habitus zorgt echter wel voor een “semantische eenheid” binnen 

alle velden of domeinen van consumptie, inclusief het culterele veld, aldus veruiterlijkt in 

klassengebonden leefstijlen (Bourdieu, 1984 [1979]: 171-175; Chan & Goldthorpe, 2007c: 4). 

 

3.7.2 Over smaakpatronen en sociale positie : Bourdieus onderzoeksbevindingen 

 

Bourdieus centrale vraagstelling betreft, zoals gezegd, de link tussen culturele differentiatie of 

smaakdifferentiatie en sociale differentiëring/stratificatie. Zijn theoretische veronderstellingen werden ook 

aan de realiteit getoetst.  

In zijn empirische studie komt hij meerbepaald, door middel van correspondentieanalyse, tot een schets 

van wat hij de leefstijlruimte noemt, naast en geprojecteerd op, een ‘sociale ruimte’. Dit leidt tot de 

conclusie dat beide op basis van een (analoog) tweedimensioneel assenstelsel kunnen worden geordend. In 
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het feit dat dezelfde dimensies of “organiserende principes” worden teruggevonden binnen de sociale 

ruimte en de ruimte van de culturele consumptie (leefstijlen), schuilt dan ook de bevestiging van zijn 

homologiethese (Bourdieu, 1984 [1979]: 176).  

Een eerste dimensie in dit tweedimensioneel assenstelsel betreft de hoeveelheid kapitaal waarmee een 

bepaalde positie wordt geassocieerd, terwijl als tweede dimensie de kapitaalssamenstelling (cultureel of 

economisch) wordt opgenomen, en een derde (bijkomende) de veranderingen omvat, die zich mogelijk 

zullen voordoen in het kapitaalsvolume of de kapitaalssamenstelling van een persoon (Bourdieu, 1984 

[1979]).  

Mede doordat hij gebruik maakt van correspondentieanalyse, en deze techniek zich niet (meteen) leent tot 

het ontwikkelen van typologieën (cf Otte, 2004: 46) komt Bourdieu niet tot een leefstijltypologie in de 

strikte zin van het woord. De enige ‘leefstijlgroepen’, als die al kunnen worden afgebakend, omvatten dan 

de sociale klassen (op basis van beroepscategorieën). De gedragskeuzen en smaak van deze sociale 

klassen worden, volgens zijn smaaktheorie, dan gestuurd door typische menselijke doelstellingen en 

verwachtingen.  

Zo vinden we bij de dominante klasse een ‘esthetische dispositie’ en een habitus die voornamelijk gericht 

is op distinctie, vinden we vooral bij de middengroepen een ‘ambitieuze habitus’ of smaak die de 

uitdrukking is van veel ‘goede wil’, waarbij nabootsing van de leefstijl van de dominante klasse centraal 

staat, of is er net het gebrek aan ambitie of de ‘noodwendigheidshabitus’ (of ook ‘smaak voor het 

noodzakelijke’ – zie Vander Stichele, 2002a) bij diegenen op de laagste posities (Bourdieu, 1984 [1979], 

Ganzeboom, 1988: 24, Otte, 2004: 58-59).  

Deze esthetische dispositie, of voorkeur voor vorm- en stijlaspecten, voor schoonheid en vorm boven 

functie en praktisch nut, vertaalt zich niet alleen in een grotere interesse voor (schone) kunsten, maar komt 

tot uitdrukking binnen zowat alle aspecten van het dagelijkse leven (eetgewoonten, inrichting van de 

woning,…). Net zo goed zal de ‘goût de nécessité’ of de ‘voorkeur voor functie’ te zien zijn binnen tal van 

domeinen (het praktisch nut van een gezinsvakantie, eten uit gewoonte of uit noodzaak, 

ontspanningsfunctie van film,…), en dit met name binnen de laagste sociale strata.  

Bovendien worden ook dieperliggende verschillen binnen sociale klassen gedetecteerd. Zo onderscheidt 

Bourdieu binnen de hoogste sociale laag een heersende fractie (de ‘oude burgerij’) van een overheerste 

fractie (voornamelijk kunstenaars en intellectuelen). De laatste groep kenmerkt zich door een hoge mate 

aan cultureel kapitaal, en een behoorlijke (maar kleinere in vergelijking met de heersende fractie) 

hoeveelheid economisch kapitaal (Bourdieu, 1984 [1979]: 128; zie ook Otte, 2004: 59). De groep met een 

grote hoeveelheid aan economisch kapitaal zal zich logischerwijze proberen onderscheiden door een 

voorkeur voor (dure) luxeproducten, terwijl bij de groep met minder economisch maar veel cultureel 

kapitaal goedkopere, maar intellectueel veeleisende, cultuurvormen de voorkeur zullen genieten 
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(Weininger, 2005: 127). Of anders gezegd: hun smaak zal gekenmerkt worden door een heel uitgesproken 

voorkeur voor de ‘vorm’ boven de ‘functie’. 

Naast een as die het kapitaalsvolume voorstelt, en een as die de kapitaalssamenstelling omvat, 

onderscheidt Bourdieu ook nog een zogenaamde ‘loopbaanas’, waarmee hij een tijdsdimensie in zijn 

analyse van leefstijlen (of van de sociale ruimte) introduceert. Deze derde dimensie splitst als het ware de 

verschillende sociale posities, gestructureerd volgens hoeveelheid cultureel en economisch kapitaal, 

verder op naargelang het individueel doorlopen levenstraject. In essentie gaat het over ‘de verandering of 

stabiliteit in kapitaalsvolume en kapitaalssamenstelling die mensen doorheen de tijd – doorheen hun 

levensloop – hebben ervaren’ (Weininger, 2005: 123). Deze derde as brengt met andere woorden ook de 

sociale mobiliteit ten opzichte van het milieu van herkomst (het thuismilieu,…) in kaart. 

Uiteindelijk zijn het volgens Bourdieu dus vooral individuele achtergrondkenmerken (met bijvoorbeeld 

ouderlijk milieu als belangrijke determinant), de hoeveelheid cultureel en economisch kapitaal en leeftijd 

of levensfase die gedragkeuzen beïnvloeden. Theoretisch onderscheidt Bourdieu ook een dimensie 

‘sociaal kapitaal’ (eigenlijk een specifieke vorm van cultureel kapitaal, zie Robbins, 2000: 36) maar 

empirisch wordt deze as slechts in zeer beperkte mate uitgewerkt (Otte, 2004: 59). 

 

Bourdieus model beschrijft de situatie in Frankrijk tijdens de naoorlogse periode (jaren ’60), en is zeker en 

vast een product van zijn tijd. Het stijgende welvaartsniveau, de groeiende aandacht voor vrije tijd en 

vrijetijdsinvullingen, het groter wordende belang van diploma’s, de democratisering van het onderwijs en 

de toegenomen kansen op sociale mobiliteit zijn slechts enkele elementen die in zijn ideeën duidelijk naar 

voor komen. Toch blijft Bourdieu tegelijkertijd trouw aan het structuralisme, door de sterke nadruk die hij 

legt op het aanwezige economische en culturele kapitaal die op hun beurt de juiste condities scheppen 

voor de ontwikkeling van een bepaalde set van disposities (Rupp & Haarmans, 1994; Otte, 2004; Katz-

Gerro, 2002; Bennett, Emmison & Frow, 1999: 8-11). Hij gaat ervan uit dat leefstijlen en klassenposities 

elkaar “wederkerig zullen versterken” (Katz-Gerro, 2002), en dat leefstijlen in eerste instantie toch de 

bestaande ongelijkheid zullen reproduceren. Hij vertrekt in zijn analyses dan ook vanuit een bestaande 

sociale ordening (een beroepencategorisatie, gekoppeld aan een bepaalde posities in de sociale ruimte) om 

van daaruit ook leefstijlpatronen in deze sociale ruimte te kunnen projecteren. In die zin kan men 

Bourdieus model ook zien als een “vernieuwde invulling van statusgroepen in weberiaanse zin” (Parkin, 

1979 in Ganzeboom, De Graaf & Kalmijn, 1987). 
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3.7.3 De erfenis van Bourdieu 

 

Ook na Bourdieu zijn tal van onderzoekers geïnteresseerd geraakt in de link tussen leefstijlen en 

statusstreven of processen van sociale distinctie. Vooral de notie van cultureel kapitaal (Bourdieu & 

Passeron, 1998 [1970]), analytisch onderscheiden van economisch kapitaal, werd echter alom 

overgenomen door cultuursociologen (Robbins, 2000: 32-37). Het idee dat iemands culturele bagage niet 

alleen de maatschappelijke positie bepaalt, maar voor een groot stuk ook de culturele smaak en leefstijl, 

komt in zowat elke recente bijdrage rond leefstijlen aan bod (zie bijvoorbeeld Ganzeboom, 1988; Bennett, 

Emmison & Frow, 1999; Katz-Gerro, 1999/2002; Otte, 2004). Ondanks het feit dat Bourdieu het begrip 

later nog verfijnde, wordt het in de onderzoeksliteratuur echter wel eens fout geïnterpreteerd (Robbins, 

2000: 33).  

 

Bourdieu (1979) zelf omschrijft een geïncorporeerde of geïnternaliseerde vorm van cultureel kapitaal (de 

persoonlijke disposities, vaardigheden, culturele bagage), een geobjectiveerde vorm (culturele goederen 

die ter beschikking staan van het individu) en een geïnstitutionaliseerde vorm (bijvoorbeeld iemands 

opleidingsniveau). ‘Kapitaal’ is in die zin een wat foute woordkeuze, aldus Robbins (2000: 34), aangezien 

hiermee teveel de nadruk wordt gelegd op culturele bagage als ‘hulpbron’ en, meer nog, aangezien 

hiermee de indruk wordt gewekt dat cultureel kapitaal een directe uiting is van een klassenpositie. 

Cultureel kapitaal is niet louter iets dat via socialisatie door ouders aan hun kinderen wordt ‘meegegeven’. 

Zeker in de eerste vorm, het geïncorporeerde culturele kapitaal, omvat het immers voor een deel ook 

erfelijke, aangeboren, eigenschappen (Bourdieu, 1979b).  

Bourdieus visie op cultuur wordt bovendien wel eens als te sterk unidimensioneel bestempeld (Holt, 

1997). Teveel wordt immers de nadruk gelegd op het verschil tussen zogenaamde hoge en lage 

cultuuruitingen (Holt, 1997). De elite uit Bourdieus onderzoeken heeft dan een voorkeur voor schone 

kunsten en een afkeer voor meer populaire cultuurvormen, en houdt er typische ‘elitaire’ attitudes en 

gewoontes op na, terwijl minder gegoeden op gebied van cultureel kapitaal zich met ‘eenvoudiger en beter 

verteerbare’ vormen van entertainment bezig houden. Zij zouden de smaak en gewoonten van de hoogste 

sociale strata als eerder ‘snobistisch’ omschrijven (Bourdieu, 1984 [1979]; Peterson, 1992: 244). Anders 

gezegd: een voorkeur voor meer populaire, ‘volkse’ cultuur duidt aan dat iemand minder kapitaal ter 

beschikking heeft, eerder dan dat hij of zij zou beschikken over ‘anderssoortig’ kapitaal.  

Sociale exclusie en sociale reproductie is voortbouwend op Bourdieus ideeën dan ook enkel mogelijk mits 

een sterke symbolische afbakening tussen deze ‘highbrow’ en ‘lowbrow’ smaak (Holt, 1997). Dit 

impliceert echter dat het bestaan van één legitieme cultuur door alle individuen in een maatschappij wordt 

erkend (Kane, 2003). Of zoals door Lamont wordt gesteld: de symbolische hiërarchie, met aan de top van 
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deze hiërarchie de smaak van de dominante klasse, moet door alle maarschappelijke lagen erkend worden, 

en moet ook actief verdedigd worden door de dominante klasse (Lamont, 1992 in Holt, 1997: 95) 

Verschillende studies, onder andere deze met betrekking tot zogenaamde culturele subculturen, hebben 

echter al gewezen op het bestaan van verschillende culturele standaarden en normen (cf Kane, 2003: 406).  

Bovendien zouden in Bourdieus logica, aldus Rupp en Haarmans (1994) uitsluitend die cultuuruitingen 

die Bourdieu omschrijft als ‘legitieme cultuur’ (waarmee hij voornamelijk doelt op de schone kunsten, cf 

Bourdieu, 1984 [1979]) échte symbolische waarde hebben. Het is via een voorkeur voor deze 

cultuurvormen dat mensen zich onderscheiden. In zijn theoretische modellen zou over het algemeen te 

weinig aandacht worden getoond voor andere, in zijn bewoordingen ‘populaire’, cultuurvormen (Rupp & 

Haarmans, 1994; Bennett, Emmison & Frow, 1999: 210-220).  

 

Dit is slechts gedeeltelijk waar. Bourdieu heeft, ondermeer in zijn beschrijving van culturele bagage en 

cultureel kapitaal, inderdaad bijzonder veel aandacht voor de smaak van de hogere strata (cf Bourdieu & 

Passeron, 1998 [1970]). Toch laten de uiteindelijke analyses in ‘La distinction’ ook een meer genuanceerd 

en gedifferentieerd beeld zien (Bourdieu, 1984 [1979]). Ook Holt (1997: 101) beklemtoont dat de 

consumptie van schone kunsten, waarop latere studies zich toespitsen, slechts een onderdeel vormen van 

het smaakpatroon dat door Bourdieu wordt toegeschreven aan de maatschappelijke elite. Bovendien is dit 

specifieke smaakpatroon, waaronder een voorkeur voor schone kunsten, zeer sterk gebonden aan de 

specifieke maatschappelijke en historische context waarin de analyses werden uitgevoerd. Bourdieu heeft 

volgens hem nooit de bedoeling gehad om zo sterk op deze schone kunsten te focussen, hoewel velen zijn 

teksten – en vooral zijn theoretisch werk – op die manier hebben geïnterpreteerd. 

 

3.7.4 Verdere kritische bedenkingen bij Bourdieus distinctiemodel 

 

Bourdieus ideeën hebben zowel binnen het onderzoek naar sociale stratificatie als binnen de 

cultuursociologie veel navolging gekend, maar hebben ook de nodige kritische bedenkingen en vragen te 

berde gebracht, waaronder deze over de relevantie van zijn theoretische modellen, en de repliceerbaarheid 

van zijn bevindingen, in andere nationale socio-culturele settings en in een steeds veranderende 

samenleving.  

Naar het meest cruciale punt werd al verwezen: nogal wat auteurs hebben ondertussen gewezen op het 

gebrek aan generaliseerbaarheid van de centrale bevindingen. Zo worden dikwijls vragen gesteld over de 

toepasbaarheid van zijn ideeën, twintig à dertig jaar na datum en binnen andere contexten (Bryson, 1996; 

Erickson, 1996; Relish, 1997; Kane, 2003). Toch kunnen we hierbij opnieuw aanhalen dat Bourdieu zich 

zelf klaarblijkelijk goed bewust was van de sterk contextgebonden resultaten, en dat het vooral zijn 
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algemeen theoretische inzichten zijn die ver buiten de Franse context werden verspreid en navolging 

hebben gekend (Holt, 1997).  

Een bijhorende veelgehoorde kritiek heeft te maken met de gebrekkige vertaling van Bourdieus brede 

theoretische kader in zinvolle, doorgedreven analyses (cf Hall, 1992). Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen 

op het statische en eerder rigide karakter van zijn analyses en voornaamste empirische bevindingen, wat in 

scherp contrast staat tot de vele theoretische beschrijvingen die het sociaal handelen voorstellen als een 

“dynamische, interactieve en vloeiende” praxis (Bennett, Emmison & Frow, 1999).  

Ook het habitusconcept werd vaak onder de kritische loep genomen, en zou volgens sommigen op een 

simpele tautologie terug te brengen zijn: “one makes petit-bourgeois choices because one has a petit-

bourgeois habitus” (Bennett, Emmison & Frow, 1999: 12). 

Op het theoretische gebied werd daarnaast (en zoals aangehaald) veel kritiek geleverd op het idee van een 

unidimensionele ‘culturele orde’ en het bestaan een algemeen aanvaarde set van ‘legitieme’ 

cultuurvormen, ook in postmoderne samenlevingen. In het verlengde daarvan kan Bourdieus beperkte 

aandacht voor populaire cultuur en institutionele structuren, zoals culturele industrieën, worden vermeld 

(Crane, 1992; Dimaggio, 1992; Inglis, 2005).  

Ook wordt in de onderzoeksliteratuur herhaaldelijk gewezen op de geringe interesse voor andere sociaal 

structurerende variabelen (geslacht, ethnische achtergrond,…) (Ganzeboom, 1988; Relish, 1997; Kane, 

2003; Otte, 2004; Bennet, Emmison & Frow, 1999). Anderen verwijzen hierbij ook naar de eerder 

problematische invulling van ‘sociale klasse’ (Bennet, Emmison & Frow, 1999; Ganzeboom, De Graaf & 

Kalmijn, 1987; Chan & Goldthorpe, 2005), geoperationaliseerd op basis van beroepspositie en het daaraan 

gekoppelde culturele en economische kapitaal. Bourdieu (1984 [1979]) gebruikt hiervoor geen bestaande, 

op voorhand geteste en gekwantificeerde beroepenclassificaties maar gaat eerder exploratief te werk 

(Ganzeboom, De Graaf & Kamijn, 1987).  

 

Toch heeft Bourdieu in sterke mate bijgedragen tot het debat en het onderzoek naar leefstijlen. Wat betreft 

de bestudering van leefstijlen en hun sociale gestructureerdheid kunnen we drie punten in de verf zetten. 

We onthouden dat hij er door de introductie van een tweedimensionele sociale ordening, op basis van 

economisch en cultureel kapitaal, in slaagt om het debat rond sociale ongelijkheid in de twintigste eeuw 

op een hoger niveau te tillen, en aan te passen aan de specifieke (laat)moderne omstandigheden. Hij doet 

dit samen met heel wat tijdgenoten zoals Dahrendorf (1959), Wright (1985) of bijvoorbeeld Giddens 

(1980). Wat betreft de samenhang tussen structuur en cultuur, tussen leefstijlen en sociale klasse of sociale 

status, staat de introductie van het habitusconcept, als ‘gestructureerde en structurerende structuur’ 

(Bourdieu, 1979: 191), centraal. Tot slot is Bourdieus notie van ‘sociale milieus’ niet onbelangrijk 

gebleken: veel laatmoderne onderzoekers zagen hierin een manier om te ontsnappen aan de vele 
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beperkingen uitgaande van de klassieke ‘sociale klasse’-benadering (cf infra, hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3) 

(Richter, 2002; Schulze, 2000 [1992]; Otte, 2004).  

 
3.8 Besluit 

 

Onder andere in de analyse van leisure styles of subculturen zien we, bij het midden van de twintigste 

eeuw, een eerste aanzet voor de hernieuwde sociaal-wetenschappelijke aandacht voor leefstijlen. Het is 

echter Bourdieu die, in zijn smaaktheorie en zijn zoektocht naar een stratificatiemodel, dat beter in staat 

moet zijn om de maatschappelijke realiteit te beschrijven en verklaren, het onderzoek naar leefstijlen, en 

met name naar de link tussen symbolische en sociale differentiëring, op de agenda plaatst. Het idee van 

een (klassengebonden) habitus, en zijn notie van cultureel kapitaal, hebben daarbij het meest navolging 

gekend binnen de cultuursociologie en studie van leefstijlen, maar ook (ver) daarbuiten. Toch bestaat er 

een grote nood aan modernere, meer bruikbare, vertalingen van zijn ideeën naar een hedendaagse 

(postmoderne) realiteit.  

In de volgende paragrafen wordt hierop dieper ingegaan, nadat we een korte uitweiding hebben gemaakt 

betreffende het ontstaan van een (postmoderne of laatmoderne) consumptiecultuur.  

 

4 Leefstijlen in een (post- of laatmoderne) consumptiecultuur (1975-…) 

 

4.1 Inleiding 

 

Bourdieus visie op leefstijlen, en hun verband met economisch en cultureel kapitaal, kan als een mijlpaal 

worden beschouwd in het onderzoek naar de sociale gestructureerdheid van leefstijlen. Toch heeft 

Bourdieus distinctiemodel, en de visie op sociale stratificatie uitgedragen door hem en zijn tijdgenoten, 

niet alle vragen betreffende leefstijlen en hun verband met sociale structuur beantwoord.  

Het uitblijven van een klassenconflict in klassieke (Marxistische) termen, de groeiende middenklasse, de 

doorgedreven professionele specialisatie en de stijging in het algemene welvaartspeil en opleidingsniveau 

hebben sommigen zelfs overtuigd van het feit dat het oude begrip ‘klasse’ geen toekomst meer kent (Clark 

& Lipset, 1991; Clark, Lipset & Rempel, 1993; Pakulski & Waters, 1996). Hierbij wordt dan meerbepaald 

verwezen naar het groeiende belang van horizontale differentiatie ten nadele van verticale (hiërarchische) 

differentiatie, of met name naar het verdwijnen van de samenhang tussen structuur en cultuur, tussen 

klassen en leefstijlen. Een klassiek voorbeeld is het verdwijnen van een direct verband tussen klassen en 

stemgedrag (Clark & Lipset, 1991/2001; Clark & Rempel, 1993;  Manza, Hout & Brooks, 1995; De Witte, 

1994; Crompton, 2000; Houtman, 2001).  
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We verwezen in vorige paragrafen, ook bij de bespreking van Bourdieus bijdrage, reeds bondig naar deze 

zoektocht naar nieuwe stratificatiemodellen, aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze 

maatschappelijke ontwikkelingen, vanaf het midden van de twintigste eeuw, maar met name vanaf de 

jaren ’60-’70, worden in de hiernavolgende paragrafen iets dieper uitgewerkt.  

Het is daarmee onze bedoeling het leefstijlconcept, en daardoor ook deze leefstijlstudie, een plaats te 

geven binnen een breder, hedendaags maatschappelijk en wetenschappelijk kader. Met name wordt 

(bondig) ingegaan op de notie van een  ‘consumptiecultuur’, binnen een ‘laatmoderne’ of ‘postmoderne’ 

maatschappelijke realiteit en de centraliteit van leefstijlen, of symbolische differentiatie, binnen deze 

consumptiecultuur. Binnen dit bredere kader kunnen we vervolgens (in een volgende paragraaf) ruimere 

visies op hedendaagse leefstijldifferentiatie, of het al dan niet bestaan van collectieve leefstijlen, en ook 

betreffende de samenhang tussen symbolische differentiëring en sociale differentiëring, een plaats geven. 

In een laatste paragraaf binnen dit literatuuroverzicht volgt dan een overzicht van een aantal hedendaagse 

leefstijlstudies.  

 

4.2 Consumer society 

 

In The System of Objects (1968) verwijst Jean Baudrillard naar de nieuwe mythologie van de laat-20e 

eeuwse consumptiemaatschappij. In The Consumer Society (1998) wordt Baudrillards centrale stelling uit 

1968 aangehaad:  

 

“Just as medieval society was balanced on God and the Devil, so ours is balanced on consumption 

and its denunciation” (Baudrillard, 1998: ix) 

 

Baudrillard (1998) geeft daarbij aan dat niet zozeer de aanwezigheid van een groeiende hoeveelheid 

consumptiegoederen, maar wel de grootschalige commodificatie en de betekenisverschuiving van 

gebruiksgoederen naar symbolen, kenmerkend zijn voor de hedendaagse consumptiemaatschappij.  

Commodificatie verwijst naar het principe dat zowat alles, mooi verpakt, een prijs heeft en dus te koop 

kan worden aangeboden. Luxe en comfort, schoonheid, positieve gevoelens, welvaart, jeugd en welzijn 

worden via reclame gepromoot, en zouden dan ook voor iedereen binnen handbereik liggen (Lodziak, 

2002; Featherstone, 1991). De belangrijkste ideologie betreffende consumptie en consumptiecultuur wordt 

vandaag de dag voornamelijk gekenmerkt door een ongebreideld geloof in “wat je consumeert, bepaalt 

wie je bent”. Consumptie en identiteit zijn in deze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden, in die zin dat 

consumptiegoederen – in de brede betekenis van het woord – ons daadwerkelijk een zelfbeeld verschaffen.  
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Wie niet consumeert, is ook ‘niemand’ (Lodziak, 2002: 48-49), of zoals Giddens (1991) stelt:  

 

“In conditions of high modernity, we all not only follow lifestyles, but in an important sense are 

forced to do so – we have no choice but to choose” (Giddens, 1991: 81).  

 

De ontwikkeling van een consumptiecultuur wordt vaak beschreven binnen het kader van de overgang van 

een moderne naar een ‘postmoderne’ of ook ‘laatmoderne’ cultuur (Featherstone, 1991; Giddens, 1991). 

Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen, moeten we dit alles eerst binnen een breder historisch-

maatschappelijk kader plaatsen. We verwijzen naar twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die 

hebben geleid tot nieuwe productie- en consumptieverhoudingen: de overgang naar ‘postfordisme’ en het 

zogenaamde ‘postindustrialisme’. 

 

4.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

4.3.1 Postfordisme 

 

In de eerste plaats moeten we duiden op wijzigingen in het productieproces. De postfordistische school 

beklemtoont het einde van het tijdperk van de lopende band-productie, tijdens de tweede helft van de 

twintigste eeuw. Niet alleen kent kleinschalige productie een sterke opmars, maar ook creativiteit, 

originaliteit, innovatie en uniciteit winnen aan belang. Op die manier ontstaat tijdens de postfordistische 

periode een steeds groter wordende waaier aan keuzemogelijkheden, afgestemd op welbepaalde niches en 

individuele smaken van (kleine) consumentengroepen. Postfordisme behelst in die zin ook het tanen van 

de massaconsumptie, gekoppeld aan de fordistische massaproductie. Marktonderzoek, reclame en 

productontwikkeling komen hierbij meer en meer op de voorgrond te staan (Kumar, 1995; Lammertyn, 

Declercq & Hustinx, 2001; Lodziak, 2002). Het postfordisme zou daarbij zijn ingeleid door tal van 

technologische ontwikkelingen, waaronder de uitvinding van de microchip.  

 

4.3.2 Postindustrialisatie 

 

Zoals Bell (1973: 112) het begin jaren ’70 al stelt, geldt als essentieel kenmerk van de “postindustriële 

samenleving”: “The centrality of theoretical knowledge as the axis around which new technology, 

economic growth and the stratification of society will be organized”. Met het postindustrialisme wordt dan 

verwezen naar het verdwijnen van de oude maatschappelijke verhoudingen, sociale stratificatie, als gevolg 
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van het verdwijnen van de typisch 19e eeuwse vormen van arbeid en productie (Bell, 1973; Gershuny & 

Miles, 1983; Kumar, 1995; Lammertyn, Declercq & Hustinx, 2001).   

Onder andere door de introductie van de lopende band, verliest de zware industrie in West-Europa 

gedurende de 20e eeuw aan belang, ten voordele van de dienstensector en de hoogtechnologische 

industrie. In de eerste fase staat de toenemende vraag naar transport van goederen en administratieve 

ondersteuning van de productie centraal. Nadien groeit de nood aan organisatie van goederendistributie, 

financiële dienstverlening en administratie, verzekeringen, import en export,... In een volgende fase komt 

de klemtoon ook te liggen op dienstverlening op het gebied van openbaar bestuur,  huisvesting, 

gezondheid, opleiding, recreatie, horeca, wetenschappelijk en technologisch onderzoek, 

productontwikkeling, reclame en marktonderzoek (Bell, 1973: 95/127-128; Lammertyn, Declercq & 

Hustinx, 2001).  

Daar waar de oude industrieën een hoog arbeidsintensief en vooral energie-intensief karakter hebben, 

vragen deze nieuwe diensten om een hoog gehalte aan gespecialiseerde kennis en vaardigheden. 

Geavanceerde industriële samenlevingen betreden zo het ‘informatietijdperk’ of worden 

‘kennismaatschappijen’ (Elchardus, Marx & Pelleriaux, 2003). Nog volgens Bell valt het moeilijk uit te 

maken of deze nieuw opduikende diensten eerder de oorzaak dan wel het gevolg zijn van een steeds 

complexer wordende samenleving. Feit blijft dat, doordat de nood aan gespecialiseerde kennis blijft 

stijgen, het maatschappelijke en economische belang van een goed uitgerust onderwijssysteem steeds 

toeneemt.  

De twintigste eeuw is in de eerste plaats ook de eeuw van sociale strijd, van toenemende sociale rechten 

voor werknemers. Ook deze sociale strijd werkt de verschuiving van arbeidsintensieve naar 

kennisintensieve productie in de hand. De toenemende hoeveelheid vrije tijd, hogere lonen en betere 

algemene arbeidsvoorwaarden, zorgen immers voor een extra verschuiving in aandacht van werk naar 

ontspanning, van arbeidstijd naar vrije tijd, van werknemers als productiekrachten naar werknemers als 

consumenten. Deze steeds groter wordende nadruk op consumptie werkt op haar beurt de groei van de 

dienstensector (toerisme, cultuur,...) en media nog eens in de hand (Bell, 1973/1976; Featherstone, 1991). 

In de postindustriële maatschappij staat de goed opgeleide professioneel met andere woorden centraal, 

wint de dienstensector substantieel aan belang, wordt kennis net zoals bezit een schaars goed en 

machtsinstrument en verschuift voor beleidsvoerders de aandacht naar levenskwaliteit, opleiding, welzijn, 

gezondheid, maatschappelijke participatie, sociale rechten, vrije tijd en consumptie (Bell, 1973: 127-129; 

Giddens, 1991: 29-32). 
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4.3.3 Materialisme en postmaterialisme  

 

Door een stijgend welvaartsniveau zouden vanaf het midden van de twintigste eeuw niet alleen de oude 

klassenstructuren verdwijnen, en consumptie en vrijetijdsbeleving op het voorplan treden (over brede 

sociale lagen heen), maar zouden ook typisch klassengebonden problemen naar de achtergrond 

verschuiven (Minkenberg & Inglehart, 1989; Elchardus, 2002; Otte, 2004; Achterberg, 2005).  

Het centrale punt in Ingleharts (1977/1997) bijdragen betreft de veranderende waardeoriëntaties en een 

verschuiving in politieke thema’s.  Het klassieke klassenconflict over schaarse middelen zou in deze visie 

plaats moeten ruimen voor een conflict over waarden, tussen ‘materialisten’ en ‘postmaterialisten’. In de 

literatuur wordt ook verwezen naar de ‘heraligneringsthese’ (Elchardus, 2002: 12). Op microniveau komt 

meer nadruk te liggen op thema’s als zelfrealisatie, individuele vrijheid,... Postmaterialistisch 

georiënteerde individuen zouden dan diegenen zijn die zich inzetten voor of belang hechten aan 

(bijvoorbeeld) ecologische vraagstukken, gelijke rechten voor minderheidsgroepen, vrouwenemancipatie, 

abortus en euthanasie,... , en worden ook typisch ‘politiek linkse thema’s’ aanzien (Swyngedouw, 1994; 

Houtman, 2003).  

Anderen zijn echter van mening dat ook door ‘Nieuw rechts’ aandacht wordt besteed aan dergelijke non- 

of postmaterialistische maatschappelijke vraagstukken (Flanagan, 1987; Achterberg, 2005). Materialisme 

en wat Inglehart postmaterialisme noemt, kunnen dan nog de eindpunten op één continuüm zijn en met 

andere worden terug te brengen zijn op één enkele dimensie (cf Otte, 2004), dit betekent nog niet dat dit 

continuüm parallel loopt met de klassieke klassenstructuur of - als een modernere invulling van deze 

klassentegenstellingen - met de beschikbare financiële middelen.  

Flanagan stelt wel dat, naast het conflict tussen materialistisch en postmaterialistisch georiënteerden, er 

een bijkomend waardeconflict schuilt tussen de eerder ‘autoritair’ versus ‘libertair’ ingestelde burgers 

(Flanagan, 1987; Elchardus, 2002). Bij het begin van de jaren ’60 werd deze tegenstelling nog gekoppeld 

aan een klassenonderscheid of een verschil in beroepspositie, waarbij autoritarisme werd aanzien als 

typische eigenschap van ‘de arbeidersklasse’ (De Witte, 1991; Elchardus & Pelleriaux, 2003). Nadien zijn 

sociologen, via meer nauwgezette analyses, tot de conclusie gekomen dat wellicht de scholingsgraad, en 

niet de beroepspositie, het grootste deel van de verschillen kan verklaren.  

Deze nieuwe breuklijn kan dan worden geïnterpreteerd als een rechtstreeks gevolg van het 

‘maatschappelijke onbehagen’ van laaggeschoolden, zo dominant aanwezig in de hedendaagse 

maatschappij die gedomineerd wordt door kennis, onderwijs, specialisatie en wetenschap. Financiële 

onzekerheid, onzekerheid over tewerkstelling gekoppeld aan het gevoel dat men niet meetelt’ in onze door 

kennis gedomineerde maatschappij, gelden in deze visie als belangrijkste oorzaken voor dit gevoel van 
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onbehagen (Middendorp, 1979; Elchardus, Smits & Kuppens, 2003; Marx & Passot, 2003; Elchardus & 

Pelleriaux, 2003).  

 

4.4 Postmoderne leefstijlen en het belang van symbolische ongelijkheid 

 

In eerste instantie wordt culturele postmoderniteit geassocieerd met het verdwijnen van sociale identiteiten 

ten voordele van individuele identiteiten, met een algemene toestand van anomie en onzekerheid over de 

sociale rol(len), en dus ook met het verdwijnen van ‘oude’ klassengrenzen en klasse- of statusgebonden 

leefstijlen. Anderzijds, en hiermee verbonden, staat het groeiende belang van symbolische differentiëring, 

via consumptie, centraal (o.a. Baudrillard, 1998; Lodziak, 2002; Giddens, 1991: 32-34; Beck, Giddens & 

Lash, 1994). Om al deze redenen kunnen leefstijlen en leefstijlverschillen als typische uitdrukking van de 

postmoderne (consumptie)cultuur worden aanzien.  

 

Baudrillard (1998) wordt daarbij als belangrijke voorstander van de zogenaamde ‘nivelleringsthese’ 

aanzien, aangaande het verdwijnen van klassengrenzen en hun verband met consumptie. Dit heeft volgens 

hem echter niet geleid tot het verdwijnen van symbolische ongelijkheid. Immers, niet het al dan niet 

beschikken over een specifiek consumptieproduct (bijvoorbeeld een bepaald type wasmachine), maar 

vooral de symbolische en sociale betekenis gekoppeld aan specifieke constellaties van 

consumptiegoederen, dragen bij tot de nieuwe (symbolische) ongelijkheid:  

 

“Everyone has (or will have) the same washing machine and buys the same paperbacks. But this 

equality is entirely formal: though bearing on what is most concrete, it is in fact abstract. And it is, 

by contrast, on this homogeneous abstract base (…) that the real system of discrimination is able 

to operate. (…) for, in themselves, and taken individually (the car, the razor, etc.), they have no 

meaning: it is their constellation, their configuration, the relation to these objects and their overall 

social ‘perspective’ which alone have a meaning. And that meaning is always a distinctive one. 

They themselves, in their materiality as signs (their subtle differences), reflect that structural 

determination.” (Baudrillard, 1998: 59) 

 

Onzekerheid, betekenisloosheid en anomie over de maatschappelijke positie, en ook over de (stabiele) 

symbolische betekenis van goederen, resulteren daarbij volgens sommigen in een nog sterkere nood om, 

in de eerste plaats via consumptie, een eigen identiteit op te bouwen (Featherstone, 1991). Chaney (1994: 

191) heeft het in dit kader over “life-style as a dramatisation of identity”. Postmoderniteit houdt dan 

bovendien niet noodzakelijk het einde in van een samenhang tussen sociale positie en leefstijlen, maar 
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eerder als het begin van “the development of more flexible modes of classification” (Featherstone, 1991: 

45). “A new frame which entails a more flexible generative structure within which a wider range of 

differences can be recognized and tolerated” (Featherstone, 1991: 45; van Eijck & Bargeman, 2004). Met 

name op dit laatste aspect wordt dieper ingegaan in hedendaagse leefstijlstudies (zie paragraaf 6). 

 

4.5 Besluit 

 

Om in de hiernavolgende paragrafen dieper te kunnen ingaan op een aantal ruimere visies op symbolische 

ongelijkheid/differentiëring, wilden we in deze paragraaf de maatschappelijke tendensen schetsen die het 

ontstaan van een (postmoderne of laatmoderne) consumptiecultuur hebben ingeleid. Naast het feit dat vrije 

tijd en symbolische differentiëring, via consumptie, sterker op het voorplan treden, staat hierbij het 

verdwijnen van oude klassengrenzen, zich manifesterend in het verdwijnen van klassengebonden 

(waarden)conflicten, maar ook klassengebonden consumptiestijlen, centraal. In wat volgt zal dieper 

worden ingegaan op deze symbolische ongelijkheid en het groeiende belang van consumptie(patronen), en 

zullen met name uiteenlopende visies op symbolische ongelijkheid in de hedendaagse maatschappij, 

worden geschetst.  

 

5 Leefstijlen en symbolische ongelijkheid 
 

5.1 Inleiding 

 

Om het hedendaagse leefstijlonderzoek een plaats te kunnen geven binnen een ruimer theoretisch kader, 

gaan we in wat volgt in op een aantal visies omtrent symbolische ongelijkheid, consumptie en 

(groepsgebonden) leefstijlen. Onder andere Lury (1996), Warde (1997), Corrigan (1997), Warde & 

Martens (2000), Katz-Gerro (2004) en Tomlinson (2003) overlopen een aantal bijdragen en theoretische 

modellen. Om niet te hervallen in overdreven vereenvoudigingen van de theoretische debatten, projecteert 

Tomlinson (2003: 98) de verschillende theoretische benaderingen op een continuüm. Hij baseert zich 

hiervoor gedeeltelijk op de schets van Warde (1997: 20).  

Aan de ene zijde bevinden zich deze bijdragen die zich richten op maatschappelijke ‘massificatie’ of ook 

‘McDonaldisatie’ (Ritzer, 1993/2002). De leefstijldifferentiatie in is in deze visie nihil, en dit als gevolg 

van de afvlakking van de verschillen als gevolg van onder andere de toegenomen sociale mobiliteit, 

overproductie en overconsumptie. Aan het andere uiteinde van het continuüm bevinden zich theoretische 

bijdragen die zouden kunnen worden samengevat als “het idee van een volledig geatomiseerde 
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samenleving” (Tomlinson, 2003: 98). We bespreken in dit kader enkele bestaande ideeën betreffende 

individualiseringsprocessen. In wat volgt zal ook deze benadering verder worden uitgewerkt.  

Rond het evenwichtspunt, tot slot, plaatst Tomlinson eerst en vooral deze bijdragen die focussen op een 

klasse- of status-georiënteerde maatschappij. Dit is de zogenaamde structuralistische visie. Ook bijdragen 

die het belang van andere persoonlijke achtergrondkenmerken voor leefstijldifferentiatie benadrukken (in 

een zogenaamd verticaal model van leefstijldifferentiatie), bevinden zich echter in van het continuüm. In 

het verlengde hiervan zullen we ook ingaan op de visie die veeleer de symbolische ongelijkheid, als 

sleutel in de zoektocht naar nieuwe sociale ongelijkheden, naar voor schuift. Al deze visies delen immers 

als centrale assumptie het bestaan van collectieve leefstijlen, horizontaal of verticaal  gedifferentieerd. 

 

 

 

Figuur 1. Leefstijldifferentiatie (naar: Warde, 1997; Tomlinson, 2003) 
 

 
5.2 Massificatie 

 

Massificatie houdt de notie van ‘kuddeconsumenten’, van gelijkvormigheid en onpersoonlijkheid in 

productie en consumptie, in, en deze gelijkvormigheid en onpersoonlijkheid vinden hun oorsprong in het 

productieproces. 

In zijn these rond ‘mcdonaldisering’ van de hedendaagse productie en consumptie, legt Ritzer 

(1993/2002) de nadruk op vier dimensies: efficiëntie, berekenbaarheid, voorspelbaarheid en controle via 

een onpersoonlijke technologie. Mcdonaldisering aan de productiezijde houdt dan in dat men via een 

minimale inzet van middelen, via de meest efficiënte weg, tot een maximale uitkomst tracht te komen 

(Ritzer, 2002). Ook de distributie en handel verlopen op steeds dezelfde, efficiënte en voorspelbare maar 

dus onpersoonlijke, wijze. Voorspelbaarheid houdt ook in dat men op gelijk welke plaats, op gelijk welk 

tijdstip, quasi identieke producten zal terugvinden (mits een aantal lichte variaties naargelang land en 

regio).  
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Door de gelijkvormigheid van de productie, overal ter wereld, wordt vooral efficiëntie en 

controleerbaarheid nagestreefd. Originaliteit, een persoonlijke aanpak, creativiteit, variatie,... ontbreken. 

Consumenten worden in deze visie dan ook vaak aanzien als nietsvermoedende, passieve, onkritische en 

oppervlakkige gebruikers van dezelfde massaproducten. Ook aan de consumptiezijde is er zodoende 

voornamelijk sprake van gelijkvormigheid en onpersoonlijkheid (Maffesoli & Smith, 1996; Miles, 

Meethan & Anderson, 2002: 3). 

Massificatie hoeft echter niet noodzakelijk te leiden tot een verdwijnen van leefstijldifferentiatie en 

symbolische grensafbakening. In de eerste plaats moeten we ons bewust zijn van het feit dat nieuwe 

productieprocessen niet alleen gelijkvormige massaproducten, maar ook een grote diversiteit aan 

consumptiegoederen, afgestemd op specifieke niches, hebben voortgebracht (cf infra, en ook Ritzer, 2002; 

Baudrillard, 1998). Verder moeten we hier opnieuw verwijzen naar bestaande ideeën met betrekking tot 

distinctie in een postmoderne cultuur (Baudrillard, 1998; Douglas & Isherwood, 1979; Featherstone, 

1988). Niet zozeer de consumptie op zich, maar wel de symbolische en sociale betekenis gekoppeld aan 

specifieke constellaties van consumptiegoederen, werkt in deze visie distinctieprocessen in de hand. In die 

zin hoeft massificatie het bestaan van (al dan niet sociaal gestructureerde, of verticaal gedifferentieerde) 

leefstijlen niet tegen te spreken.  

In het volgende hoofdstuk zullen we nog dieper ingaan op een aantal bijkomende argumenten. We zullen 

aangeven dat niet alleen materiële consumptie, maar ook (of voornamelijk) culturele consumptie, als 

leefstijlindicator kan worden aanzien.  Bovendien zullen we beargumenteren dat niet alleen wat met doet 

of consumeert, maar ook (de uitdrukking van) smaakverschillen of de (attitudinale) attributen verbonden 

met consumptie en participatie, van belang kunnen zijn. 

 

5.3 Individualisering: het zelf als reflexief project 

 

De individualiseringsthese maakt, samen met de risicothese, een centraal deel uit van Becks en Lash’ 

theorie rond reflexieve modernisatie (Beck, Giddens & Lash, 1994; Lash in Beck & Beck-Gernsheim, 

2002: vii; Warde, 1994). In een posttraditionele of postmoderne wereld is individuele zelfexpressie van 

uiterst groot belang, en vervangen individuele leefstijlen meer en meer de traditionele levenswijzen 

(Giddens, 1991; Warde, 1994; Tomlinson, 2003). Het concept ‘Autonomous agency’ duidt dan ook op het 

idee dat Westerse individuele consumenten vandaag de dag in staat zijn om hun identiteit zelfstandig op te 

bouwen, aan de hand van autonome keuzeprocessen, en met het oog op zelfexpressie, zelfrealisatie en 

distinctie.  

Miles (2002) verwijst hier naar Plummers (1981: 521) idee van “individuele creatieve participatie binnen 

de normatieve orde” waardoor “individuen status, betekenis en zelfwaardering kunnen opbouwen”. Deze 
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identiteitsopbouw beperkt zich niet noodzakelijk tot het domein van de (vrijetijds)consumptie maar vindt 

bijvoorbeeld ook plaats binnen de werksituatie, het dagelijkse samenleven in een gezin, de uitoefening van 

huishoudelijke taken,… Toch kunnen zij volgens hem bij uitstek worden geanalyseerd binnen het domein 

van de vrije tijd aangezien de individuele vrije keuze daar het grootste is (Miles, 2002: 136-137).  

Ook Reimer (1995) ziet leefstijlen als een expressie van het zelf die voornamelijk van toepassing is op 

levensterreinen waarbij de individuele keuzemogelijkheid het grootste is (Reimer, 1995: 124-5). Giddens, 

tot slot, omschrijft leefstijlen als “a more or less integrated set of practices which an individual embraces, 

not only because such practices fulfil utilitarian needs, but because they give material form to a particular 

narrative of self-identity” (Giddens, 1991: 81-82). 

In een notendop kunnen we stellen dat sociale differentiatie tussen statusgroepen of klassen in deze visie 

plaats heeft moeten ruimen voor individuele distinctie op basis van individuele zelf-identiteit. Deze 

“iedereen is uniek”-gedachte leidt tot een cultivatie van de persoonlijke leefstijl. In een zeer extreme 

interpretatie kan er met andere woorden enkel nog sprake van leefstijlvariatie op het meest individuele 

niveau. Dit is het idee van een volledig ‘geatomatiseerde’ samenleving (Tomlinson, 2003). 

Hier wordt verwezen naar het toenemende belang van zelfgekozen sociale contacten, ten nadele van de 

eerder traditionele relaties met de familie en lokale gemeenschap, en het dalende belang van sociale 

controle (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 35). Sociale netwerken worden diffuser (DiMaggio, 1987; 

Marsden, 1990). Dit brengt niet alleen met zich mee dat leefstijlen dynamisch worden opgebouwd in 

relatie tot (wisselende) sociale contacten, het maakt ook dat het aangaan, onderhouden en eventueel 

verbreken van sociale contacten integraal deel zal uitmaken van het “reflexieve project met betrekking tot 

het zelf” (Bauman, 1988a/1988b; Featherstone, 1991).  

Een groter wordende nadruk op consumptie en vrije tijd, een uitdijende waaier aan keuzemogelijkheden, 

de groeiende kracht van reclame, de erosie van tradities en normen, de dalende invloed die uitgaat van 

lokale gemeenschappen en traditionele familiebanden, de toenemende sociale mobiliteit en tot slot ook de 

secularisering in het Westen zouden deze individualiseringstrend hebben bewerkstelligd (Lodziak, 2002).  

Theoretici hebben, onder andere naar het voorbeeld van de Tocqueville (2003 [1835]), zowel de positieve 

als negatieve zijde van individualiseringsprocessen belicht. Enerzijds zijn er diegenen die heil zien in een 

doorgedreven individualisme als antwoord op culturele massificatieprocessen, en als onderdeel van een 

cultureel ontvoogdingsproces (namelijk het loskomen van normen en tradities) (bijvoorbeeld Inglehart, 

1977). Anderzijds zijn er diegenen die een eerder pessimistisch beeld ophangen van een door egoïsme 

gedreven samenleving (bijvoorbeeld Bell, 1976, Sennett, 1978; Lash, 1978). De discussie is er met andere 

woorden één van alle tijden, hoewel ze de laatste decennia in volle hevigheid is hervat (Van Der Loo & 

Van Reijen, 1990: 174-199; Inglis & Hughson, 2003: 64-65).  
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Als laatste punt dient te worden opgemerkt dat massificatie en individualisme elkaar in praktijk niet 

hoeven uit te sluiten. In zekere mate zoekt elke consument naar uniciteit, authenticiteit (Inglis, 2005: 83-

95). Toch hoeft dit niet te betekenen dat er, tot op zekere hoogte, geen sprake kan zijn van 

‘massaconsumptie’ en gelijkvormigheid. Zeker op meso- en macroniveau, kan wellicht een nieuwe rol zijn 

weggelegd voor deze ‘nieuwe’ tradities en ‘voorschriften’ (zie ook Inglis, 2005).  

Geloven dat het volgen van tradities en normen, of het naleven van klassengebonden leefstijlen aan belang 

heeft moeten inboeten, hoeft bovendien niet te betekenen dat men moet geloven in de these van een 

‘verregaande individuele keuzevrijheid’. Oude tradities hebben wellicht plaats moeten ruimen voor 

nieuwe normen en restricties (Elchardus, 2002: 25-26; van Eijck & Bargeman, 2004), en individuele 

leefstijlen ontwikkelen zich nog steeds binnen de grenzen van een gegeven levenssituatie, maar dan in de 

ruime zin van het woord. De rol van (de mening van) significante anderen, of het intrinsiek sociale 

karakter van leefstijlen, mag daarbij niet over het hoofd worden gezien (van Eijck & Bargeman, 2004: 

442).  

 

In wat volgt gaan we dan ook dieper in op recente theoretische bijdragen en empirische bevindingen met 

betrekking tot dit verband tussen sociale verschillen (statusverschillen, klassenverschillen, andere 

individuele verschillen), en symbolische differentiëring. Deze bevinden zich in het schema van Warde en 

Tomlinson rond het evenwichtspunt.  

 

5.4 Verticale en horizontale leefstijldifferentiatie 

 
5.4.1 Inleiding 

 

Tussen het idee dat smaakpatronen uitdrukking geven aan een unieke persoonlijkheid en het resultaat zijn 

van absolute individuele keuzevrijheid, en het idee dat iedereen volgzaam voldoet aan de verwachtingen 

van een massacultuur, vinden we in de literatuur een heel brede grijze zone terug. Culturele keuzes zullen 

in de perceptie van elk individu wel “teruggaan tot de kern van wie we zijn”, maar dit neemt niet weg dat 

zij systematisch kunnen variëren langs bredere sociale assen (Bennett, Emmison en Frow, 1999: 8; Katz-

Gerro, 2004). Een belangrijke doelstelling binnen het hedendaagse leefstijlonderzoek betreft dan ook de 

zoektocht naar deze systematische verschillen én opvallende gelijkenissen tussen individuele 

levenswijzen. Dit heeft overigens volgens sommigen nog andere voordelen (zie ook Devine & Savage, 

2005). Het is via de bestudering van leefstijlen dat sociologen zicht kunnen krijgen op de sociale 

ongelijkheid, zoals die in de dagdagelijkse realiteit wordt ervaren, of zoals Spellerberg (1996) het 

formuleert: 
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“Die ungleiche Verwendung materieller und zeitlicher Ressourcen sei heute bedeutsamer als ihre 

ungleiche Verteilung. Die ‘Kulturalisierung” der Wahrnehmung erfordere eine Konzeption, die an 

der Ressourcenverwendung ansetze: eine Lebensstilkonzeption” (Spellerberg, 1996 in Otte, 2004: 

24). 

 

In ieder geval wordt in de recente onderzoeksliteratuur dus niet alleen het belang van persoonlijke 

ambities in de ontwikkeling van leefstijlen onderkend, maar zien sommigen in de studie van leefstijlen 

daarnaast een belangrijke kans om te ontsnappen aan de huidige impasse binnen het onderzoek naar 

sociale stratificatie (Otte, 2004: 19-34; Devine & Savage, 2005; Katz-Gerro, 2004).  

Leefstijlen, of culturele consumptie (als veel gebruikt synoniem), vormen daarbij volgens sommigen 

overigens niet alleen een uiterlijke manifestatie van achterliggende sociale verhoudingen, en als het 

middel bij uitstek waarlangs deze ‘achterliggende sociale mechanismen’ kunnen worden geëxploreerd 

(Ganzeboom, 1988). Zij kunnen ook worden aanzien als een nieuwe stratificatiedimensie, met eigen 

kenmerken (Bögenhold, 2001; Katz-Gerro, 2004). Via symbolen, gedragspatronen, smaak of een 

welbepaalde ‘habitus’ worden nieuwe gemeenschappen, ‘consumption communities’ of ‘tribes’, gevormd 

en herbevestigd (Katz-Gerro, 2004). Een socioloog met interesse voor sociale ongelijkheid en sociale 

stratificatie moet met andere woorden in deze visie ook aandacht besteden aan machtsverhoudingen die 

rechtstreeks worden ontleend aan consumptieprocessen (Bögenhold, 2001; Richter, 2002; Katz-Gerro, 

2004; Devine & Savage, 2005). Anders gesteld: leefstijlen kunnen niet alleen als een resultante (van 

sociodemografische verschillen, statusverschillen,…), maar ook als een oorzaak (bijvoorbeeld, zoals bij 

Otte, 2004, voor verschillen in stemgedrag,…), in verklaringsmodellen worden opgenomen. 

 

5.4.2 Poststructuralisme of culturalisme 

 

Vanuit een klassiek structuralistisch perspectief zijn leefstijlen in de eerste plaats ‘statusvolgend’ (Van 

Der Wouden & Kullberg, 2002): de sociale status of klassenpositie tekent de grenzen af waarbinnen een 

welbepaalde leefstijl tot ontwikkeling kan komen. Meer recente ‘poststructuralistische’ interpretaties 

vertrekken vanuit een gedeeltelijke of volledige loskoppeling tussen leefstijlen en sociale structuur.  

Deze ‘death of class’-benadering (Clark & Lipset, 1991; Pakulski & Waters, 1996) komt binnen de 

cultuursociologie en culturele studies in haar sterkste variant naar voor onder de vorm van een 

‘culturalistische’ visie, die de analyse van leefstijlen en leefstijlmilieus als enige mogelijke relevante 

benadering van sociale differentiatie ziet (Katz-Gerro, 2002; Devine & Savage, 2005). Deze 
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‘voluntaristische’ (Otte, 2004: 83) benadering gaat uit van absolute persoonlijke keuzevrijheid en 

afwezigheid van enige ‘structurele sturing’.  

 

In een afgezwakte vorm wordt binnen deze culturalistische of poststructuralistische benadering toch een 

zekere sturing (‘sociale structurering’, hoewel niet uitsluitend vanuit klassen- en statusverhoudingen) 

verondersteld (Otte, 2004). De interesse voor de samenhang tussen leefstijlen en een aantal indicatoren 

van klasse en status werd in deze studies uitgebreid naar interesse voor de samenhang tussen leefstijlen en 

geslacht, etniciteit, nationaliteit, levensbeschouwing, kenmerken van het ouderlijke milieu en het 

persoonlijke sociale netwerk, participatiedrempels, de beschikbare tijd, de afstand tot culturele 

voorzieningen,… (Katz-Gerro, 2004).  

 

De meerderheid van alle recente onderzoeken naar leefstijlen en culturele consumptie situeren zich binnen 

deze laatste benadering. 

Katz-Gerro (2002/2004) vermeldt drie dominante visies binnen deze poststructuralistische of afgezwakte 

culturalistische lijn. De New Middle class-theorie benadrukt de algemene stijging in het welvaartsniveau, 

en de daaraan gekoppelde verzwakking van het klassenconflict of de strijd om materiële hulpbronnen. 

Letterlijk staat hier het idee van een steeds groter wordende middenklasse centraal. De algemene 

welvaartsstijging gaat bovendien gepaard met een grotere klemtoon op vrijetijdsbesteding en culturele 

consumptie. Leefstijlen fungeren daarom meer dan ooit tevoren als ‘sociale markers’ of statusmarkers, op 

basis waarvan klassen ook interne differentiatie zullen vertonen (Munters, 1977; Barbalet, 1986; 

Featherstone, 1991; Savage, Barlow & Dickens, 1995). Leefstijlverschillen hangen dan ook niet langer 

uitsluitend samen met klassenverschillen maar lopen langs nieuwe assen (etniciteit, levensbeschouwing, 

geslacht,…).  

Binnen de New Identities-benadering wordt de nadruk gelegd op de complexiteit van de hedendaagse 

samenleving. Identiteiten kunnen worden afgebakend, of verdedigd, door het in de verf zetten van 

etnische, religieuze of bijvoorbeeld nationale/territoriale grenzen, eerder dan op basis van 

klassenverschillen (zie ook Hall, 1992; Maffesoli, 1993; Erickson, 1996; Castells, 1996).  

Tot slot is er de welfare state and inequality-benadering. Deze vertrekt eveneens vanuit een gepercipieerde 

stijging in de gemiddelde welvaart in zogenaamde ‘welvaartsstaten’. Enerzijds zou dit moeten zorgen voor 

minder ongelijkheid, en in ieder geval tot een verdwijnen van klassengebonden leefstijlverschillen 

Anderzijds hebben auteurs het binnen deze stroming over een groeiende ongelijkheid inzake kennis en 

informatie, en de behoefte aan distinctie door een ‘kenniselite’ (cf Baudrillard,  paragraaf 4.4). Ook de 

zogenaamde ‘volksontwikkeling’ door de overheid en symbolische en ideologische manipulatie als een 

middel tot sociale controle worden hier aangehaald (Featherstone, 1991; Katz-Gerro, 2002; Elchardus, 
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2002: 25-26). Hier kan ook worden verwezen naar Foucaults ideeën met betrekking tot governmentality 

en power-knowledge in een postmoderne context (Elchardus, 2002; Foucault, 1980).  

 

5.4.3 Een empirische toepassing van de poststructuralistische benadering 

 

In wat volgt gaan we dieper in op één bekende empirische bijdrage, die een concrete toepassing van het 

poststructuralistische gedachtegoed inhoudt.  

In 1992 publiceert Gerhard Schulze (2000 [1992]) zijn magnus opus ‘Die Erlebnisgesellschaft’, een werk 

dat vooral binnen de Duitstalige culturele studies en het Oost-Europees cultuuronderzoek veel navolging 

heeft gekend (Richter, 2002). Het centrale concept (vrij vertaald ‘de belevingsmaatschappij’) is een directe 

verwijzing naar de postmoderne consumptiecultuur, voornamelijk gekenmerkt door wat Featherstone 

(1991) “a calculating hedonism” noemt, waarbij de esthetisering van het alledaagse leven centraal staat 

(Featherstone, 1991: 86). Het begrip werd nadien ook buiten de cultuurstudies geadopteerd.  

Schulze zelf beroept zich ten dele op de basisideeën en onderzoeksstrategieën van Pierre Bourdieu, en kan 

in ieder geval worden beschouwd als een poging tot toetsing van diens begrippenkader in een laat- of 

postmoderne moderne context. Zelf plaatst hij zijn ideeën volledig binnen het domein van de 

cultuursociologie en meer algemeen, de cultuurstudies. Een bijdrage tot het debat rond sociale stratificatie 

of sociale ongelijkheid behoort, in tegenstelling tot Bourdieu, niet tot de kerndoelstellingen (ook Richter, 

2002). 

Op basis van een bevraging bij 17- tot 80-jarige respondenten in Nürnberg, en via correspondentieanalyse, 

wordt de West-Duitse samenleving ingedeeld in vijf sociale (leefstijl)milieus. Ook interne leefstijlaspecten 

(houdingen, voorkeuren,…) worden in deze analyses opgenomen. Volgens Schulze kunnen deze milieus 

worden gesitueerd binnen een tweedimensioneel assenstelsel. Horizontaal ziet hij een as met het 

zogenaamde ‘biografische perspectief’ (of de leeftijd, met daarbinnen een belangrijk onderscheid tussen 

diegenen jonger en ouder dan 40 jaar), verticaal plaatst hij het opleidingsniveau (Schulze, 2000 [1992]).  

Schulze onderscheidt het ‘Selbstverwirklichungsmilieu’, het ‘Integrationsmilieu’, het ‘Niveaumilieu’, het 

‘Harmoniemilieu’ en tot slot het ‘Unterhaltungsmilieu’. Deze vijf sociale milieus kunnen worden 

geclassificeerd volgens hun nabijheid tot drie ‘alledaagsesthetische schema’s’ of ‘manifeste stijltypes’.  

 

Hij omschrijft deze stijltypes als:  

 

“eine kollektive Kodierung des Erlebens, ein ästhetisches Programm, das die unendliche Menge 

der Möglichkeiten, die Welt zum Gegenstand des Erlebens zu machen, auf eine übersichtliche 

Zahl von Routinen reduziert“ (Schulze, 2000 [1992]: 128). 
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Het betreft hier dus algemene levens- (of belevings-)oriëntaties, stilistische patronen die concrete 

ervaringen samenvatten. Deze stilistische patronen omvatten op het collectieve niveau “gekende relaties 

tussen tekens en betekenissen” (Schulze: 125). Niet alleen wat men doet maar vooral dit in combinatie met 

de betekenis die eraan gegeven wordt, kan op collectief niveau ingedeeld worden bij een welbepaald 

manifest stijltype. In die zin is de analogie met leefstijlpatronen duidelijk: het gaat om “de collectieve 

componenten aanwezig in de persoonlijke stijl van vele mensen” (Schulze: 141).  

Toch positioneert Schulze het concept ‘alledaagsesthetisch schema’ op een hoger niveau van abstractie en 

complexiteit dan leefstijlen: alledaagsesthetische schema’s zijn volgens hem eerder ‘constructie-

elementen’ die bijdragen tot de opbouw van specifieke stijlpatronen (Schulze: 123). Die stijltypes of –

patronen zijn volgens hem dan in grote mate contextspecifiek of veldspecifiek (treden naar voor in een 

welbepaalde context).  

Binnen het Hochkulturschema zit bijvoorbeeld de participatie aan (schone) kunsten vervat, gericht op 

‘contemplatie’, binnen een algemene levensfilosofie van ‘perfectie’. Dit schema kenmerkt zich verder 

vooral door ‘anti-barbaarsheid’. Het Spannungschema (geassocieerd met de jongerencultuur) behelst 

daarentegen bijvoorbeeld een interesse voor rock/popmuziek, sportbeoefening, het groene gedachtegoed, 

bioscoopfilms,… gekoppeld aan een eerder narcistische levensfilosofie, en kan als eerder ‘aktiegericht’ en 

‘anti-conventioneel’ worden bestempeld. Gemoedelijkheid, een streven naar harmonie, anti-excentriciteit 

en anti-individualisme staan tot slot centraal binnen het Trivialschema (Schulze: 163).  

Het Niveaumilieu vertoont het meeste affiniteit met het Hochkulturschema, en omvat het meest van al 

oudere hoger opgeleiden. Hier wordt een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen de eigen leefstijl, waarin 

‘hogere’, ‘burgerlijke’ cultuur, centraal staat en andere leefstijlen, waarin ‘lagere’, puur op ontspanning of 

entertainment gerichte, cultuurvormen een plaats krijgen. Het Harmoniemilieu laat dan weer leefstijl zien 

die ver afstaat van het Hochkulturschema, maar sterk wordt geassocieerd met het Trivialschema. Deze 

individuen zijn vooral op zoek naar familiariteit, conformisme, veiligheid en zekerheid. Hier vinden we 

voornamelijk oudere lager opgeleiden terug. 

Het Selbstverwirklichungsmilieu wordt gekenmerkt door een hedonistische-narcistische visie op het leven, 

met het ideaal van ‘zelfrealisatie’ voorop. Dit milieu bevindt zich op de grens tussen verschillende 

alledaagsesthetische schema’s en vertoont het meest van al gelijkenis met de zogenaamde ‘culturele 

omnivoren’ (Peterson, 1992):  jongere hoger opgeleiden met een culturele smaak die de klassieke grenzen 

tussen ‘legitiem’ (geïnterpreteerd als schone kunsten, voldoend aan het beschavingsideaal) en ‘illegitiem’ 

(alle andere, meer populaire, vormen) overschrijdt (Vander Stichele, 2003; Vander Stichele & Laermans, 

2004).  
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Het Unterhaltungsmilieu is daarentegen veeleer op actie, opwinding en entertainment gericht, en vertoont 

dus duidelijk kenmerken uit het Spannungsschema. Dit milieu omvat vooral jongeren met een lagere tot 

middelmatige scholingsgraad. Hier staat vooral ‘de wens om niet oud te zijn’ als distinctiemechanisme 

centraal. Het Integrationsmilieu ‘integreert’ tot slot alle kenmerken van alle andere milieus, en maakt geen 

duidelijke opsplitsing tussen ‘hoog’ en ‘laag’, ‘hedonistisch’ of ‘beschaafd’ (Schulze: 277-330; Kirchberg, 

2007).  

Ondanks de duidelijke link met opleidingsniveau (wat hij eerder als een indicatie voor verticale 

differentiatie aanziet) en leeftijd (horizontale leefstijldifferentiatie), relativeert Schulze tegelijkertijd deze 

samenhang tussen (leefstijl)milieus en de achterliggende sociale differentiëring. Zo vindt hij ook binnen 

milieus nog grote opleidings- en leeftijdsverschillen terug, en veronderstelt hij dat veel van de (bivariaat 

waargenomen) opleidingseffecten in feite zouden verdwijnen na controle voor leeftijd.  

 

5.5 Besluit 

 

Om het hedendaagse leefstijlonderzoek, en op een later moment ook het eigen onderzoek, breder te 

kunnen kaderen, zijn verschillende visies aangaande leefstijlen en symbolische ongelijkheid, aangaande 

het verband tussen consumptie, sociale distinctie en individuele identiteitsexpressie, betreffende de link 

tussen sociale positie, andere sociodemografische verschillen, en symbolische diversiteit (of 

leefstijldifferentiatie) de revue gepasseerd. Tomlinson (2003) plaatst de verschillende visies op een 

continuüm, gaande van verregaande massificatie of gelijkvormigheid en onpersoonlijkheid (weinig of 

geen leefstijldifferentiatie), over het bestaan van collectieve leefstijlen, al dan niet verband houdend met 

sociale ongelijkheid, sociale klasse of sociale status, tot verregaande individualisering.  

Hoewel het hedendaagse leefstijlonderzoek zich – in deze sterk kunstmatige opsplitsing van visies op 

consumptie en symbolische diversiteit – situeert zich rondom het evenwichtspunt, dient uiteraard geen 

afbreuk dient te worden gedaan aan de theorievorming die de nadruk legt op massificatie, enerzijds, en 

individualisering, anderzijds. Zoals gesteld gaven we een kunstmatige, bijna karikaturale, schets van drie 

verschillende theoretische posities, daar waar deze uiteindelijk niet zozeer vertrekken vanuit een andere 

visie op de maatschappij, maar wel andere maatschappelijke tendensen en processen beklemtonen. Ook 

processen van individualisering en massificatie kunnen, met andere woorden, een plaats krijgen in de 

analyse van de hedendaagse leefstijlruimte, hoewel de nadruk uiteraard blijft liggen bij het bestaan van 

collectieve (stijl)patronen. 
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6 Bevindingen uit het internationale onderzoek 

 

6.1 Inleiding 

 

Leefstijlen verwijzen, in hun meest algemene definitie, naar smaak-, consumptie- of handelingspatronen, 

gericht op individuele expressie en sociale distinctie, en al dan niet verbonden met de levenscontext (cf 

paragraaf 1 en 2).  

Over de reikwijdte van leefstijlen, in termen van op te nemen levensdomeinen, bestaat in de theoretische 

literatuur echter weinig duidelijkheid. De tot hier toe besproken studies van Bourdieu (1984 [1979]) en 

Schulze (2000 [1992]) nemen echter voornamelijk activiteiten en voorkeuren binnen de leisure, ‘non-

work’ of ook ‘vrijetijdscontext’ op (zie ook Ganzeboom, 1988; Bennett, Emmison & Frow, 1999; 

Schulze, 2000 [1992]; Katz-Gerro, 2002; Otte, 2004; Vester, 2005).  

Zoals zal blijken uit het volgende overzicht, scharen ook andere leefstijlstudies zich achter deze traditie. 

Een expliciete rechtvaardiging is echter vaker afwezig dan aanwezig, hoewel hier en daar wordt gewezen 

op het feit dat de individuele keuzevrijheid binnen deze domeinen het grootste is, en deze individuele 

keuzes bovendien geen direct instrumenteel karakter dragen (bijvoorbeeld Kalmijn & Bernasco, 2001; 

Stokowski, 1994: 14).  Meestal worden onderzoekers echter gestuurd door empirische beperkingen of 

concrete onderzoeksdoelstellingen (Veal, 2000; Bögenhold, 2001; Otte, 2004: 35-36).  

Volgende paragrafen moeten een overzicht bieden van conceptualiseringen en bevindingen uit het recente 

internationale leefstijlonderzoek. In de eerste plaats zullen we hierbij de aandacht richten op 

leefstijlinvullingen en empirische bevindingen, terug te vinden in een aantal iets oudere en meer recente 

brede leefstijlstudies (op niveau van nationale bevolkingen). Hoewel ons slechts weinig brede, recente 

leefstijlstudies bekend zijn, benadrukken we dat het hiernavolgende overzicht geen volledig overzicht 

biedt van de internationale onderzoekstraditie, maar slechts een illustratie moet bieden van de 

belangrijkste bevindingen. 

In de daaropvolgende paragrafen zullen we focussen op de samenhang tussen leefstijlen en sociale 

differentiatie, waarbij we zullen vertrekken vanuit een overzicht van de in de literatuur meest frequent 

aangehaalde leefstijlcorrelaten. De inspiratie wordt daarbij voornamelijk gehaald uit (bevindingen uit) het 

sectorspecifieke onderzoek (veelal naar vrijetijdsbesteding of culturele smaak/consumptie). 
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6.2 Bourdieus en Schulzes modellen aan de internationale realiteit getoetst 

 

6.2.1 Individuele expressie en sociale positie: Leefstijlen in Nederland 

 

Ondanks een paar kritische bedenkingen bij Bourdieus model, gaat ook Ganzeboom in zijn onderzoek 

naar leefstijlen in Nederland (1988) uit van de verwachting dat de variantie in leefstijlpatronen in eerste 

instantie kan worden verklaard door de variantie in culturele/economische status en leeftijd/levensfase.  

Leefstijlen moeten volgens Ganzeboom (1988: 37) worden aanzien als expressieve gedragsvormen of 

“gedragskeuzen die een sociale positie herkenbaar maken”. Deze gedragskeuzen zijn op één of andere 

manier waarneembaar in de sociale omgang, maar dit impliceert volgens hem niet dat het hier enkel om 

feitelijke consumptie of participatie hoeft te gaan. Ook voorkeuren, attitudes,… kunnen in zekere mate 

uitdrukking geven aan de sociale positie. Verder gaat het om ‘stijlen’ of ‘patronen’. Dit betekent volgens 

hem dat men, uit het voorkomen van één gedragskeuze, met een zekere mate van waarschijnlijkheid het 

optreden van andere zal kunnen afleiden.  

Ganzeboom (1988) onderscheidt vier soorten determinanten die aan de basis zouden liggen van de 

gedragskeuzen die op hun beurt weer uitdrukking geven aan een bepaalde leefstijl: het tijdsbudget, de 

financiële middelen, de aanwezigheid van kennis en vaardigheden en de mogelijkheden tot 

gedragsbevestiging en statusverwerving binnen de sociale groep waarin men verkeert (Ganzeboom: 41-

42). Deze vier basisvoorwaarden hangen samen met een veelheid aan wat hij ‘sociale posities’ noemt, die 

echter door de meeste onderzoekers worden samengevat in twee à drie dimensies. Ganzeboom 

onderscheidt – in navolging van Bourdieu (1984 [1979]) – een economische dimensie, een culturele 

dimensie en een levensfase-dimensie, op basis waarvan de sociale ruimte verder kan worden 

gestructureerd. Opleidingsniveau, inkomen, beroepspositie, leeftijd en levensfase worden zo in zijn model 

als leefstijlcorrelaten opgenomen. 

Ganzeboom kiest zoals Sobel (1981) voor een Mimic-model waarmee hij enerzijds de invloed van deze 

‘structuurvariabelen’ probeert na te gaan, maar anderzijds ook op zoek gaat naar een aantal ruimere 

dimensies of ‘latente factoren’ achter een veelheid aan leefstijlindicatoren. Wegens gebrek aan 

beschikbare data slaagde het Nederlandse onderzoeksteam er niet in een aantal – volgens hen nochtans 

belangrijke – indicatoren van leefstijl en een aantal cruciale intermediaire variabelen aan het model toe te 

voegen. 

De resultaten wijzen in de richting van Bourdieus bevindingen. Hoewel de samenhang tussen 

leefstijlcorrelaten en leefstijlpatronen niet perfect is, kunnen een aantal interessante samenhangen worden 

vermeld. Economische status (voornamelijk inkomen) blijkt in belangrijke mate een effect uit te oefenen 

op de uitgaven aan wagens en luxeproducten. De culturele dimensie (opleidingsniveau) hangt dan weer 
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zeer sterk samen met participatie aan cultuur (in een eerder beperkte definitie) en culturele voorkeuren. 

Vooral tussen ouderen en jongeren tekent zich verder een scherpe breuklijn af wanneer het gaat om een 

voorkeur voor popcultuur versus klassieke muziek en politieke opvattingen (bijvoorbeeld stemgedrag). 

Tot slot laat het model van Ganzeboom een effect van het sociaal netwerk zien: mensen stemmen zich in 

hun gedragingen in niet geringe mate ook af op (kenmerken van) hun voornaamste interactiepartners. 

 
6.2.2 Horizontale en verticale differentiatie: Leefstijlen in Duitsland 

 

Vooral Schulzes (2000 [1992]) idee van alledaagsesthetische schema’s, waartegen leefstijlmilieus kunnen 

worden uitgezet, heeft veel navolging gekend in recent (voornamelijk Duits of Oost-Europees) onderzoek 

(Richter, 2002; Hartmann, 1999; Otte, 2004). Ook zijn ideeën en bevindingen met betrekking tot het 

bestaan van assen van horizontale differentiatie, die de typische assen van verticale differentiatie 

doorkruisen, werd bevestigd in meer recente studies (Hartmann, 1999; Otte, 2004).  Anderzijds komen 

ook Bourdieus (1984 [1979]) theoretische en empirische werk als belangrijke inspiratiebronnen naar voor.  

 

Binnen de meer recente Duitstalige onderzoekliteratuur (Otte, 2004; Hartmann, 1999; Vester, 2005) wordt 

zo frequent verwezen naar de SINUS-typologieën, reeds sinds het begin van de jaren ’80 ontwikkeld door 

het toenmalige SINUS, nu SIGMA-, instiuut op basis van West-Duits survey-onderzoek.  

De bedoeling van het instituut is te komen tot een bruikbaar milieumodel, gedeeltelijk geïnspireerd op 

Bourdieus ideeën en de door hem gebruikte analysetechnieken (cf Vester, 2005). Concreet worden 

leefstijlindicatoren uitgetekend binnen meerdimensionele ruimtes. De dimensies moeten dan de 

vastgestelde leefstijlvariantie zo goed mogelijk verklaren (Otte, 2004). 

In een oorspronkelijk model wordt een tweedimensionele ruimte omschreven, bestaande uit de assen 

‘Ausstattung’ (sociale positie) en ‘moderniseringsgraad’ (een continuüm gaande van een 

conservatieve/tradionele houding, tot een postmaterialistische levenswijze) (Hartmann, 1999; Otte, 2004: 

52-53). Latere bijstellingen laten een ‘Herrschaftsachse’ en een ‘Differenzierungsachse’ zien. De 

Herrschaftsachse omvat een continuüm dat - volledig trouw aan de door Bourdieu omschreven 

klassenspecifieke disposities - loopt van een noodwendigheidshabitus tot een distinctiehabitus. De 

Differenzierungsachse vertrekt daarentegen van een ‘autoritaire’, over een ‘hiërarchiegebonden’, een 

‘zelfverantwoordelijke’ en tot slot een ‘avantgardistische’ instelling. In latere versies wordt ook een derde 

tijdsas toegevoegd, die voornamelijk verschillen tussen generaties in model moet helpen brengen (Otte, 

2004: 62-65). 
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Ondanks de geschetste verschillen komen in deze milieu-onderzoeken een aantal basisdimensies steeds 

terug.  

Enerzijds is de as die sociale status/sociale herkomst/beschikking over schaarse middelen omvat, maar 

ook (of vooral) relatieve deprivatie en subjectieve sociale positie, anderzijds is er steeds sprake van een 

‘tijdsas’, die dan wordt ingevuld op basis van generatieverschillen, leeftijdsverschillen, verschillen in 

levensfase of bijvoorbeeld de tegenstelling tussen cultureel-avantgardistische milieus (‘modernisme’ of 

zelfs postmaterialisme) en burgerlijke-conservatieve milieus (‘traditionalisme’) (Otte, 2004). Daarnaast 

worden ook Schulzes bevindingen, met betrekking tot een driedimensionele ruimte waarin leefstijlmilieus 

kunnen worden geordend op basis van hun relatieve afstand/nabijheid tot de drie alledaagsesthetische 

schema’s, bevestigd (Hartmann, 1999; Otte, 2004: 68-71). 

Een interessante bijkomende bevinding die tot slot naar voor komt in sommige van deze 

milieuonderzoeken, is wat Otte (2004: 72) de ‘Aktionsradius’ noemt. Zelf vindt Otte in vroeger onderzoek 

een duidelijk onderscheid tussen activiteiten, interesses, houdingen,… die voornamelijk ‘naar buiten toe’ 

gericht zijn en leefstijlen gericht op wat zich binnenshuis afspeelt. Anderen (zoals Dommer, 1994, in Otte, 

2004) omschrijven deze ‘Aktionsradius’ als een meerdimensionele indeling, die zowel het verschil tussen 

actieve en passieve gedragsvormen omvat, als de discrepantie tussen buitenshuis gerichte en binnenshuis 

gerichte activiteit (Otte, 2004: 72).  

 

6.2.3 Leefstijlen en de cultuur van het alledaagse leven: Leefstijlen in Australië 

 

Bourdieus distinctiemodel geldt eveneens als een belangrijke theoretische basis in het Australische 

leefstijlonderzoek van Bennett, Emmison en Frow (1999).  

Dit besteedt aandacht aan een hele resem aan indicatoren die peilen naar vrijetijdsbesteding en culturele 

consumptie, gaande van heel alledaagse thema’s als wooninrichting, over breed verspreide en private 

activiteiten zoals televisiekijken, tot minder frequent voorkomende vormen van participatie, zoals het 

bijwonen van muziekfestivals. Naast deze leisure activiteiten en vormen van culturele participatie nemen 

Bennett, Emmison en Frow ook indicatoren van materiële consumptie op. Ook smaakvoorkeuren 

(genrevoorkeuren) komen aan bod, en daarnaast wordt in het onderzoek onder andere aandacht nog 

besteed aan een vragenbatterij die peilt naar de houding ten opzichte van maatschappelijke vraagstukken 

en waardeoriëntaties. In ‘Accounting for tastes’ vinden we de neerslag van resultaten uit dit grootstalige 

survey-onderzoek, maar verrijkend is ook de vermelding van resultaten uit kwalitatief onderzoek, onder de 

vorm van face-to-face interviews rond smaakvoorkeuren.  
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De onderzoekers maken geen gebruik van correspondentieanalyse, zoals Bourdieu en Schulze,  maar 

overlopen het bivariate verband tussen tal van leefstijlindicatoren en een aantal leefstijlcorrelaten, onder 

de vorm van sociale positie en sociodemografische karakteristieken. De samenhang met leeftijd, geslacht, 

gezinsinkomen, opleidingsniveau, en een zelf gecreëerde indicator van sociale klasse, voornamelijk 

gebaseerd op beroepskenmerken, wordt onderzocht. Ondanks deze methodologische beperkingen, 

waaronder het gebrek aan statistische controle, wijken de bevindingen uit dit Australisch onderzoek niet 

ver af van de geschetste resultaten uit ander leefstijlonderzoek.  

Een centrale vaststelling in dit bevolkingsonderzoek is het feit dat de breedte van het participatiepatroon, 

met inbegrip van zeer alledaagse, ‘populair geachte’ of ruim verspreide vormen van consumptie of 

participatie,  in belangrijke mate samenhangt met leeftijdsverschillen en geslachtsverschillen, maar ook 

met verschillen in opleidingsniveau en sociale klasse, waarbij een hoger opleidingsniveau en een hogere 

sociale positie samenhangen met een bredere participatie- en smaakpatronen. Inclusiviteit is dan een 

typisch kenmerk van de zogenaamde “knowledge classes” (Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 

2003). Verderop in dit hoofdstuk, bij de bespreking van verschillende leefstijlcorrelaten, worden de 

bevindingen uit dit onderzoek meer in detail besproken. 

De onderzoekers besluiten dat hun resultaten haaks staan op het idee van een culturele hiërarchie, van een 

subjectief gemaakt onderscheid tussen klassieke schone kunsten en andere cultuurvormen. Een nieuwe 

‘culturele orde’ kan echter worden vastgesteld. Deze omvat een dichotomie tussen ‘inclusiviteit’ (brede, 

diverse participatiepatronen die getuigen van (culturele) competentie binnen uiteenlopende domeinen van 

vrijetijdsbesteding of culturele consumptie) en ‘beperkte’ smaak- en participatiepatronen. Emmison 

(2003) legt ook de link met DiMaggio’s idee van ‘culturele mobiliteit’ (DiMaggio & Useem, 1978; 

DiMaggio, 1987) of Petersons concept ‘passing knowledge’ (Peterson, 1992; van Eijck & van Oosterhout, 

2005). Vertrouwd zijn met uiteenlopende culturele producten of genres houdt niet noodzakelijk in dat men 

van alles (even sterk) houdt, maar een grotere competentie en kennis zorgen wel voor de mogelijkheid om 

zich binnen diverse genres en domeinen te bewegen (Emmison, 2003: 226). We leggen, in een volgende 

paragraaf, ook de link met (het onderzoek naar) culturele omnivoriteit. 

 

6.2.4 Patronen van publieke kunstenparticipatie in Vlaanderen 

 

Door de nadruk op de non-work context in de leefstijl-onderzoekstraditie vervaagt de grens tussen wat we 

als ‘overkoepelende leefstijlstudies’ en als ‘sectorspecifieke’ studies zouden kunnen beschouwen. We 

verwijzen onder andere naar het onderzoek naar leisure styles of sportbeoefening. Onderlinge uitwisseling 

van conceptualiseringen, theoretische modellen en hypothesen zijn het gevolg hiervan. In ieder geval 

werpen ook eerder (sectoraal) beperkte studies interessante nieuwe vragen op. Eén voorbeeld van 
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dergelijke studie is het onderzoek naar publieke kunstenparticipatie in Vlaanderen door Lievens, De 

Meulemeester en Waege (2005). 

Uitgaande van de effecten van een aantal onafhankelijke variabelen, opgenomen in een algemeen 

verklaringsmodel voor publieke kunstenparticipatie, komen Lievens, De Meulemeester en Waege (2005: 

79-80) tot enkele voorzichtige conclusies met betrekking tot achterliggende patronen bij de publieke 

participatie binnen diverse kunstensectoren. Gelijklopende patronen van effecten worden zo gevonden bij 

de publieke participatie aan concerten en festivals van klassieke muziek en kunstmusea en –

tentoonstellingen. Een gemeenschappelijke gerichtheid op ‘kunstzinnige beleving’, en het feit dat beiden 

een duidelijk beroep doen op ‘complexe codes’, zou hiervoor aan de basis kunnen liggen. Daarnaast 

worden die kunstvormen onderscheiden, waarbij zwakkere effecten van bijvoorbeeld opleidingsniveau, 

kunsteducatie en ouderlijk milieu samengaan met een geringere differentiatie naar leeftijd. Niet-klassieke 

concerten en festivals, musicals, revues en shows delen volgens de auteurs dan ook het feit dat ze zich 

meer op de louter ontspannende, evenementiële of sociale aspecten van de cultuurbeleving richten. 

Bioscoopbezoek past trouwens direct in dit laatste rijtje, terwijl de effecten op de participatie aan literaire 

evenementen sterker overeenkomen met deze die worden teruggevonden bij het bezoek aan klassieke 

concerten.  

De auteurs vragen zich tot slot af of met name het publieke karakter, veeleer dan het kunstige karakter van 

activiteiten, discriminerend werkt, aangezien (sterke) opleidingseffecten zich ook vertonen wanneer de 

publieke deelname aan meer populair geachte cultuurvormen (bijvoorbeeld bioscoopbezoek) wordt 

onderzocht. Dit werpt dan weer nieuwe vragen op, die ook van belang kunnen blijken in ruimer opgevatte 

leefstijlstudies.  

 

6.3 Het onderzoek naar culturele omnivoriteit 

 

Binnen het onderzoek naar culturele consumptie en culturele smaak hebben Bourdieus ideeën veel 

navolging gekend. We wezen in paragraaf 3.7.4 ook reeds op een aantal kritieken op zijn werk, vanuit het 

meer recente (cultuur)onderzoek. De unidimensionaliteit van het concept cultureel kapitaal en schijnbare 

hiërarchie tussen illegitieme en legitieme cultuuruitingen die samenhang vertonen met de sociale orde, 

zijn elementen die dikwijls in vraag worden gesteld. Dit alles hangt ook samen met de vraag naar de 

toepasbaarheid en relevantie van Bourdieus ideeën, twintig à dertig jaar na publicatie. Ook de 

vaststellingen met betrekking tot omnivore smaak- en participatiepatronen passen binnen dit kader. 

 

Volgend op de bevindingen van Peterson en Simkus (1992) en Peterson (Peterson, 1992), met betrekking 

tot de muzikale voorkeur van hogere (beroeps)statusgroepen in de VSA, hebben ondertussen tal van 
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internationale cultuuronderzoeken gewezen op het bestaan van zogenaamde ‘culturele omnivoren’ 

(Peterson & Kern, 1996; van Eijck, 1999; van Rees, Vermunt & Verboord, 1999; van Eijck, 2001; Vander 

Stichele & Laermans, 2004). Omnivoriteit wijst, in de originele aanwending van het begrip bij Peterson, 

op een brede smaak, met name een brede muzikale smaak, inclusief symbolische grensafbakening of het 

overschrijden van symbolische grenzen tussen ‘highbrow’ (voornamelijk klassieke muziek) en ‘lowbrow’ 

of meer populaire genres. Vooral de jongere cohorten binnen de groep van hoger opgeleiden, of diegenen 

met een hogere beroepsstatus, zouden dergelijk smaakpatroon vertonen (Peterson & Kern, 1996; Bryson, 

1996).  

Ook DiMaggio en Useem (1978) vinden, ruim voor Peterson melding maakt van deze culturele 

omnivoren, dat de breedte en diversiteit van culturele smaakpatronen samenhangen met de 

sociaaleconomische positie. Bovendien kunnen we deze culturele omnivoriteit (en omnivore groepen, 

binnen de jongere hoger geschoolden) ook linken aan Schulzes omschrijving van een 

Selbstverwirklichungsmilieu (paragraaf 5.4.3). 

De democratisering van het hoger onderwijs en stijging in gemiddelde scholingsgraad heeft volgens 

Peterson en Simkus (1992) gezorgd voor een stijging van de gemiddelde leeftijd bij eerste introductie op 

de arbeidsmarkt. Echte ‘jongerenculturen’ moeten dan de behoefte van deze steeds groter wordende groep 

studenten in het hoger onderwijs en jonge hoogopgeleiden vervullen. Deze jongerenculturen zetten zich 

dan, ten dele, af tegen de legitieme cultuur van volwassenen en het ideaal van de ontwikkelde, cultureel 

verfijnde mens, door (ook) meer populaire genres te omhelzen (van Eijck, De Haan & Knulst, 2002; 

Vander Stichele, 2002). 

 

Ondanks het goed gedocumenteerde uitgangspunt – het bestaan van culturele omnivoren binnen de 

(jongere) hoger opgeleiden of hogere statusgroepen – zijn ondertussen ook empirische en theoretische 

discussies ontstaan.  

Zo hebben recente studies reeds gewezen op het feit dat culturele omnivoren (ondertussen) ouder zijn dan 

initieel gevonden bij Peterson (van Eijck, 2001; van Eijck & Knulst, 2005; Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & 

Lopéz-Sintas, 2007), is men het niet eens over het feit of men echt individuen terugvindt die voor alles 

openstaan, en of de omnivore, open houding ook een open houding ten opzichte van andere aspecten van 

het leven inhoudt (Bryson, 1996; Holbrook, Weiss & Habich, 2002; van Eijck, 2000; Emmison, 2003; 

Peterson, 2005; Chan & Goldthorpe, 2005). Daarenboven lijkt de lijst van ‘over het algemeen 

geapprecieerde’ meer populaire genres aan zeer snelle veranderingen onderhevig (Lopéz-Sintas & Garcia-

Álvarez, 2005; Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007). 

De meeste onderzoeken naar culturele omnivoriteit spitsen zich echter toe op slechts één culturele sector. 

Vooral de voorkeur voor of het effectief beluisteren van verschillende muziekgenres werd reeds uitgebreid 
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onderzocht (bijvoorbeeld Peterson & Simkus, 1992; Bryson, 1996; van Eijck, 1999/2001; Han, 2003; 

Coulangeon, 2003). Andere studies concentreren zich bijvoorbeeld op leesgedrag (van Rees, Vermunt & 

Verboord, 1999; Zavisca, 2005). In een meer recente studie door Chan en Goldthorpe (2005) wijst alles 

weliswaar op het bestaan van een omnivoor en univoor leefstijlpatroon in Groot-Brittannië, maar vindt 

men enkel wat betreft het luisteren of gaan beluisteren van muziek een duidelijk breder smaakpatroon bij 

hoger opgeleiden. Voor het bezoek aan film- en dansvoorstellingen zijn de resultaten minder eenduidig. 

Savage et al (2005) merken op dat deze bijna eenzijdige focus op bepaalde sectoren (in het bijzonder op 

muzikale genrevoorkeuren) het sociologische zicht op culturele identiteit en omnivoriteit wellicht sterk 

heeft vertroebeld. Peterson (2005/2007) pleit dan weer voor meer conceptzuiverheid, en benadrukt dat de 

term in eerste instantie moet worden gebruikt voor brede smaak, eerder dan voor een brede en diverse 

participatiepatronen. In het laatste verband leggen we overigens ook de link met de bevindingen rond 

‘inclusiviteit’, in het Australische onderzoek van Bennett, Emmison en Frow (1999). 

Tot slot zorgen ook Sullivan en Katz-Gerro voor een recente aanvulling, die onder andere het verschil 

tussen omnivoriteit, volgens hen eerder verwijzend naar een brede smaak, en brede participatiepatronen, 

moet helpen verduidelijken. Voracious of ‘gulzige’ participanten zijn dan participanten die binnen een 

brede waaier aan activiteiten, en dus frequent (in hun analyse, buitenshuis) participeren, maar evenwel 

geen echte toewijding of engagement tonen. Het zijn als het ware consumenten die van alles willen 

proeven. Ook deze gulzigheid houdt dan verband met een hoger opleidingsniveau, en daarnaast ook met 

hogere beroepsposities (Sullivan & Katz-Gerro, 2007).  

Ter conclusie moeten we onthouden dat, zoals van Rees, Vermunt en Verboord (1999) stellen, en ook 

wordt gesuggereerd door Lopéz-Sintas en Garcia-Álvarez (2002), dat  

 

“in applying labels such as omnivore and univore and classifying people according to their 

cultural behaviour, we should maintain an awareness that the meaning of the notion of omnivore 

is always bounded by the cultural activities (products) used as indicators of clusters of lifestyle.” 

(Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2002: 356).  

 
6.4 Leefstijlen en sociale structuur: een overzicht van leefstijlcorrelaten 

 

In volgende paragrafen zullen we focussen op de samenhang van leefstijlen met tal van persoonlijke 

achtergrondkenmerken en indicatoren van sociale positie. In dit overzicht van leefstijlcorrelaten wordt 

zowel verwezen naar studies die begaan zijn met leefstijlen in een ruime ‘overkoepelende’ betekenis als 

naar sectorspecifieke onderzoeken. 
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6.4.1 Cultureel kapitaal 

 

Vrijwel elk hedendaags onderzoek naar leefstijlen zal kenmerken als het eigen opleidingsniveau, het 

opleidingsniveau van beide ouders, de culturele praxis thuis, de aanwezige culturele hulpbronnen (romans, 

muziek,…) tijdens de opvoeding, cultuureducatie op school en specifieke kunsteducatie in rekening 

nemen. In navolging van Bourdieu (1984 [1979]) kunnen we alle opgesomde kenmerken als indicatoren 

van cultureel kapitaal aanzien. Bourdieu zelf onderscheidt een geïncorporeerde vorm (de culturele bagage 

meegekregen tijdens de primaire socialisatie), een geobjectiveerde vorm (waaronder tastbare culturele 

hulpbronnen) en een geïnstitutionaliseerde vorm (waaronder het eigen opleidingsniveau) (Bourdieu, 1979; 

Robbins, 2000). 

Bourdieus ideeën werden doorheen de voorbije decennia keer op keer bevestigd in internationaal 

empirisch onderzoek. Zo verwijzen Roose en Waege (2003) naar Bourdieus smaaktheorie die stelt dat 

meer cultureel kapitaal (in dit geval onder de vorm van genoten opleiding) samengaat met een grotere 

voorkeur voor esthetiek/vorm boven functie. Ze vinden bijvoorbeeld dat de cognitieve functie van theater 

belangrijker wordt geacht bij een lager opgeleid en minder ervaren publiek. Naar toneel gaan spreekt 

bijvoorbeeld aan omdat de voorstelling ‘praktisch nut’ heeft, je bijvoorbeeld historisch inzicht bijbrengt, 

of een realistische voorstelling van de werkelijkheid inhoudt.  

Over de onafhankelijke invloed van de genoten opleiding op culturele consumptie, materiële consumptie, 

vrijetijdsbesteding en meer algemene leefstijldifferentiatie bestaat in de literatuur in ieder geval nog 

weinig twijfel (DiMaggio & Useem, 1978;  Bakker, 1985; Ganzeboom, 1989; De Graaf & Ganzeboom, 

1990;   Ganzeboom & De Graaf, 1991; Schulze, 2000[1992]),De Haan & Knulst, 2000; Katz-Gerro, 1999; 

Nagel, 2004). In oudere studies werd hierbij dikwijls verondersteld dat het voornamelijk een effect op de 

‘meer complexe’ cultuurvormen betreft (Dimaggio & Useem, 1978; Bourdieu, 1984 [1979]; Ganzeboom, 

1989), onder andere doordat een hoger opleidingsniveau de verwerking van meer complexe informatie 

bevordert (Ganzeboom, 1982/1989) of door de samenhang met het opleidingsniveau en de culturele praxis 

van de ouders (Nagel, 2004).  

Recente bevindingen wijzen echter op een meer algemeen verspreid effect (De Witte, 1994; De Witte & 

Jacobs, 1994;  Bennett, Emmison & Frow, 1999; Hartmann, 1999; De Haan & Knulst, 2000; Lievens, De 

Meulemeester & Waege, 2005). De differentiatie naar opleidingsniveau wordt immers eveneens 

waargenomen bij de (publieke) deelname aan meer populaire cultuurvormen (Bennett, Emmison & Frow, 

1999) of, bijvoorbeeld, actieve participatie aan sport (Scheerder et al, 2001; Taks, Renson & Vanreusel, 

1995; Otte, 2004; Stempel, 2005; Scheerder & Pauwels, 2005).  

 



- 49 - 

 

Volgens Bourdieu (1984 [1979]) speelt het primaire culturele socialisatieproces thuis en op school een 

cruciale rol bij de reproductie van de dominante klasse. De habitus die kinderen er zich eigen maken, 

bepaalt in sterke mate onder andere de culturele smaak op latere leeftijd (cf hoofdstuk 1, paragraaf 3.7). 

Het cultureel kapitaal dat tijdens de opvoeding verworven wordt daarnaast ook geassocieerd met latere 

kansen op gebied van opleiding en tewerkstelling (DiMaggio, 1982; van Eijck, 1997a/1997b; Nagel, 

2004).  

In het bijzonder ouders en leerkrachten komen steeds opnieuw naar voor als essentiële socialiserende 

instanties voor publieke kunstenparticipatie (bijvoorbeeld De Jager, 1967; Nagel, Ganzeboom & Haanstra, 

1996; Ganzeboom & De Graaf, 1991; van Eijck, 1997b; Nagel, 2004). Vooral het opleidingsniveau van de 

ouders en de culturele praxis van de ouders blijken hierin doorslaggevend. Daarbij gaat het zeker niet 

alleen om de ouderlijke participatie aan schone kunsten (Ganzeboom & De Graaf, 1991; Katz-Gerro, 

2004; Nagel, 2004). Het leesgedrag van de ouders heeft bijvoorbeeld een belangrijke voorspellende 

waarde (De Graaf, De Graaf & Kraaykamp, 2000).  

De Jager (1967), Nagel (2004) en een heleboel anderen met hen (bijvoorbeeld van Eijck, 1997b) 

onderzochten deze ouderlijke invloed uitgebreid, en komen tot de conclusie dat de effecten uitgaande van 

het ouderlijke milieu vrijwel even sterk zijn als de effecten uitgaande van, bijvoorbeeld, het eigen 

opleidingsniveau. In sommige gevallen wordt het effect van het (eigen) opleidingsniveau zelfs voor een 

deel tenietgedaan. De culturele bagage thuis, de ouderlijke culturele praxis en het eigen opleidingsniveau 

zijn dan ook zeer sterk met elkaar verbonden (Niehof, 1997).  

Nagel (2004) nuanceert echter door erop te wijzen dat de relatieve invloed van deze ouderlijke culturele 

praxis sterk verschillend is naargelang de bestudeerde cultuurvorm. Vooral de deelname aan of voorliefde 

voor wat als ‘highbrow’ cultuurvormen wordt bestempeld (voornamelijk schone kunsten) blijkt sterk 

onderhevig aan wat men  thuis heeft meegekregen. Voor meer populaire vormen van cultuurbeleving, 

waaronder bijvoorbeeld mediavoorkeuren, filmkijken en het beluisteren van pop- en rockmuziek, blijken 

de bevindingen minder eenduidig (bijvoorbeeld ook Bennett, Emmison & Frow, 1999; Voorpostel & van 

der Lippe, 2001).  

Onderzoekers zijn het tot slot wel eens over de belangrijke invloed van de scholingsgraad van ouders, 

hoewel discussies betrekking hebben op het netto-effect van deze scholingsgraad en/of de ouderlijke 

culturele praxis (De Graaf, De Graaf & Kraaykamp, 2000; De Graaf & Kalmijn, 2001; Nagel, Ganzeboom 

& Haanstra, 1996; Nagel, 2004). De effecten van ouderlijke scholingsgraad en ouderlijke culturele praxis 

lopen, door hun sterke verbondenheid, dan ook vaak parallel (De Jager, 1967; Nagel, 2004). De invloed 

van deze ouderlijke scholingsgraad verloopt volgens de onderzoeksliteratuur rechtstreeks, of eerder 

onrechtstreeks via het eigen opleidingsniveau (Nagel, 2004). Uit meer diepgaande analyse leidt men dan 

ook af dat voornamelijk deze geïnstitutionaliseerde vormen van cultureel kapitaal, eventueel onder de 
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vorm van ‘culturele beroepsstatus’ maar vooral onder de vorm van opleidingsniveau, aan volgende 

generaties wordt doorgegeven. Onderwijskansen worden nu eenmaal voor een groot deel beïnvloed door 

het opleidingsniveau van de ouders (Bourdieu & Passeron, 1998 [1970]; van Eijck, 1997b; De Graaf & 

Kalmijn, 2001; Nagel, 2004).  

 

Ook kunsteducatie kunnen we opvatten als een concrete manier waarop aan cultureel kapitaal gestalte 

wordt gegeven. Hierbij worden zowel kunsteducatie, als onderdeel van het schoolse curriculum 

(Ganzeboom H.B.G., 1993; Ranshuysen, 1993; Oostwoud Wijdenes & Haanstra, 1997; Nagel, 

Ganzeboom & Haanstra, 1996; Nagel, 2004) als vormen van buitenschoolse kunsteducatie als 

determinanten onderzocht (Kracman, 1996; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). We 

moeten opmerken dat dit onderzoek naar de invloed van kunsteducatie zich eveneens voornamelijk richt 

op voorkeur voor of participatie aan kunsten. Zoals ook uit het algemene theoretische kader, geschetst 

door Bourdieu (1984 [1979]), te verwachten valt, wordt dan veelal een positieve invloed op deze 

participatie aan kunsten waargenomen (Kracman, 1996; Oostwoud Wijdenes & Haanstra, 1997; 

Ranshuysen, 1993; Nagel, 2004; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005).  

 
6.4.2 Sociaal kapitaal 
 

Andere socialisatietheorieën gaan ervan uit dat de individuele participatie aan cultuur steeds een 

momentopname inhoudt, en nuanceren de relatieve invloed van de eerste sociale contacten of zogeheten 

‘primaire socialiserende instanties’. We verwijzen in dit kader ook naar het toenemende belang van 

zelfgekozen sociale contacten, ten nadele van de eerder traditionele relaties met familie en buren, in de 

(Beck en Beck-Gernsheim, 2002: 35).  Het spreekt voor zich dat de vrijheid om zelf te kiezen met wie 

men omgaat en dus zijn vrije tijd doorbrengt, in deze visie voornamelijk aan belang wint vanaf de 

adolescentie en zeker van zodra men de schoolbanken heeft verlaten(De Haan, 2001; Nagel, 2004). 

 

Voornamelijk vrienden en de eventuele partner worden als secundaire socialisatiekanalen genoemd, 

waarbij echter wordt uitgegaan van het feit dat er zowel sprake kan zijn van selectie- als van werkelijke 

socialisatieprocessen. Selectie houdt in dat men zelf (al dan niet onbewust) kiest voor vrienden en partners 

wiens leefstijl het dichtste aanleunt bij de eigen leefstijl, terwijl socialisatie impliceert dat men de eigen 

leefstijl doorheen de levensloop bijstuurt naargelang de leefstijl van interactiepartners (De Graaf & 

Ganzeboom, 1990; Maas, 1991; Uunk & Ultee, 1996; Van Berkel & De Graaf, 1995;  Kalmijn & 

Bernasco, 2001; Kane, 2004; Upright, 2004; Nagel, 2004; Otte, 2004). Onder andere het statusstreven (het 

streven naar sociale waardering binnen de eigen sociale groep) door middel van culturele consumptie, zou 
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dan een cruciale rol spelen bij het totstandkomen van dergelijke ‘leefstijlhomogamie’ (Bourdieu, 1984 

[1979]; Ganzeboom, 1988; Maas, 1991; De Haan, 2001; Vander Stichele, 2002a; Nagel, 2004; Caen, 

Lievens & Waege, 2005).  

Echter, niet alleen deze culturele praxis van vrienden, partner en kennissen is belangrijk, maar daarnaast 

blijken ook structurele aspecten verbonden met het persoonlijke sociale netwerk een belangrijke invloed 

uit te oefenen op, of althans samenhang te vertonen met, individuele leefstijlen. 

Eén van de belangrijkste hypothesen met betrekking tot leefstijlen en het sociale (vrijetijds)netwerk luidt 

dan dat meer heterogene netwerken samenhangen met een bredere, of ook ‘meer omnivore’, culturele 

smaak (Erickson, 1996; Relish, 1997; Kane, 2004). Ook netwerkdensiteit, de mate waarin personen 

binnen één netwerk onderlinge relaties onderhouden, blijkt samenhang te vertonen met 

leefstijldifferentiatie. Hier is echter geen sprake van een duidelijk, rechtlijnig verband: voornamelijk 

binnen vrijetijdssectoren waarin ‘solidariteit’ of het ‘delen van ervaringen’ centraal staat (zoals 

sportbeoefening), blijkt deze netwerkdensiteit samen te hangen met meer frequente participatie (Kane, 

2004).  

Ook grotere sociale netwerken hangen samen met meer frequente (publieke) participatie, en dit binnen tal 

van vrijetijdssectoren, hoewel hierbij moeilijk valt uit te maken in welke richting het effect verloopt 

(onder andere Erickson, 1996; Vander Stichele, 2002a; Caen, Lievens & Waege, 2005; Lievens, De 

Meulemeester & Waege, 2005; Scheerder & Pauwels, 2005; Scheerder, Decraene & Laermans, 2007). Zo 

kan men even goed veronderstellen dat participatie aan het publieke leven de mogelijkheid opent tot het 

aangaan van nieuwe sociale contacten, en de vorming van nieuwe sociale netwerken (Vincke & Cloes, 

2004; Kane, 2004; Caen, Lievens & Waege, 2005; Lizardo, 2006; Scheerder & Pauwels, 2005).  

 

6.4.3 Economisch kapitaal 

 

Een steeds terugkomende vaststelling betreft de relatief zwakke netto samenhang tussen ‘economisch 

kapitaal’ (in dit geval, en meer concreet, verwijzend naar inkomen, beschikbaar budget, financiële 

middelen) en smaakpatronen of feitelijke vrijetijdsparticipatie (Ganzeboom, 1989; Ganzeboom, De Graaf 

& Kalmijn, 1987; Kraaykamp & De Graaf, 1995; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Lievens, De 

Meulemeester & Waege, 2005; Nagel, 2004). Dit uit zich onder andere in het feit dat financiële drempels , 

in het onderzoek naar cultuurparticipatie en kunstenparticipatie, maar ook binnen het ruimere 

leefstijlonderzoek, van minder doorslaggevend belang blijken dan andere participatiedrempels (o.a. 

Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 41). Ook wat betreft sportbeoefening blijken dergelijke 

financiële drempels minder door te wegen (Taks, Renson & Vanreusel, 1995). 
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Toch beklemtonen sommige onderzoekers het belang van een analytisch onderscheid tussen bijvoorbeeld 

materiële of ‘economisch gerichte’ en ‘culturele’ of ‘op cultuur gerichte’ consumptie, waarbij de eerste 

vorm voornamelijk wordt geassocieerd met een economische elite, de tweede met een culturele elite 

(Ganzeboom, 1988; Kraaykamp & De Graaf, 1995; van Eijck & van Oosterhout, 2005). Als indicatoren 

van materiële consumptie worden dan bijvoorbeeld het bezit van een wagen, een fotocamera, een video- 

of dvd-speler, een cd-speler, allerhande keukenapparaten,… opgenomen (Bourdieu, 1979 [1984]; 

Ganzeboom,1988; Bennett, Emmison & Frow, 1999; van Eijck & van Oosterhout, 2005).  

Wat betreft materiële consumptie vindt men in leefstijlstudies in ieder geval enkele betekenisvolle 

inkomenseffecten terug, terwijl dezelfde effecten minder duidelijk blijken in de analyse van culturele 

consumptie (Bourdieu, 1979 [1984]; Ganzeboom, 1988; Kraaykamp & De Graaf, 1995; Bennett, 

Emmison & Frow, 1999). Toch wordt ook deze bijkomende impact van het netto-(gezins)inkomen op 

materiële consumptie kleiner (Bennett, Emmison & Frow, 1999; van Eijck & van Oosterhout, 2005). 

Hierbij wordt dan gewezen op het feit dat inkomen en opleidingsniveau – economisch kapitaal en 

cultureel kapitaal – vandaag de dag wellicht nog sterker dan ooit tevoren samengaan (van Eijck & van 

Oosterhout, 2005). Anderzijds wijzen onderzoekers op het gegeven dat heel veel materiële goederen 

bereikbaar zijn geworden voor een groot deel van de bevolking, wat het moeilijker maakt om dergelijke 

bijkomende inkomenseffecten vast te stellen (Wynne, 1998; van Eijck & van Oosterhout, 2005).  

 

6.4.4 Beroepsstatus, sociale klasse en jobinhoud 

 

Ook verschillen in sociale klasse, gemeten aan de hand van (al dan niet zelf opgebouwde of internationaal 

gevalideerde) beroepenclassificaties, of beroepsstatus/prestige blijken in de meeste onderzoeken, wanneer 

wordt gecontroleerd voor opleidingseffecten of bijvoorbeeld inkomenseffecten, eerder zwak verbonden 

met leefstijldifferentiatie, en met name binnen het sectorspecifieke onderzoek naar vrijetijdsbesteding en 

culturele consumptie (van Eijck, 2001; Ganzeboom, De Graaf & Kalmijn, 1987; Katz-Gerro, 2002).  

Anderzijds blijkt uit verschillende studies dat een aantal specifieke beroepskenmerken, zoals de culturele 

of economische status die wordt toegeschreven aan een beroep, of de culturele of economische 

beroepsoriëntering, wel netto samenhang vertoont met verschillen in cultuurparticipatie of ruimere 

leefstijlverschillen (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005; Ganzeboom, De Graaf & Kalmijn, 1987; 

Van de Werfhorst, Kraaykamp & De Graaf, 1997). Een economische beroepsoriëntering vertoont dan een 

sterkere samenhang met vormen van materiële consumptie, terwijl een hogere ‘culturele beroepsstatus’ (of 

een (socio-)culturele beroepsoriëntering) eerder samengaat met meer frequente culturele consumptie, in 

het bijzonder kunstenparticipatie (Ganzeboom, 1988; Kraaykamp & De Graaf, 1995; Schulze, 2000 
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[1992]; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003), of bijvoorbeeld met een postmateriële 

waardeoriëntatie (Ganzeboom, 1988).  

 

6.4.5 Leeftijd 

 

Naar leeftijdsverschillen (al dan niet ingevuld als cohorte-verschillen) werd bijzonder veel onderzoek 

gevoerd, en ook reeds verwezen in bovenstaande paragrafen (zie bijvoorbeeld paragraaf 5.4.3 en paragraaf 

6.3). Het feit dat jongeren gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn dan de oudere generaties, speelt dan 

zeker enige rol in het effect van leeftijd op verschillen in smaak en tijdsbesteding, maar ook gecontroleerd 

voor opleidingsniveau blijven een aantal verschillen overeind.  

Sommige verschillen kunnen verklaard worden door fysieke beperkingen of andere leeftijdsgebonden 

drempels, bijvoorbeeld wat betreft sport en buitenshuizige recreatie (Witt & Goodale, 1981; Nadirova & 

Jackson, 2000; Wynne, 1998; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Scheerder et al, 2001; Scheerder & 

Pauwels, 2005). Andere typische leeftijds- of levensfasegebonden drempels (ook wel ‘structurele 

drempels’) omvatten een gebrek aan tijd, gebrek aan opvang voor de kinderen of een gebrek aan mobiliteit 

op oudere leeftijd,… (zie onder andere Witt & Goodale, 1981; Ganzeboom, 1988; Jackson & Witt, 1994; 

Ranshuysen, 1999; Roose & Waege, 2002b; De Haan & Knulst, 2000; Laermans, 2002; Scheerder & 

Pauwels, 2005; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). 

 

Verschillen in socialisatiecontext worden daarnaast dikwijls als verklaring naar voor geschoven 

(bijvoorbeeld Schulze, 2000 [1992] en paragraaf 6.2.2). Het ontstaan van typische ‘jongerenculturen’ 

zouden dan ten dele het verschil tussen (jongere) omnivoren en (oudere) univoren kunnen verklaren (zie 

paragraaf 6.3). Anderzijds kunnen dezelfde generatieverschillen, naast het effect van leeftijdsgebonden 

drempels, ook instaan ter verklaring van verschillen tussen inclusieve en beperkte participatiepatronen 

(Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003) of het voorkomen van gulzige participatiepatronen bij 

jongere groepen (Sullivan & Katz-Gerro, 2007).  

Verder kan ook de gerichtheid op ‘zelfrealisatie’, de postmaterialistische houding of de niet-exclusieve 

voorkeur voor schone kunsten bij jongere hoogopgeleiden ten dele teruggebracht worden op deze 

socialisatiecontext (Schulze, 2000 [1992]; Holbrook & Schindler, 1994; Vander Stichele, 2002/2003; 

Vander Stichele & Laermans, 2004; Otte, 2004).  
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6.4.6 Geslacht 

 

Ook leefstijldifferentiatie naar geslacht werd zeer uitgebreid onderzocht. Vrouwen zouden meer frequent 

deelnemen aan legitieme cultuur, zo blijkt uit de internationale onderzoeksliteratuur (cf Bennet, Emmison 

& Frow, 1999; Katz-Gerro & Bihagen, 1998; Katz-Gerro, 2004). Toch dient deze stelling te worden 

genuanceerd: naargelang de bestudeerde cultuurvorm worden iets meer mannen of iets meer vrouwen 

aangetroffen.  

In ieder geval wordt het bestaan van zekere geslachtsgebonden voorkeuren allerminst in twijfel getrokken. 

Dans, theater en opera zijn meer in trek bij een vrouwelijk publiek (bijvoorbeeld Bryson, 1996; Roose & 

Waege, 2002), terwijl mannen meer geïnteresseerd blijken in bijvoorbeeld jazz- en bluesmuziek (van 

Eijck, 1999), film in het algemeen (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005; Lopéz-Sintas & Garcia-

Álvarez, 2006) of sport (Scheerder & Pauwels, 2005).  

Ook Kane (2003) beklemtoont het verschil in gehanteerde statusmarkers bij mannen en vrouwen. Ze vindt 

in een vergelijkend onderzoek nieuwe bevestiging voor de klassieke bevinding in het cultuuronderzoek dat 

vrouwen meer aan de schone kunsten participeren dan mannen. Bovendien blijkt echter uit haar studie dat 

het ook voornamelijk vrouwen zijn die dergelijke cultuurvormen (al dan niet bewust) als statusmarkers 

hanteren. Dit geldt zowel voor Europese als voor Amerikaanse onderzochte vrouwen en mannen. Net 

zoals Holt (1997) bestempelt zij de interesse voor schone kunsten en de waarde ervan als statusmarker 

trouwens als een voornamelijk Europese traditie. Daaruit volgt dan de conclusie dat zowel Europese als 

ook Amerikaanse vrouwen voornamelijk “European cues” volgen.  

Roose en Waege (2002b) halen een aantal mogelijke verklaringen aan voor deze geslachtsgebonden 

voorkeuren. In de eerste plaats is er de grotere emotionele gerichtheid bij meisjes als gevolg van 

differentiële socialisatie die meteen ook zou zorgen voor de sterkere gerichtheid op legitieme 

cultuurvormen (Chodorow, 1978). Daarnaast is er het belang van symbolische statusverwerving als motor 

voor cultuurparticipatie (Collins, 1992), gecombineerd met een kleiner aantal alternatieve 

vrijetijdsbestedingen bij vrouwen. Verschillen in socialisatie zorgen voor een kleinere bewegingsruimte 

bij opgroeiende meisjes, met als gevolg daarvan een grotere voorkeur voor sociaal aanvaarde 

vrijetijdsbesteding in een veilige omgeving. Legitieme cultuuruitingen horen daarbij (De Waal, 1989; 

Katz & Monk, 1993). Bevindingen in de onderzoeksliteratuur geven aan dat het hier om een vrij 

universeel verschijnsel gaat (Kane, 2004; Katz-Gerro & Bihagen, 1998; Wilska, 2002). Anderen trachten 

dit beeld echter te nuanceren, en wijzen op de vele niet-significante verschillen tussen mannen en vrouwen 

(Katz-Gerro, 2004). 

Verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld Bennett, Emmison & Frow, 1999; Roose & Waege, 2003) 

bekijken ook interne of ‘attitudinale’ leefstijlaspecten, onder de vorm van motieven, verwachtingen, 
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ervaren drempels of voorkeuren, en wijzen op verschillen, zoals de iets grotere klemtoon op 

emotivistische aspecten bij vrouwen). Vrouwen beleven hun vrijetijdsbesteding ook in een verschillend 

sociaal verband (Caen, Lievens & Waege, 2005). Ook op gebied van meer alledaagse cultuurbeleving, 

waaronder keuzes inzake binnenhuisinrichting en kledij zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen 

duidelijk. Het primaat van de vorm boven de functie blijkt duidelijker naar voor te treden bij vrouwen 

(Corrigan, 1997; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Bourdieu, 1984 [1979]).  

Wat betreft sportbeoefening en andere vormen van buitenshuizige recreatie blijkt er tot slot eveneens 

sprake te zijn van een sterke gendersegregatie (Featherstone, 1987; McKay, Messner & Sabo, 2000). Hier 

kan onder andere worden gewezen op het feit dat vrouwen minder vaak tot de groep van intensieve 

beoefenaars blijken te horen. Dit zou dan te wijten zijn aan fysieke en andere drempels, maar ook aan een 

meer diepgaand verschil, namelijk de typisch ‘mannelijke’ houding die vereist is bij de beoefening van 

een groot aantal sporttakken (Bourdieu, 1984 [1979]; Wynne, 1998; McKay, Messner & Sabo, 2000; 

Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005; Scheerder & Pauwels, 2005). Verder wijst de onderzoeksliteratuur op 

genderspecifieke voorkeuren, zoals een voorkeur voor teamsport, competitiesport of gevechtssport bij 

mannen (Wynne, 1998; Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005, en genderspecifieke motieven om aan sport te 

doen (Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005; Scheerder & Pauwels, 2005).  

 

6.4.7 Levensfase en gezinssamenstelling 

 

De persoonlijke leefstijl zal doorheen de levensloop niet alleen sterke schommelingen vertonen 

naargelang de sociale context waarin men zich bevindt, maar ook naargelang de levensfase of de 

gezinssituatie. Zo blijkt de jongvolwassenheid, en meerbepaald het moment waarop men gaat studeren of 

de arbeidsmarkt betreedt vaak een belangrijke verandering in de leefstijl teweeg te brengen (Ganzeboom, 

1988/1989; De Haan & Knulst, 2000; Laermans, 2002). Verder zal ook het moment waarop men een vaste 

relatie aangaat of gaat samenwonen een stempel drukken op de vrijetijdsbesteding, doordat partners ten 

dele elkaars leefstijl gaan overnemen en (meer) gezamenlijke activiteit gaan vertonen (Ganzeboom, 1988; 

Kalmijn & Bernasco, 2001; Nagel, 2004).  

Ook de geboorte van een kind/kinderen bepaalt in belangrijke mate of en hoe men in de toekomst zal 

deelnemen (Witt & Goodale, 1981; De Haan & Knulst, 2000; Nagel, 2004; Brown et al, 2001; Nagel, 

2004). Binnen een partnerrelatie en binnen een jong gezin wordt een belangrijk deel van de vrije tijd 

immers samen doorgebracht (Kalmijn & Bernasco, 2001; Crawford et al, 2002).  

In ieder geval kan ook de gezinssamenstelling inhoudelijk in verband worden gebracht met specifieke 

drempels voor (buitenshuizige) deelname. We denken onder andere aan de aanwezigheid van kinderen, als 
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typische participatie-onderdrukkende factor. Dit geldt zeker voor ouders, en in ieder geval voor moeders, 

van jonge kinderen (Horna, 1989). 

  

6.4.8 Andere leefstijlcorrelaten 

 

Ook de plaats waar men woont, en voornamelijk de verstedelijkingsgraad van de woonplaats, hangt in 

zekere mate samen met de leefstijl. De logica zegt dat buitenshuizige participatie, in het bijzonder deze 

vrijetijdsbesteding die vraagt om de aanwezigheid van voorzieningen zoals een operagebouw, 

sportcomplex,... hierdoor het sterkst zal worden beïnvloed. Stedelingen participeren meer, omdat de 

voorzieningen snel en eenvoudig bereikbaar zijn (zie bijvoorbeeld Verhoeff, 1991; De Haan & Knulst, 

2000; Heilbrun & Gray, 2001; Lauwerysen & Colpaert, 2004; Lauwerysen, 2005).  

Hiernaast wordt echter ook melding gemaakt van een ‘stedelijke cultuur’ met een heel eigen 

consumptielogica (Crane, 1992; Featherstone, 1991; Wynne & O'Connor, 1998; Bennett, Emmison & 

Frow, 1999; Zukin, 1998). In dit verband moeten we benadrukken dat de keuze van de woonplaats 

integraal deel kan uitmaken van een persoonlijke leefstijl. De positie als ‘leefstijlcorrelaat’ kan dus 

enigszins worden betwist. Mensen passen zich niet in deze redenering niet zozeer aan aan het leven in de 

stad, maar steden oefenen integendeel hun aantrekkingskracht uit op groepen met een bepaalde leefstijl 

(Featherstone, 1991; Smith, 1996).  

 

Andere, minder frequent onderzochte, leefstijlcorrelaten omvatten bijvoorbeeld religieuze oriëntatie 

(bijvoorbeeld Katz-Gerro, 2002; Walseth & Fasting, 2003; Walseth, 2006) of seksuele geaardheid (Lewis 

& Seaman, 2004).  

Ook de status van religieuze oriëntatie als leefstijlcorrelaat of leefstijlindicator, voor zover deze oriëntatie 

eerder het gevolg is van een vrije keuze, kan echter worden bediscussieerd (Katz-Gerro, 2002). Wat 

betreft de samenhang met (andere) leefstijlindicatoren worden in ieder geval uiteenlopende resultaten 

gevonden. Sommigen vinden nauwelijks samenhang tussen, bijvoorbeeld, de deelname aan kunsten en 

religieuze oriëntatie en geloofsovertuiging (De Haan & Knulst, 2000). Anderen duiden daarentegen op 

belangrijke samenhangen tussen religieuze oriëntatie en, bijvoorbeeld, muzikale voorkeuren (Bryson, 

1996/1997), mediavoorkeuren (van Eijck & van Rees, 2000), participatie aan schone kunsten (Katz-Gerro, 

2002), of allerhande leefstijlindicatoren en vormen van vrijetijdsbesteding (van Eijck & Bargeman, 2004). 

Dit past binnen de eerder besproken New Identities-benadering: waar klassenverschillen aan belang 

verliezen, treden nieuwe verschillen, zoals etnische of religieuze, meer op de voorgrond (zie paragraaf 

5.4.2; Katz-Gerro, 2002/2004) .  
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Wat betreft seksuele geaardheid, hoewel erg weinig onderzocht, wordt meestal verondersteld dat de 

samenhang met, bijvoorbeeld, specifieke voorkeuren of verwachtingen, of participatiefrequentie, kan 

worden teruggebracht op een invloed van andere sociodemografische kenmerken (opleidingsniveau, 

inkomen, gezinssamenstelling, woonplaats,…) (Lewis & Seaman, 2004). Anderen verwijzen echter naar 

de grotere creativiteit, zin voor esthetiek of intrinsieke voorkeur voor, bijvoorbeeld, schone kunsten bij 

holebi’s (bijvoorbeeld Harris, 1997 in Lewis & Seaman, 2004).  

 

Tot slot bestaat in de onderzoeksliteratuur een zekere consensus over het samengaan van etnische 

verschillen met leefstijlverschillen. Vooral de Noord-Amerikaanse literatuur kent een langere traditie in 

het onderzoek naar etniciteit en leefstijlen (bijvoorbeeld Hall, 1992; Karlis & Dawson, 1995; Husbands & 

Idahosa, 1995; Lamont & Molnar, 2001; Watson & Scraton, 2001). Specifieke etnische 

minderheidsgroepen blijken bijvoorbeeld duidelijk ondervertegenwoordigd binnen de actieve participatie 

aan bepaalde sporttakken (zie Long & Hylton, 2002; Fusco, 2005; Elling & Knoppers, 2005).  

Wat betreft de deelname aan kunsten of cultuur in de meer enge betekenis van het woord, lopen de 

resultaten uiteen. In Vlaams publieksonderzoek valt alvast wel op dat etnische minderheden 

ondervertegenwoordigd zijn binnen het podiumkunstenpubliek (Roose & Waege, 2002b; Lievens, Waege 

& De Meulemeester, 2006: 35). Toch zou, althans zo toont Nederlands onderzoek aan, de netto-

samenhang tussen culturele consumptie en etnische afkomst eerder zwak zijn. Dit is althans zo wanneer 

men controleert voor, bijvoorbeeld, de invloed van inkomen en cultureel kapitaal (waaronder kenmerken 

van het ouderlijke milieu of opleidingsniveau) (De Haan & Knulst, 2000; Ganzeboom, 2001).  

In een vergelijkend leefstijlonderzoek tussen Italië, West-Duitsland, Zweden, Israel en de VSA vindt 

Katz-Gerro (2002) dan weer sterk uiteenlopende resultaten: daar waar in sommige landen ‘ras’ 

(blank/niet-blank) of ‘herkomstland’ duidelijke netto-samenhang met culturele consumptie blijken te 

vertonen, verdwijnen deze samenhangen elders na controle voor indicatoren van sociale positie (Katz-

Gerro, 2002). 

 

6.5 Besluit 
 

Een groot deel van de variantie in leefstijlmilieus/leefstijlpatronen zou volgens huidige 

onderzoeksbevindingen kunnen verklaard worden door een tijdsdimensie en een ‘status’dimensie 

(waarmee echter hoofdzakelijk naar opleidingsniveau, en niet zozeer naar sociale status op basis van 

beroepsstatus/prestige wordt gewezen) (Otte, 2004). Vooral leeftijd, levensfase, sociaal kapitaal, geslacht 

en cultureel kapitaal (onder de vorm opleidingsniveau of culturele bagage in het thuismilieu) zijn dikwijls 

richtinggevend.  



- 58 - 

 

Beschikbare financiële middelen zouden van minder groot belang zijn, althans wanneer wordt 

gecontroleerd voor opleidingsniveau of beroepskenmerken, hoewel verschillende effecten worden 

gevonden naargelang het type consumptiegoederen of het type leefstijlindicator dat wordt bestudeerd. Wat 

betreft sociale klasse, beroepsstatus en andere beroepskenmerken, lopen de bevindingen uit elkaar, al wijst 

de literatuur ook hier op het feit dat, bij controle voor inkomen of opleiding, de effecten op (culturele) 

participatie niet zo opvallend zijn. Daarentegen zou de jobinhoud wel van belang zijn, en zou 

voornamelijk de culturele of economische oriëntering van het beroep duidelijke samenhang vertonen met 

leefstijlverschillen, waarbij (socio-)cultureel georiënteerde beroepen in positieve zin zouden samenhangen 

met de kans op culturele consumptie/participatie. 

Daarnaast werd ook reeds samenhang gevonden met de gezinssamenstelling en aspecten verbonden aan de 

woonplaats. In sterke mate kunnen deze worden verklaard door de aanwezigheid van participatiedrempels. 

Bijkomende mogelijke leefstijlcorrelaten zijn onder andere etnische afkomst, seksuele geaardheid en 

verstedelijkingsgraad van de woonomgeving. 

 

7 Algemeen besluit 

 

In een typisch sociologische definitie van ‘leefstijlen’ staan het identiteitsverlenende aspect, de sociale 

functie en sociale oorsprong van leefstijlen centraal. Hedendaagse sociologische invullingen halen een 

groot deel van hun inspiratie dan ook bij de oorspronkelijke omschrijvingen door Weber, Simmel of 

bijvoorbeeld Veblen, waarin het verband met status of prestige en identiteit wordt beklemtoond. Elk van 

hen is in essentie begaan met processen van sociale verandering aan het einde van de 19e eeuw, en de 

wijze waarop deze sociale verandering tot uitdrukking komt in nieuwe consumptieverhoudingen. Weber is 

daarbij de eerste die, door introductie van zijn meerdimensioneel stratificatiesysteem, een duidelijke link 

legt tussen de symbolische of culturele orde, onder de vorm van leefstijlen en status, en andere vormen 

van sociale ongelijkheid. Hij is ook degene die in een echt leefstijlconcept voorziet, onder de vorm van de 

begrippen Lebensführung en Lebensstil. 

 

Uit het literatuuroverzicht blijkt dat het leefstijlonderzoek de laatste decennia onderhevig is geweest aan 

een aantal nieuwe impulsen, hoewel het onterecht zou zijn om daarom te spreken over een echte ‘lifestyle 

revitalisation’. Gedurende de voorbije eeuw zijn leefstijlen immers steeds zijdelings aan bod blijven 

komen in sociaal-wetenschappelijke analyses. De input kwam daarbij vanuit zeer diverse richtingen en 

benaderingen. We verwezen onder andere naar de studie van ‘leisure styles’, het marktonderzoek of het 

onderzoek naar subculturen.  
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De rode draad doorheen de geschiedenis van het leefstijlprogramma in de sociologie is echter de 

verbondenheid tussen leefstijlen (‘cultuur’) en sociale structuur. Het mag dan ook niet verbazen dat het 

onderzoek en de theorievorming met betrekking tot leefstijlen zoveel succes hebben gekend tijdens de 

laatste decennia van de twintigste eeuw, een periode van snel veranderende maatschappelijke 

verhoudingen. Vooral de groeiende impasse in het debat over sociale stratificatie is een stuwende kracht 

gebleken in het onderzoek en de theorievorming. 

Een belangrijke bijkomende aanzet werd daarbij gegeven door Pierre Bourdieu. In La Distinction (1979a) 

wordt zijn smaaktheorie uiteengezet. Concrete analyses in enkele Franse steden, aan het einde van de jaren 

’60, wijzen op verschillende disposities bij verschillende (status)groepen in de samenleving. Bourdieus 

smaaktheorie duidt op een smaak voor het noodzakelijke (‘barbarious taste’), of een voorkeur voor de 

vorm boven de functie, bij de groepen op de laagste posities. Bij de dominante klasse is er sprake van een 

‘esthetische dispositie’ en een habitus die voornamelijk gericht is op distinctie, bij de middengroepen van 

een ‘ambitieuze habitus’ of een smaak die de uitdrukking is van veel ‘goede wil’ (Bourdieu, 1984 [1979], 

Ganzeboom, 1988: 24, Otte, 2004: 58-59).  Zijn homologiethese komt er dan op neer dat deze 

smaakdifferentiatie samenhangt met verschillende posities in de sociale ruimte, bepaald door de 

hoeveelheid cultureel kapitaal of economisch kapitaal die men ter beschikking heeft.  

Hoewel Bourdieu nog sterk voortbouwt op het idee van ‘statusvolgende’ leefstijlen, geeft hij in zijn 

conceptueel model, waarin het habitusconcept een belangrijke plaats inneemt, een belangrijke aanzet in de 

zoektocht naar nieuwe modellen die de maatschappelijke realiteit aan het einde van de 20e eeuw beter 

moeten beschrijven.  

 

De Westerse wereld aan het begin van de 21e eeuw wordt omschreven als een post- of laatmoderne 

consumptiecultuur: een maatschappelijke realiteit opgebouwd rond consumptieverhoudingen, en niet 

langer enkel rond productieverhoudingen, en één die onder andere wordt gekenmerkt door een groeiende 

onzekerheid over sociale rollen en sociale posities. We verwezen naar verschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen die hiertoe hebben bijgedragen.  

Deze samenleving wordt in de internationale literatuur dan ook aangeduid met de term ‘symbolische 

samenleving’, een samenleving waarin niet zozeer economische ongelijkheid, maar wel symbolische of 

culturele ongelijkheid een dominant principe is geworden (Elchardus, 2002). Het is dan ook via de studie 

van leefstijlen, consumptieverhoudingen, symbolische of culturele verschillen of ook ‘culturele 

consumptie’ dat inzicht kan worden verworven in de nieuwe stratificatielogica. Daarbij kan consumptie op 

zich als nieuwe, belangrijke, stratificatiedimensie worden aanzien of kan anderzijds worden gezocht naar 

nieuwe, alternatieve, ‘sociale mechanismen’ die de consumptieverhoudingen en dus leefstijldifferentiatie 

helpen verklaren (Katz-Gerro, 2004). Binnen het ruimere onderzoek naar sociale stratificatie en binnen het 
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internationale leefstijlonderzoek betekent dit dat poststructuralistische of culturalistische verklaringen de 

bovenhand genomen, ten nadele van structuralistische benaderingen.  

 

Schulzes milieumodel (2000 [1992]) vormt een concrete vertaling van deze poststructuralistische visie. 

Uit zijn theoretische model en onderzoeksresultaten leiden we in de eerste plaats af dat leefstijlen niet 

alleen binnen een sociale ruimte kunnen worden geplaatst, en bijvoorbeeld variëren naargelang leeftijd of 

opleidingsniveau, maar bovendien – eerder inhoudelijk – kunnen worden geordend op basis van hun 

nabijheid tot drie alledaagsesthetische schema’s. Schulze onderscheidt het Hochkulturschema, het 

Trivialschema en het Spannungsschema. Daarnaast onthouden we Schulzes (2000 [1992]) klemtoon op 

horizontale differentiatie (bij hem voornamelijk onder van leeftijdsverschillen) naast verticale 

differentiatie (voornamelijk opleidingsverschillen). 

 

In beperkte mate, en mits vertalingen naar nieuwe socioculturele omstandigheden, werd Bourdieus (1984 

[1979]) smaaktheorie en visie op sociale stratificatie bevestigd in recente (en oudere) brede studies. We 

kunnen ondermeer verwijzen naar de studies van Ganzeboom (1988) of Bennett, Emmison en Frow 

(1999). 

Ook Schulzes (2000 [1992]) model kon rekenen op veel navolging. Vooral het idee dat leefstijlen variëren 

naargelang de positie in de sociale ruimte (bijvoorbeeld op basis van opleidingsniveau en 

levensfase/biografisch perspectief), maar inhoudelijk ook kunnen worden geordend op basis van hun 

nabijheid tot zogenaamde ‘alledaagsesthetische schema’s’, werd in ander onderzoek bevestigd (cf 

Hartmann, 1999; Otte, 2004). Een aantal studies wijzen hiernaast op het belang van een materialistische 

versus postmaterialistische houding die tot uitdrukking komt in specifieke leefstijlen (onder andere de 

studies van Vester et al, 2001 [1993]). Anderen hebben het bijvoorbeeld over een traditionele versus 

moderne/avantgardistische ingesteldheid (Otte, 2004).  

Verder wordt in de literatuur melding gemaakt van het bestaan van zogenaamde ‘jongerenculturen’ 

(Ganzeboom, 1988; Schulze, 2000 [1992]; Vander Stichele, 2003). Meer in het algemeen werd in concreet 

onderzoek reeds gewezen op omnivore groepen, gekenmerkt door een smaakpatroon dat de grenzen van 

zogenaamde ‘highbrow’ en ‘lowbrow’ genres of culturele producten overschrijdt. Met highbrow genres 

wordt dan bijvoorbeeld gedoeld op klassiek muziek of, ruimer, de schone kunsten (Peterson, 1992;  van 

Eijck, 1999/2001; van Eijck, De Haan & Knulst, 2002; Vander Stichele & Laermans, 2004).  Bennett, 

Emmison en Frow (1999) maken daarnaast het onderscheid tussen ‘beperkte’ en ‘inclusieve’ leefstijlen, 

waarbij vooral lager opgeleiden getuigen van een eerder beperkt patroon van vrijetijdsbestedingen.  



- 61 - 

 

 
Uit een meerderheid van de studies komt naar voor dat voornamelijk verschillen in opleidingsniveau, als 

één van de centrale indicatoren van cultureel kapitaal (cf Bourdieu, 1984 [1979]), naast 

leeftijdsverschillen, parallel lopen aan leefstijlverschillen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4 en ook 

Schulze, 2000 [1992]). Ook andere indicatoren van cultureel kapitaal, zoals de ouderlijke culturele praxis, 

lijken vanuit het (sectorale cultuur-)onderzoek van groot belang waar het verschillen inzake culturele 

consumptie en smaak betreft. Bourdieus homologiethese blijkt met andere woorden, ook na drie decennia, 

nog steeds actueel, althans wat betreft de impact van cultureel kapitaal. Verder zou ook sociaal kapitaal 

binnen het bredere vrijetijdsbestedingsonderzoek, als belangrijke correlaat – met name samenhangend met 

de kans op buitenshuizige participatie – naar voor komen. Verder verwachten we, op basis van deze 

literatuurstudie, en met name uit het sectorspecifieke onderzoek, een samenhang te vinden met geslacht, 

beroepsinhoud, -status en –oriëntering, gezinssamenstelling en levensfase of kenmerken verbonden met de 

woonplaats, zoals de verstedelijkingsgraad. 
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II  Conceptualisering 
 

 

1 Inleiding 
 

Met deze studie beogen we tot een schets van de Vlaamse leefstijlruimte te komen, en willen we 

tegelijkertijd inzicht verkrijgen in de complexe wijze waarop de symbolische differentiëring in de 

Vlaamse samenleving samenhangt met sociale differentiëring, of hoe leefstijlen samenhangen met 

indicatoren van sociale status, met indicatoren van cultureel, economisch en sociaal kapitaal (hoofdstuk 1, 

paragrafen 3.7 en 6), en daarnaast ook met andere sociodemografische kenmerken (hoofdstuk 1, 

paragrafen 5 en 6). De sociale gestructureerdheid van leefstijlen, of ook de homologie tussen leefstijlen en 

de achterliggende sociale structuur, kwam immers als belangrijke rode draad in het literatuuroverzicht 

naar voor. 

Om beide doelstellingen dieper te kunnen uitwerken en vervolgens de vertaling te maken naar concrete 

onderzoeksvragen in het volgende hoofdstuk, dienen we in de eerste plaats tot een afbakening te komen 

van het leefstijlconcept, om vervolgens ook de leefstijlcorrelaten  conceptueel uit te diepen. 

In het eerste hoofdstuk hebben we een beeld geschetst van de vele uiteenlopende manieren  waarop 

leefstijlen in de lange sociologische of sociaal-wetenschappelijke traditie werden benaderd (hoofdstuk 1, 

paragraaf 1 tot en met 5), en dit chronologische overzicht werd afgesloten met de meest opvallende 

bevindingen uit het huidige internationale leefstijlonderzoek (hoofdstuk 1, paragraaf 6). In dit tweede 

hoofdstuk worden alle elementen uit het literatuuroverzicht nog eens op rij gezet, om als basis te dienen 

voor een eigen conceptueel model. 

 

Wat reeds ten dele kon worden afgeleid uit het literatuuroverzicht (vooral hoofdstuk 1, paragraaf 6), zal 

daarbij nog duidelijker moeten blijken: van een heldere en eenduidige conceptafbakening is allerminst 

sprake. Auteurs verschillen van mening over de oorsprong, het bereik en de verschijningsvormen van 

leefstijlen. In de onderzoekspraktijk vinden we vervolgens talloze uiteenlopende operationaliseringen 

terug, die nu eens wel, dan weer niet, teruggaan op duidelijke theoretische argumenten.  

Precies deze conceptuele vaagheid kan ten dele verklaren waarom er sprake is van een gebrek aan 

leefstijlonderzoek dat internationaal vergelijkbare, eventueel zelfs repliceerbare resultaten, oplevert (zie 

ook Otte, 2004: 42-26). Deze lacune kan echter ten dele ook worden gekoppeld aan het gebrek aan data en 

aangepaste analysetechnieken (Ganzeboom, 1988; Otte, 2004). Over het algemeen zorgt het geringe aantal 

brede, sectoroverkoepelende, studies ook voor onvoldoende terugkoppeling naar bestaande (vaak oudere) 

theoretische modellen, waardoor tot op heden ook weinig studies bekend zijn die op een systematische 
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manier – uitgaande van een breed leefstijlconcept – de samenhang tussen leefstijlen en sociaal(-

economische) verschillen hebben onderzocht (Katz-Gerro, 2004; Devine & Savage, 2005; Isengard, 2005; 

Otte, 2004; Chan & Goldthorpe, Chan & Goldthorpe, 2005).  

 

Het is dan ook onze bedoeling om, naast de dubbele inhoudelijke doelstelling, ten dele het hoofd te bieden 

aan de geschetste lacunes (gebrek aan repliceerbaarheid of vergelijkbaarheid en gebrek aan 

terugkoppeling tussen theoretische modellen en empirische studies), door ons te richten op een breed 

leefstijlconcept, en daaraan verbonden brede analyse.  

Met een brede leefstijlanalyse wordt dan een analyse bedoeld, die zich niet beperkt tot het beschrijven (of 

verklaren) van gedragingen, gewoonten of voorkeuren binnen één cultureel domein (bijvoorbeeld 

muzikale genrevoorkeuren),  maar echt op zoek gaat naar ruimere patronen of typologieën, over 

verschillende sectoren heen.  

Vervolgens zullen we in het overzicht even ingaan op de notie cultuur, en dit omwille van de 

onlosmakelijke link tussen leefstijlen, culturele consumptie en het (al dan niet) bestaan van culturele 

classificaties. Ook hier dienen we in de leefstijlconceptualisering expliciete keuzes te maken. Aansluitend 

volgt dan de eigen conceptafbakening, waarbij vooral zal worden gezocht naar een wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevante, bruikbare, definitie, gericht op de vermelde onderzoeksdoelstellingen.  

In een tweede deel vertrekken we vanuit recente wetenschappelijke en maatschappelijke discussies die 

verband houden met de samenhang tussen symbolische differentiëring en sociale differentiëring. De meest 

recente bevindingen aangaande deze samenhang worden daarbij nog eens (bondig) overlopen, 

teruggrijpend naar het literatuuroverzicht in hoofdstuk 1. We trachten op die manier die leefstijlcorrelaten 

te selecteren en te definiëren, die, binnen de hedendaagse context, van primordiaal belang zijn in een 

model ter verklaring van leefstijlverschillen. 

  

2  ‘Leefstijlen’ 
 

2.1 Overeenkomsten in conceptualiseringen 
 

Uit het uitgebreide literatuuroverzicht kunnen we enkele hoofdkenmerken, aanwezig in de meeste 

leefstijldefinities, afleiden. We baseren ons bij dit overzicht onder andere op de literatuurstudie van Veal 

(2000) en op het overzicht van Otte (2004).  

In de eerste plaats wordt het identiteitsverlenende aspect van leefstijlen naar voor geschoven (Goffman, 

1990 [1959]; Sobel, 1981; Giddens, 1991; Featherstone, 1991; Bennett, Emmison & Frow, 1999; 

Hartmann, 1999). Ook in de vroegste bijdragen, van onder andere Simmel, Weber en Veblen, komt dit 

aspect aan bod (zie Frisby, 1992; Weber, 2003 [1922]; Veblen, 1992 [1899]).  
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Daarnaast wordt in vrijwel alle theoretische bijdragen verwezen naar het belang van leefstijlen voor 

maatschappelijke (h)erkenning en distinctie (zie onder andere Bourdieu, 1984 [1979]; Weber, 2003 

[1922]; Veblen (1992 [1899]; Schulze, 2000 [1992]; Katz-Gerro, 2004).  

Daarnaast gaan de meeste definities uit van de veronderstelling dat leefstijlen in zekere mate sociaal 

gestructureerd zijn, of zich in ieder geval ontwikkelen binnen een bepaalde levenssituatie, en dus 

afhankelijk zijn van de beschikbare middelen, in een zeer ruime betekenis (Ganzeboom, 1988: 37-38; 

Miles, 2002: 136-137; Bögenhold, 2001; Bourdieu, 1984 [1979]; Katz-Gerro, 1999; Otte, 2004).  

Tot slot worden leefstijlen doorgaans als patronen, stijlen in voorkeuren, consumptie, gedragingen,… 

aanzien. Dit impliceert voornamelijk het idee dat bepaalde constellaties van gedragingen, gewoonten, 

motieven, voorkeuren,… met een grote mate van waarschijnlijkheid samen zullen optreden (cf Sobel, 

1981; Giddens, 1991; Wilska, 2002; Hartmann, 1999), en dat “uit het vóórkomen van één leefstijlkenmerk 

het optreden van een ander met een zekere mate van waarschijnlijkheid voorspeld kan worden” 

(Ganzeboom, 1988: 37). Dit laatste heeft belangrijke methodologische implicaties, waarover meer in het 

volgende hoofdstuk. 

Hierbij moeten we, ten eerste, nog opmerken dat, in het empirische onderzoek, de term ‘leefstijlpatroon’ 

zowel wordt aangewend voor de aanduiding van leefstijltypes (respondenten met eenzelfde of 

gelijklopende leefstijl) als voor de aanduiding van leefstijldimensies (latente factoren die tot uitdrukking 

komen in specifieke leefstijlindicatoren) (Otte, 2004: 37-39). Zoals ook moest blijken uit het overzicht van 

hedendaagse leefstijlstudies, is de invulling op basis van ‘leefstijltypes’ of ‘segmenten’, ook wel 

‘leefstijlmilieus’, totnogtoe echter het meest populair gebleken (hoofdstuk 1, paragraaf 6).  

Daarbij rijst de vraag of leefstijlen echt één perfect coherent en als dusdanig te begrijpen geheel moeten 

vormen (Hartmann, 1999; Veal, 2000; Wilska, 2002; Otte, 2004). Horen bepaalde activiteiten, 

gedragingen, houdingen,… logisch samen? Zijn ze perfect compatibel?  

Naar deze coherentie of stilistische eenheid wordt af en toe, zij het eerder impliciet, verwezen in concrete 

operationaliseringen (bijvoorbeeld Ganzeboom, 1988: 37; Otte, 2004: 88), en ook in de theorievorming 

rond leefstijlen komt deze naar voor. Zo omschrijft Giddens leefstijlen als “ordered patterns of habits and 

routines” die de “ontologische zekerheid” en de “coherentie van het zelf” bevestigen (Giddens, 1991: 82; 

Wilska, 2002: 197). Ook bij Schulze (2000 [1992]; zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3) vinden we een 

belangrijke verwijzing naar deze coherentie, in zijn omschrijving van alledaagsesthetische schema’s: 

 

“Für die empirische Sozialforschung werden alltagsästhetische Schemata dadurch faßbar, daß die 

meisten Menschen dazu tendieren, in ihren Geschmacksentscheidungen ähnliche 

Gruppenbildungen vorzunehmen. Ähnlichkeit der Gruppierung ästhetischer Wahlmöglichkeiten 

manifestiert sich jedoch auch in Gesmacksunterschieden.” (Schulze, 2000 [1992]: 127). 
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2.2 Levensdomeinen 
 

Bovenstaande basiskenmerken, aanwezig in de meeste omschrijvingen van het leefstijlconcept, laten 

echter veel ruimte vrij, wat – zoals reeds gesteld – dikwijls uitmondt in conceptuele vaagheid. Een groot 

probleem heeft daarbij te maken met het feit dat de definitie in zijn puurste vorm verwijst naar  de totale 

levensinrichting. Een leefstijl is dan bijvoorbeeld “A distinctive, hence recognizable, mode of living” 

(Sobel, 1981: 28), wat impliceert dat de organisatie van het dagelijks leven in zekere mate stabiel verloopt, 

of  

 

“A more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only because such 

practices fulfill utilitarian needs, but because they give material form to a particular narrative of 

self-identity.” (Giddens, 1991: 81).  

 

Op een theoretisch niveau hoeft dergelijke holistische, ongelimiteerde benadering niet per se 

problematisch te zijn. Wanneer echter de vertaling wordt gemaakt naar empirisch onderzoek, zorgt 

dergelijke ruime definitie wel voor problemen. Sommigen, zoals Bourdieu (1984 [1979]), kiezen dan wel 

expliciet voor analyses binnen bepaalde levensdomeinen of ‘velden’, maar koppelen deze selectie niet aan 

een degelijke theoretische argumentatie. Bourdieus keuze gaat daarbij duidelijk uit naar het culturele veld 

(Bourdieu, 1984 [1979]: 13 en hoofdstuk 1, paragraaf 3.7).  

Bourdieu staat hiermee niet alleen. Uit het literatuuroverzicht moest reeds blijken dat het 

leefstijlonderzoek inherent verweven is met het onderzoek naar cultuurparticipatie en ruimere consumptie, 

en dat de meerderheid van de studies zich met andere woorden beperken tot activiteiten binnen de leisure, 

‘non-work’ of ook vrijetijdscontext (bijvoorbeeld Ganzeboom, 1988; Schulze, 2000 [1992]; Bennett, 

Emmison & Frow, 1999; Hartmann, 1999; Katz-Gerro, 2002; Vester, 2005; hoofdstuk 1, paragrafen 5.4.3 

en 6). Sommigen wijzen daarbij op een belangrijk theoretisch argument, namelijk op het feit dat leefstijlen 

te maken hebben met de ‘persoonlijke inrichting’ van het leven, en dat in deze non-work context de 

menselijke vrije wil maximaal kan spelen, en persoonlijke keuzes bovendien geen direct instrumenteel 

karakter hebben (Miles, 2002: 124-125; Reimer, 1995: 136-137; Otte, 2004).  

Empirische beperkingen en concrete onderzoeksdoelstellingen zorgen echter in de meeste gevallen nog 

voor een verdere beperking tot, bijvoorbeeld, geografische eenheden of bevolkingsgroepen (Veal, 2000; 

Bögenhold, 2001; Otte, 2004: 35-36), of tot een beperkte selectie van culturele domeinen of 

vrijetijdsdomeinen (bijvoorbeeld Bennett, Emmison & Frow, 1999; cf hoofdstuk 1, paragraaf 6).  
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2.3 Een afbakening van leefstijlindicatoren 
 

Indien al sprake is van een leefstijldefinitie, al dan niet beperkt tot het brede domein van de 

vrijetijdsbesteding, wordt meestal verwezen naar ‘expressiviteit’ of ‘herkenbare patronen’ (bijvoorbeeld 

Ganzeboom, 1988: 37; Wilska, 2002; Giddens, 1991; Hartmann, 1999: 15-34),  waarbij echter zelden 

expliciet wordt gemaakt wat deze ‘herkenbaarheid’ of ‘expressiviteit’ inhoudt.   

 

2.3.1 Gedrag of attitudes? 
 

Gezien de expliciete verwijzing naar het expressieve karakter, zijn sommigen (bijvoorbeeld Sobel, 1981) 

van mening dat leefstijlindicatoren uitsluitend vormen van zichtbare (materiële) consumptie kunnen 

omvatten. Volgens Veal (2000) staat het buiten discussie dat waarden, normen en voorkeuren 

samenhangen met gedrag, maar dit hoeft niet te betekenen dat deze noodzakelijk deel uitmaken van een 

leefstijl. Over de rol en waarde van gedrag en attitudes als leefstijlindicatoren bestaat in ieder geval de 

nodige discussie (zie ook Ganzeboom, 1988; Hartmann, 1999; Otte, 2004; Peterson, 2005/2007; Chan & 

Goldthorpe, 2007b; Rössel, 2008; Katz-Gerro & Yaish, 2008), en deze discussie houdt rechtstreeks 

verband met de vraag of leefstijlen voor de dragers ervan, en/of voor sociale interactiepartners, herkenbaar 

dienen te zijn, gezien hun centraliteit binnen processen van maatschappelijke distinctie en individuele 

expressie  (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 2 en ook Ganzeboom, 1988: 37-38; Otte, 2004: 134-136; 

Rössel, 2008)? 

Niet alleen in sectorspecifieke studies naar cultuurparticipatie (bijvoorbeeld Iso-Ahola, 1975; De Witte & 

Jacobs, 1994; van Eijck, 1998; Cockerham, Abel & Lüschen, 1993; Chan & Goldthorpe, 2005; Warde, 

Martens & Olsen, 1999), maar ook in empirisch onderzoek naar ‘overkoepelende’ leefstijlen worden 

attitudinale aspecten meestal slechts zijdelings behandeld, of uitsluitend onder de vorm van 

(genre)voorkeuren (bijvoorbeeld Greenberg & Frank, 1983; Ganzeboom, 1988; Katz-Gerro & Shavit, 

1998; Katz-Gerro, 1999/2002; Bennett, Emmison & Frow, 1999;  van Eijck, 1999/2001).  

Toch zijn er in het leefstijlonderzoek andere visies te vinden. Volgens Ganzeboom (1988: 37) is 

herkenbaarheid niet noodzakelijk een synoniem voor uiterlijke waarneembaarheid of zichtbaarheid. In zijn 

onderzoek naar leefstijlen in Nederland benadrukt hij dat ook interne overwegingen, verwachtingen, 

attitudes… in het sociale leven uiting kunnen geven aan wie men is, of wie men zou willen zijn. Ook bij 

Otte (2004: 89-93/134-136) vinden we een duidelijke verwijzing naar deze ‘andere’ leefstijlindicatoren, 

wanneer hij naast gedragsindicatoren ook de zogenaamde ‘verhaltensnahe Indikatoren’ noemt. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld ook (handelings)intenties, motieven of interesses. Onder het ruimere begrip 

‘Lebensführung’ vallen in zijn visie bovendien ook waardeoriëntaties (waaronder ook religieuze oriëntatie 

of politieke voorkeur), maar in praktijk vallen deze laatste volgens hem beter buiten de 
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leefstijloperationalisering, aangezien zij inhoudelijk op een ander niveau staan dan de (‘gedragsnabije’) 

participatie-attributen (motieven, verwachtingen, interesses,…).  (Otte: 135-136).  

Ook Zablocki en Kanter (1976) stellen dat leefstijlen te maken hebben met “…shared values or tastes as 

reflected primarily in consumption patterns but applicable also to the evaluation of intangible and/or 

public goods.” Anders gesteld: “A life-style might be defined over a given collectivity to the extent that 

the members are similar to one another and different from others both in the distribution of their 

disposable incomes and the motivations that underlie such distributions.” Wat betreft concrete 

leefstijloperationaliseringen zijn zij dan ook van mening dat deze zowel ‘motivaties’ als ‘consumptie-

frequenties’ als indicatoren zouden moeten gebruiken (Zablocki & Kanter, 1976: 270).  

 

Tot slot verwijzen ook auteurs als Bourdieu (1984 [1979]) en Schulze (2000 [1992]) naar deze attitudinale 

aspecten, wanneer zij voorkeuren of interesses als belangrijke uitdrukkingsvorm van identiteit en sociale 

positie, of als middel tot sociale distinctie, beschouwen en deze indicatoren ook daadwerkelijk aanwenden 

in hun empirisch onderzoek (cf hoofdstuk 1, paragrafen 3.7 en 5.4.3; Bourdieu, 1984 [1979]: 512-518; 

Schulze, 2000 [1992]: 591-606). Bij Bourdieu vertegenwoordigen deze voorkeuren en interesses zelfs het 

merendeel van de indicatoren (zie bijvoorbeeld Bourdieu, 1984 [1979]: 261/512-518). Een groot probleem 

is echter het feit dat deze voorkeuren of interesses en feitelijk gedrag in de literatuur vaak door elkaar 

worden gebruikt, en beide onder de noemer ‘culturele smaak’, zonder verdere duiding bij het belangrijke 

onderscheid tussen beide types indicatoren (zie ook Chan & Goldthorpe, 2007b; Sullivan & Katz-Gerro, 

2007; Katz-Gerro & Yaish, 2008; Rössel, 2008; Peterson, 2005/2007 voor deze kritiek). 

De opname van intenties, interesses of voorkeuren, en bij uitbreiding ook van andere attitudinale 

leefstijlaspecten (motieven, verwachtingen…), houdt echter volgens sommigen een aantal onmiskenbare 

voordelen in.  

Zo zullen participatie- of consumptiecijfers dikwijls beperkt worden door allerlei (toevallige en 

structurele) beperkingen, terwijl voorkeuren, smaken en waardeoriëntaties feitelijk te kennen geven op 

welke manier men zich zou willen presenteren in de dagelijkse omgang. Deze attitudinale aspecten 

berusten volgens deze visie minder op momentopnames, en zijn met andere woorden nauwer verweven 

met de persoonlijkheid (Ganzeboom, 1988: 30/37; Peterson, 2005/2007).  

Wat de structurele beperkingen en hun impact op participatiecijfers betreft, kan echter als tegenargument 

worden aangevoerd dat precies deze structurele beperkingen, zoals tijdsdruk, mobiliteitsproblemen of een 

tekort aan financiële middelen, verband houden met iemands sociale positie en andere sociodemografische 

karakteristieken, wat meteen ook het verband tussen sociodemografische karakteristieken, enerzijds, en 

culturele participatie of vrijetijdsbesteding, anderzijds, helpt verklaren (Ganzeboom, 1988: 37-38; Otte, 

2004: 135; Chan & Goldthorpe, 2007b). Zoals Chan en Goldthorpe (2007b: 319) (terecht) aanhalen, kan 
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het niet anders dan dat onderzoekers (ook) geïnteresseerd zijn in de effecten van dergelijke structurele 

beperkingen op participatiecijfers of culturele consumptie. In die zin zijn participatiecijfers of 

gedragsindicatoren minstens even waardevolle indicatoren van iemands leefstijl. 

Anderzijds wordt in de literatuur het argument aangehaald dat zowel geheugeneffecten als sociale 

wenselijkheid participatiecijfers, wanneer retrospectief gemeten, kunnen vertekenen, daar waar deze 

effecten veel minder spelen bij de meting van attitudinale aspecten (Lievens, Caen & Waege, 2007; 

Peterson, 2005). De meningen over de impact van sociale wenselijkheid op gedragsindicatoren, versus 

attitudinale indicatoren, zijn echter sterk verdeeld, en bijkomend onderzoek is nodig om de discussie 

verder uit te klaren. Zo kan men veronderstellen dat ook motieven of voorkeuren in zekere zin onderhevig 

zijn aan bestaande ideeën over wat sociaal wenselijk is (Peterson, 2005; Katz-Gerro & Yaish, 2008). 

Een derde argument tegen het eenzijdige gebruik van participatiecijfers of indicatoren van culturele 

consumptie houdt tot slot in dat een echt accurate studie van leefstijlen via materiële consumptie om een 

zeer gedetailleerde dataverzameling, op niveau van merken, of op niveau van genres en subgenres, vraagt. 

Indien deze gedetailleerde informatie ontbreekt, wordt het ontzettend moeilijk om een scherper beeld te 

schetsen van leefstijlen en leefstijldifferentiatie, en kan men slechts tot zeer algemene, oppervlakkige 

conclusies komen (Ganzeboom, 1988: 30-31).  

 

2.3.2 Participatievormen 
 

Leefstijlindicatoren kunnen worden ingedeeld volgens een aantal dimensies. Enerzijds is er het continuüm 

met aan de ene zijde het receptieve, aan de andere zijde het creatieve handelen, waarbij de participant zij 

het als ontvanger, zij het als actieve beoefenaar de vrije tijd doorbrengt (cf Oostwoud Wijdenes & 

Haanstra, 1997; Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 31). Anderzijds onderscheiden onderzoekers 

private participatie (in de privé-sfeer, in huiselijke kring) van publieke participatie (Bennett, Emmison & 

Frow, 1999; Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 31; hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.4). Met publieke 

participatie wordt dan verwezen naar participatie aan het publieke leven, en de term impliceert om die 

reden een noodzakelijke sociale dimensie, en verwijst niet uitsluitend naar de locatie van deelname 

(buitenshuis). We verwijzen in dit verband ook naar Otte (2004), die melding maakt van een dimensie die 

‘buitenshuis gerichte’ versus ‘privaat gerichte’ leefstijlen van elkaar onderscheidt (hoofdstuk 1, paragraaf 

6.2.2). 

Het grootste aandeel van de in de tekst aangehaalde empirische studies, en daarbij refereren we 

voornamelijk naar het sectorspecifieke onderzoek naar leisure styles, sportbeoefening, of culturele 

consumptie, maar daarnaast ook naar bredere leefstijlstudies (hoofdstuk 1, paragraaf 3.3 en paragraaf 6), 

spitsen zich hoofdzakelijk toe op publieke activiteit, of op de interesse voor en de participatie aan allerlei 
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buitenshuizige activiteiten (Sessoms, 1963; Crowther & Kahn, 1983; Ganzeboom, 1988; DiMaggio, 1996; 

Kane, 2004, DiMaggio & Mukhtar, 2004; Otte, 2004; Chan & Goldthorpe, 2005). Deze sterke focus op 

publieke of buitenshuizige deelname heeft er echter toe geleid dat relatief weinig geweten is over minder 

frequent buitenshuis of publiek participerende individuen (Bennett, Emmison & Frow, 1999; Peterson, 

2005). Te vaak wordt hier verondersteld dat het om homogene, ‘niet-participerende’ groepen gaat (Rupp 

& Haarmans, 1994). Een sterkere focus op private participatie kan daarom, binnen het leefstijlonderzoek, 

de blik op deze (nauwelijks of) niet publiek of buitenshuis participerende groepen verruimen. Daarbij 

mogen we er vanuit gaan dat private participatievormen evenzeer als statusmarkers, en op die manier als 

leefstijlindicatoren, kunnen fungeren (Kraaykamp et al, 2007). 

 

2.4 Cultuur en leefstijl 
 

2.4.1 Culturele consumptie en culturele classificaties 
 

Hoewel leefstijlen in principe breder kunnen worden opgevat, is het onderzoek naar culturele consumptie 

steeds nauw verbonden geweest met het leefstijlonderzoek (zie bovenstaande paragraaf 2.2). Toch bestaat 

in de onderzoeksliteratuur weinig eensgezindheid over wat moet verstaan worden onder deze ‘culturele 

consumptie’. Ook dit blijkt een vlag die vele ladingen kan dekken, van het zeer gerichte onderzoek naar 

publieke deelname aan schone kunsten tot de zeer algemene studie van vrijetijdsbesteding, waaronder ook 

mediagebruik en de beoefening van creatieve hobby’s (Katz-Gerro, 2004). Uiteindelijk brengt dit alles ons 

tot de vraag wat moet verstaan worden onder ‘cultuur’. 

Heel wat onderzoeken naar culturele consumptie of leefstijlen (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6) maken 

bovendien melding van een classificatie van cultuuruitingen of leisure activiteiten op basis van hun 

‘kunstzinnigheid’, ‘legitimiteit’ of ‘populariteit’. We verwijzen ter illustratie naar de studies van Bourdieu 

(1984 [1979]), Ganzeboom (1988), Schulze (2000 [1992]) of Peterson (1992). Deze classificaties worden 

dan als het ware natuurlijk afgeleid uit de – zogenaamde – intrinsieke eigenschappen van de 

cultuuruitingen of culturele genres, enerzijds, of het bereikte publiek, anderzijds (DiMaggio, 1992; Gans, 

1999 [1974]; Wolff, 1981: 7; Blau, 1988; Crane, 1992; Bennett, Emmison & Frow, 1999). Het grote 

probleem schuilt daarbij in het feit dat de bestaande – vaak historisch gegroeide – classificaties veel van 

hun betekenis hebben verloren (Featherstone, 1988; Featherstone, 1991), maar dat ze in heel wat 

cultuuronderzoek toch worden aangewend, zonder enige formulering van expliciete criteria of definities 

(bijvoorbeeld Peterson, 1997; Katz-Gerro, 2002; Nagel, 2004).  

In wat volgt gaan we op zoek naar deze – al dan niet bestaande – duidelijke criteria voor de opbouw van 

culturele classificaties. We vragen ons daarbij af of het zinvol is dergelijke classificaties te gebruiken in 

ons leefstijlonderzoek. Vooraleer daartoe over te gaan, dienen we ons echter de vraag te stellen wat, vanuit 
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de ruimere humane en sociale wetenschappen, en in concreet onderzoek naar cultuurparticipatie en 

culturele consumptie, doorgaans wordt begrepen onder ‘cultuur’. 

 
2.4.2 Het cultuurbegrip 
 

Cultuurdefinities variëren van een zeer ruime (antropologische) omschrijving van cultuur (als datgene wat 

tegengesteld is aan ‘natuur’) tot omschrijvingen die zich beperken tot kleine deelverzamelingen van 

(cultuur)uitingen, zoals de beoefening en deelname aan schone kunsten. Sewell (1999: 39) onderscheidt 

daarnaast invullingen die teruggaan op cultuur als zijnde “het tegengestelde van een ander abstract 

concept, zoals biologie, politiek,...” en definities die cultuur aanzien als een “concrete, afgebakende 

wereld van handelingen en overtuigingen”, die onderdeel vormen van of overlappen met een samenleving. 

In deze laatste zin kan de ene ‘cultuur’ worden afgezet tegenover de andere. 

In een mentalistische benadering wordt cultuur omschreven als “aangeleerd gedrag” (Sewell, 1999: 40) of 

“het geheel van veronderstellingen, opvattingen, waarden, normen én de materiële uitdrukking ervan die 

in de samenleving of in een groep gedeeld en overgeleverd worden”  

(Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 29; Vander Stichele, 2003: 33). Deze visie legt niet alleen 

sterker de nadruk op de oorsprong (voortgebracht door de samenleving) en overdracht (via socialisatie) 

van cultuur maar omarmt ook de niet of minder zichtbare aspecten (voorkeuren, attitudes, 

veronderstellingen, normen, waarden,…). Cultuur heeft in deze benadering ook een functie: hier wordt de 

“sociaalintegrerende en normatieve kracht” beklemtoond (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 29; 

Sewell, 1999). 

De symbolische of interpretatieve benadering van het cultuurbegrip werd in de Amerikaanse antropologie 

zeer populair vanaf de jaren ’60 en dit vooral dankzij de bijdragen van Clifford Geertz, die verwijst naar 

een ‘cultural system’. Het culturele systeem (een systeem van symbolen en betekenissen) wordt er 

tegenover het sociale systeem (een systeem van normen en instituties) geplaatst (Sewell, 1999: 43). Deze 

benadering legt de nadruk op de symbolische waarde van goederen of handelingen ‘die sociale 

betekenissen zichtbaar maken’ (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 30). Door het gebruik van 

symbolen geven individuen uiting aan achterliggende smaken, waarden, normen,…, waardoor distinctie 

kan plaatsvinden en de ‘integratie binnen meerdere sociale groepen’ en ‘het bevestigen van 

groepsverbanden’ (Laermans, Vandoorne & Waege, 2003: 35-37) mogelijk wordt. Culturele symbolen 

situeren zich dus op niveau van de taal, de lichaamshouding, beeld, klank, kledij,…  

Het cultureel handelen zal zich dus in deze visie niet beperken tot materiële consumptie maar ook allerlei 

vormen van niet-consumptief handelen omvatten (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 30). We 

kunnen besluiten dat deze visie zich in haar cultuurdefinitie hoofdzakelijk richt op de functie en sociale 
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betekenis van cultuuruitingen in de dagelijkse sociale omgang, en niet zozeer een beperking oplegt wat 

betreft de soorten handelingen, activiteiten,… die worden opgenomen. 

Naast deze mentalistische en symbolische cultuurbenadering onderscheiden Laermans, Waege en 

Vandoorne (2003) nog een humanistische cultuurbenadering, die het cultuurbegrip reserveert voor enkele 

specifieke cultuuruitingen, namelijk de (schone) kunsten en letteren. Nogal wat studies naar 

cultuurparticipatie hebben zich tot hiertoe dan ook beperkt tot de deelname aan of beoefening van kunsten. 

In dit verband kan ook verwezen worden naar het Bildungsideaal (het ideaal van de persoonlijke 

ontwikkeling via contact met de schone kunsten) (Laermans, Vandoorne & Waege, 2003).  

 

2.4.3 Naar een culturele hiërarchie? 
 

Uitgaande van deze drie visies op cultuur, kunnen we stellen dat, in het cultuuronderzoek, de bestaande 

culturele classificaties doorgaans teruggaan op de laatste humanistische benadering, waarbij cultuur – zij 

het vaak impliciet – als synoniem wordt gebruikt voor de (schone) kunsten, of waarbij, hoewel ‘cultuur’ in 

essentie breder wordt opgevat (binnen een mentalistische of symbolische visie), in het onderzoek toch 

specifieke aandacht uitgaat naar deze (publieke) kunstenparticipatie (zie ook het overzicht van recente 

bevindingen in hoofdstuk 1, paragraaf 6).  

 

2.4.3.1 Kunst en Cultuur 
 

Kunst en hoge cultuur of Cultuur (met hoofdletter) zijn vanuit een humanistische visie bijna synoniemen 

(Blau, 1988; Binkley, 2000). Cultuur impliceert dan een esthetische dimensie, en omvat bijvoorbeeld de 

beeldende kunsten, literatuur, klassieke muziek,  podiumkunsten.... Andere sectoren of vormen van 

vrijetijdsbesteding worden vervolgens tegenover deze ‘legitieme’ cultuurvormen geplaatst (bijvoorbeeld 

popmuziek, film,…), en ‘populair’ – doelend op het breder bereik van laatst genoemde sectoren of genres 

–  wordt daardoor een synoniem voor ‘niet-legitiem’. We verwijzen bijvoorbeeld naar het onderzoek van 

Bourdieu (1984 [1979]), waarin melding gemaakt wordt van ‘legitieme’ en ‘persoonlijke’ cultuur, van 

‘legitieme’ versus ‘populaire’ smaak (Bourdieu, 1984 [1979]: 13-17) (zie ook Wolff, 1981: 7; Blau, 1988; 

van Eijck, De Haan & Knulst, 2002; Laermans, Vandoorne & Waege, 2003; Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 31).  

 

2.4.3.2 Postmoderniteit en culturele verschuivingen 
 

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw worden culturele verschuivingen vastgesteld, die onder andere het 

verdwijnen van schone kunsten als (enige) statusmarkers bij de maatschappelijke elite inluiden (Gronow, 
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1997; Storey, 1999; Binkley, 2000; Dimaggio, 1992; Peterson, 1997), en zo ook het onderscheid tussen 

schone kunsten, als legitieme cultuurvormen, en alles wat daarbuiten valt, aan het wankelen brengen. 

Eén van de centrale vragen betreft dan de rol van meer ‘populaire’ cultuurvormen (bijvoorbeeld het 

bezoek aan rock- of popconcerten, restaurantbezoek, filmvoorkeur, reisgedrag of het gebruik van nieuwe 

media zoals internet) bij zogenaamde “symbolic boundary formation” (Bryson, 1996: 885). Holt (1997) 

omschrijft, ter illustratie, de situatie in de VS aan het eind van de jaren ’90. 

 

“The arts constitute only a small fraction of the universe of consumption fields that can be 

leveraged for social reproduction. By focusing exclusively on high culture, these studies 

necessarily ignore the activities that American cultural elites expend the vast majority of their 

leisure energies pursuing such as food, interior décor, vacations, fashion, sports, reading, hobbies, 

and socializing.” (Holt, 1997: 101). 

 

De concrete operationalisering van het culturele smaakpatroon, en een eventueel bijhorende classificatie, 

moet in ieder geval steeds gekaderd worden binnen een specifiek socio-historisch kader. Het belang van 

schone kunsten als ‘legitieme’ cultuurvormen zou bijvoorbeeld heel typerend zijn geweest voor het 

Frankrijk van de jaren ’60 waarin Bourdieus eerste onderzoeken zich situeerden (Schulze, 2000 [1992]): 

16; Bennett, Emmison & Frow, 1999: 201-202). Vanaf het midden van de vorige eeuw groeit bij de 

hogere sociale strata echter de interesse voor voordien als lowbrow gestigmatiseerde cultuurvormen, zoals 

jazz en folk (Peterson, 1997; Gronow, 1997; Blau, 1988). We verwijzen hiervoor ook naar de kritieken en 

uitbreidingen bij Bourdieus model in hoofdstuk 1, paragraaf 3.7.3 en 3.7.4.  

Verder wordt men zich bewust van het feit dat niet alle leden van de maatschappelijke elite een even sterk 

belang hechten aan de zogenaamde highbrow cultuurvormen (Peterson, 1983; Crane, 1992; Holt, 1997; 

Kane, 2003). Zo kunnen we verwijzen naar  de eerder besproken bevindingen van Kane (2003), die aan 

het einde van de 20e eeuw vindt dat Amerikaanse en Europese vrouwen, sterker dan mannen, schone 

kunsten als typische statusmarkers hanteren (zie hoofdstuk 1, paragraaf 3.7.3). 

 

Het toegenomen algemene welvaartsniveau en algemene opleidingsniveau en de democratisering van het 

onderwijs worden als voornaamste oorzaken aanzien van dit ‘omnivoriseringsproces’ of het opduiken van 

culturele omnivoren (Peterson & Simkus, 1992;Vander Stichele, 2002; Vander Stichele & Laermans, 

2004; en bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.3). 

Vaak wordt hierbij verwezen naar de postmoderne evolutie (Featherstone, 1988). In hoofdstuk 1, 

paragraaf 4, werd dit meer uitgebreid besproken. Binnen de kunstbeoefening en appreciatie van kunst en 

cultuur wordt postmoderniteit dan ook voornamelijk geïnterpreteerd als het verdwijnen van duidelijke 
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grenzen tussen kunst en alledaagse cultuur (Featherstone, 1988). Op een ander niveau kan met deze 

postmodernisatie worden verwezen naar een persoonlijke zoektocht naar authenticiteit en zelfrealisatie 

(Laermans, 2002; Vander Stichele, 2002). Zowel via de voorheen als legitiem bestempelde cultuuruitingen 

als via de meer populair geachte, breder ingebedde, culturele activiteiten wordt een persoonlijke stijl 

ontwikkeld en tracht men het ‘ware zelf’ terug te vinden (Vander Stichele, 2002/2003).  

Deze culturele verschuivingen, gedurende de laatste drie-vier decennia, hebben er met andere woorden 

voor gezorgd dat zowel de stempel ‘(hoge) Cultuur’, die volgens de humanistische benadering kan worden 

afgeleid uit genrespecifieke of sectorspecifieke kenmerken of zelfs slaan op verdere specificaties van 

cultuuruitingen binnen één bepaald genre of sector, als de begrippen ‘populair’ versus ‘elitair’, die dan 

eerder zouden te maken hebben met het bereik van specifieke cultuuruitingen (cf Gans, 1999 [1974]), aan 

waarde hebben verloren.  

 

2.4.3.3 Culturele omnivoriteit 
 

Een tweede weg waarlangs de culturele hiërarchie, in sterke mate gestoeld op een humanistische 

benadering van het cultuurbegrip, aan het wankelen wordt gebracht, houdt verband met empirische 

vaststellingen betreffende culturele omnivoriteit. We verwijzen, voor een meer uitgebreide bespreking, 

naar paragraaf 6.3 in hoofdstuk 1.  

Volgend op de bevindingen van Peterson en Simkus (1992) en Peterson (1992) hebben internationale 

cultuuronderzoeken gewezen op het bestaan van zogenaamde ‘culturele omnivoren’, waarmee groepen 

(voornamelijk jongere hoger opgeleiden) worden aangeduid die een smaakpatroon vertonen dat in zekere 

mate de grenzen tussen de als populair bestempelde cultuurvormen en elitaire cultuur, ook wel ‘legitiem’ 

of ‘highbrow’ (voornamelijk schone kunsten), overschrijdt. Het gaat hier voornamelijk over Westerse 

hoger opgeleiden, geboren tijdens de naoorlogse periode. Dergelijk breed smaakpatroon hoeft overigens 

niet te betekenen dat alle genres en cultuuruitingen op evenveel bijval kunnen rekenen bij de hogere 

sociale strata (bijvoorbeeld Bryson, 1996). Ook betekent dit niet dat elke hoger opgeleide er op elk 

moment in de tijd, gedurende de laatste drie decennia, een even ‘omnivore’ smaak op heeft nagehouden 

(Bryson, 1996; van Eijck, 1998/1999; Vander Stichele, 2002a). 

Hoewel de vaststelling van verschuivingen in de beoordeling van en het gebruik van statusmarkers 

centraal staat in deze studies, bevestigen ze echter tegelijkertijd de relevantie van een (blijvend) 

onderscheid tussen ‘legitiem’ en ‘illegitiem’, ‘elitair’, en ‘populair’. 

Naast de uitdrukking van een brede smaak, geldt immers de zogenaamde symbolische 

grensoverschrijding, tussen populair en elitair, lowbrow, middlebrow en highbrow, als karakteristiek voor 

een omnivore smaak (Peterson, 1992; Laermans R., 2002; Peterson & Kern, 1996; Bryson, 1996; Han, 
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2003; Lopéz-Sintas & Katz-Gerro, 2005; Sullivan & Katz-Gerro, 2007; Chan & Goldthorpe, 2005/2007c; 

Warde, Wright & Gayo-Cal, 2008). Dit impliceert dat dergelijke indeling of culturele classificatie kan 

worden gemaakt. Vaak vergeten onderzoekers echter aan te geven wat zij onder ‘populair’, ‘elitair’ of 

‘legitiem’ begrijpen (bijvoorbeeld Voorpostel & Van Der Lippe, 2001; van Rees, Vermunt & Verboord, 

1999; Bryson, 1997; Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2002).  

 

2.4.3.4 Cultuurrelativisme en culturele hegemonie 
 
Cultuurrelativisten hebben sterke twijfels bij de zin en relevantie van het, volgens hen kunstmatige en 

vaak door onderzoekers opgelegde, onderscheid tussen legitieme en illegitieme, hoge of lage, cultuur. Elk 

verder onderscheid tussen ‘highbrow’ of ‘lowbrow’, op niveau van cultuuruitingen, van culturele genres 

of op niveau van hele sectoren en met andere woorden afgeleid uit genrespecifieke of sectorspecifieke 

kenmerken, is volgens hen volkomen zinloos (Laermans, 2001; Binkley, 2000: 134).  

Legitieme cultuur ontleent haar status in deze visie enkel en alleen aan het feit dat een welbepaalde groep 

eraan deelneemt: de maatschappelijke elite. ‘Legitiem’ is dan louter een label, een sociale definitie: iets is 

‘hoge cultuur’ omdat het nu eenmaal door beleidsmakers, machtsgroepen, de maatschappelijke elite,… als 

dusdanig wordt gedefinieerd (Blau, 1988: Crane, 1992; Inglis, 2005: 83-89; Gramsci, 1998 in Storey & 

Turner, 1999: 149-150). Automatisch volgt hieruit dan ook de steeds terugkerende vaststelling dat hogere 

strata (voornamelijk hoger opgeleiden) meer aan dit legitiem geachte aanbod deelnemen.  

Dit terwijl legitiem of illegitiem voor iedereen een andere betekenis kan hebben (Laermans, Waege & 

Vandoorne, 2003: 40-41). In ieder geval is dergelijke opsplitsing vanuit sociologisch standpunt onnodig 

en zelfs onwenselijk, aangezien een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker net geïnteresseerd moet zijn in 

de definities of waarderingen zoals die door respondenten naar voor worden gebracht, en dus niet zelf 

moet oordelen (Laermans, Waege en Vandoorne (2003: 41). 

 

Dit standpunt is vooral populair onder de aanhangers van de conflicttheorie. Cultuur is dan “a terrain of 

conflict and contestation” of “a key site for the production and reproduction of the social relations of 

everyday life” (Storey, 1996: 2). Vanuit de cultuurstudies werd deze interpretatie, ook wel de 

hegemoniethese genoemd, onder andere door Gramsci, Ross, Grossberg, Hall en Fiske naar voor gebracht 

(Storey & Turner, 1999; Binkley, 2000). Deze visie op cultuur en haar functie in de reproductie van 

sociale ongelijkheid wordt uiteindelijk ook door Bourdieu (1984 [1979]) aangehaald. Toch komt hij zelf 

maar moeilijk los van het schijnbaar ‘vaststaand’ onderscheid tussen legitieme cultuur, onder de vorm van 

schone kunsten, en niet-legitieme cultuur (Blau, 1988).  

Vanuit deze benadering kan dan ook slechts gebruik gemaakt worden van een zeer neutraal, niet-

discriminerend, ‘kunst’begrip dat eventueel een onderscheid maakt op niveau van de culturele sectoren, 
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maar nooit uitspraken doet op niveau van specifieke culturele genres of cultuurgoederen (Lievens, Waege 

& De Meulemeester, 2006: 31-32 of Bennett, Emmison & Frow, 1999: 6, 170-199) en geen connotatie 

van ‘legitimiteit’ oproept.  

 

2.5 Afbakening van het leefstijlconcept 
 

2.5.1 Doelstellingen  
 

In dit proefschrift willen we in de eerste plaats tot een maatschappelijk én wetenschappelijk relevante 

studie van leefstijldifferentiatie komen, op niveau van een bevolking (in dit geval de Vlaamse bevolking). 

Het door ons afgebakende leefstijlconcept moet zich met andere woorden niet alleen lenen tot een 

sectoroverkoepelende analyse die op zoek gaat naar brede leefstijlpatronen in Vlaanderen, maar moet in 

een volgende stap ook toelaten om na te gaan in hoeverre de symbolische differentiëring samenhangt met 

sociale breuklijnen, of in hoeverre leefstijlen sociaal gestructureerd zijn, in de brede betekenis van het 

woord. 

Met onze conceptualisering willen we bovendien het hoofd bieden aan een aantal typische problemen, 

verbonden aan het hedendaagse leefstijlonderzoek, en waarnaar reeds werd verwezen in de inleiding bij 

dit hoofdstuk (zie ook Ganzeboom, 1988, Katz-Gerro, 2004 en Otte, 2004).  

Een eerste – belangrijk – probleem is de geringe vergelijkbaarheid en repliceerbaarheid van 

onderzoeksbevindingen in tijd en ruimte (internationaal en over decennia heen) (Otte, 2004: 42-46; Katz-

Gerro, 2004; Hartmann, 1999). 

Daarnaast is er sprake van een gebrek aan terugkoppeling tussen theoretische modellen en empirisch 

onderzoek. Dit heeft (onder andere) te maken met een gebrek aan geschikte data en onderzoekstechnieken 

(cf Ganzeboom, 1988: 9-10; Otte, 2004; Katz-Gerro, 2004), maar ook met het feit dat heel wat hypothesen 

kunnen worden afgeleid uit sectorspecifieke bevindingen, daar waar er slechts weinig voorbeelden van 

brede, maar tegelijk diepgaande, leefstijlstudies, bekend zijn. Met ‘diepgaand’ verwijzen we in dit geval 

naar leefstijlstudies die zich niet beperken tot vage, ruwe, clichématige beschrijvingen of 

“etikettenplakkerij” (cf Ganzeboom, 1988: 19) (zoals gangbaar in het marktonderzoek), maar echt tot 

fijnere beschrijvingen van leefstijlpatronen komen, en eventueel zelfs helpen verklaren waarom bepaalde 

leefstijlpatronen optreden, wat overigens ook mogelijk moet maken dat uit een bepaald leefstijlpatroon 

ook andere, niet onderzochte, gedragskeuzes of smaakvoorkeuren kunnen worden voorspeld (zie ook 

Ganzeboom, 1988: 18-20 en 95-97). 

In sectorspecifiek onderzoek (zoals onderzoek naar sportparticipatie, kunstenparticipatie,…) bestaat 

doorgaans meer ruimte voor dergelijke detailstudie. Dit wordt onder andere duidelijk in de keuze van 

onderzochte leefstijlindicatoren, waarbij niet alleen gedrag, maar ook attitudinale aspecten kunnen worden 
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onderzocht (bijvoorbeeld Chase & Cheek, 1979; DiMaggio, 1996;  Cohen, 2002; Roose & Waege, 2002; 

Scheerder & Pauwels, 2005), waarbij onderzoekers zowel aandacht hebben voor private als voor publieke 

participatie (bijvoorbeeld Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005; Lopéz-Sintas & Garcia-Ávarez, 

2006) of waarbij de analyse in de diepte reikt tot (voorkeuren voor) specifieke genres of zelfs verschillen 

binnen genres (bijvoorbeeld Peterson & Simkus, 1992; van Eijck, 1999/2001).   

 

In dit onderzoek en met onze leefstijlconceptualisering willen we dus, naast de vooropgestelde dubbele 

inhoudelijke doelstelling, ook 

-Komen tot een ruime, sectoroverkoepelende leefstijlanalyse die tegelijkertijd ook ruimte laat voor 

detailstudie en mogelijkheden biedt voor de toetsing van hypothesen en theoretische modellen, al dan niet 

ook afgeleid uit het sectorale onderzoek 

-Suggesties doen om het gebrek aan internationaal vergelijkbare, repliceerbare studies (ten dele) op te 

vangen 

 

2.5.2 Conceptualisering 
 
2.5.2.1 Gedrag en attitudinale aspecten 
 

Gesteund door de vele theoretische én empirische argumenten en met het oog op een brede 

operationalisering die tegelijkertijd ook analyse in de diepte toelaat, zullen we in het hier voorgestelde 

leefstijlconcept zowel interne of attitudinale, als gedragsmatige, indicatoren opnemen. Gezien de 

betrekkelijk geringe aandacht tot hier toe, in het internationale onderzoek naar cultuurparticipatie en het 

bredere leefstijlonderzoek (cf bovenstaande paragraaf 2.3.1), ligt de focus daarbij bovendien op de 

meerwaarde van ‘attitudinale leefstijlindicatoren’, hier breed opgevat als verwachtingen, motieven, 

genrevoorkeuren, interesses, andere belevingsaspecten of participatiedrempels.  

 

We herhalen nog eens de voornaamste argumenten. Ten eerste gaan we van de veronderstelling uit dat ook 

deze interne overwegingen, verwachtingen en attitudes in belangrijke mate bijdragen tot sociale distinctie 

of uitdrukking geven aan individuele identiteiten (cf Ganzeboom, 1988). Daarnaast wordt materiële 

consumptie dikwijls beperkt wordt door structurele condities en (toevallige) beperkingen, wat ook 

aanleiding kan geven tot eerder lage correlaties tussen indicatoren en daardoor moeilijk te onderscheiden 

leefstijlpatronen (Ganzeboom,1988: 37; Bosch & Saris, 1996). Daarnaast, of daarmee verbonden, vraagt 

een fijnmazige leefstijlstudie, wanneer louter op basis van participatie of consumptie, ook om hele fijne 

metingen, tot op niveau van merken (Ganzeboom, 1988) en bijvoorbeeld (sub)genres. Ook mogelijke 
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vertekeningen, met name van participatiecijfers, door een falend geheugen of effecten van sociale 

wenselijkheid, althans wanneer retrospectief gemeten, kunnen worden aangehaald (o.a. Peterson, 2005). 

 

Bovendien weten we uit het literatuuroverzicht (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4) dat grote groepen in de 

samenleving niet (buitenshuizig of publiek) participeren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan lager 

geschoolden of personen met een drukke professionele bezigheid of een druk gezinsleven. Vaak 

ontsnappen deze groepen aan gedetailleerde leefstijlanalyse (cf Rupp & Haarmans, 1994). We willen in 

dit onderzoek bijzondere aandacht besteden aan dit probleem, en dit met behulp van een ‘brede en 

diepgaande’ leefstijlconceptualisering. De centrale doelstelling in deze studie bestaat er zoals gezegd in 

om tot een zo ruim én scherp mogelijk zicht te komen op leefstijlen in de Vlaamse bevolking. Bijkomende 

en expliciete aandacht voor voorkeuren en intenties,  (esthetische) verwachtingen, motieven en ook 

participatiedrempels bij niet-publieke of niet-buitenshuizige participanten kunnen bijdragen in de 

zoektocht naar deze ‘onzichtbare’ of in publieksonderzoek ‘ongrijpbare’ groepen.  

In het bijzonder hopen we, via de analyse van participatiedrempels, een beter zicht te krijgen op niet 

(publiek) participerende groepen, en hun interne differentiatie. Aan de andere kant zullen we vermoedelijk 

ook tot een betere schets komen van de interne differentiatie bij (publieke, private, actieve of receptieve) 

participanten, via de analyse van motieven, voorkeuren en verwachtingen. 

  

We kiezen ervoor, gedeeltelijk op basis van wat de literatuur ons leert over het belang van een duidelijk 

conceptueel onderscheid tussen beide types (cf Otte, 2004; Chan & Goldthorpe, 2007b; Katz-Gerro & 

Yaish, 2008) deze attitudinale en gedragsmatige aspecten in eerste instantie los van elkaar te behandelen, 

hoewel beide onderdeel uitmaken van het ruimere leefstijlconcept. Eén argument heeft te maken met de 

verschillende aard (manifest of latent) van beide groepen indicatoren, hoewel de grens in sommige 

gevallen (bijvoorbeeld in het geval van genrevoorkeuren) minder duidelijk te trekken valt, of het één uit 

het ander kan worden afgeleid (met name smaken of genrevoorkeuren uit feitelijk gedrag) (cf Otte, 2004; 

Chan & Goldthorpe, 2007a)2. Anderzijds verwachten we een verschillend effect van structurele en 

toevallige drempels (Ganzeboom, 1988). Tot slot laat deze aanpak volgens ons een fijnmaziger meting 

van leefstijldifferentiatie, op niveau van participatie/consumptie maar ook op niveau van 

voorkeuren/motieven/verwachtingen, toe. Precies deze nood aan detail, binnen een ruim/overkoepelend 

leefstijlonderzoek als het onze, werd als een van de centrale noden in het internationale 

onderzoekprogramma naar voor geschoven.  

                                                   
2 Wat betreft de ruimere waardeoriëntaties, maatschappelijke oriëntaties of politieke voorkeuren merken we 
bovendien (in navolging van Otte, 2004 of Hartmann,1999) op dat deze zich in onze visie op een geheel ander 
(inhoudelijk en methodologisch) niveau situeren dan de vermelde participatie-attributen. 
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2.5.2.2 Culturele leefstijlen: keuze van levensdomeinen 
 

In de breedte kunnen leefstijlindicatoren verschillende domeinen beslaan. In deze studie zal, opnieuw met 

het oog op een zo breed maar tevens zo scherp mogelijk zicht op de Vlaamse leefstijlruimte, de aandacht 

uitgaan naar allerlei vormen van culturele consumptie/interesses en vrijetijdsbeleving, en dit in de brede 

zin van het woord.  

We beperken ons dus, en dit in navolging van de meeste overlopen ‘overkoepelende’ leefstijlstudies, tot 

wat Stokowski (1994) de ‘non-work’ of ‘leisure’ context noemt: het gaat om deze activiteiten die buiten 

de (verplichte) uitoefening van een job of dagtaak, van huishoudelijke arbeid of studie vallen.  In die zin 

komt deze leefstijlconceptualisering dus ook neer op wat we culturele leefstijlen zouden kunnen noemen. 

De voornaamste reden voor deze beperking ligt in het feit dat binnen deze sfeer de menselijke 

keuzevrijheid het grootste is (ondanks onvermijdelijke restricties), of tenminste minder vaak beïnvloed 

wordt door instrumentele beweegredenen (Stokowski, 1994: 14; Reimer, 1995: 124-125; Kalmijn & 

Bernasco, 2001) of utilitaire noden (cf Giddens, 1991: 80-82).  

 

2.5.2.3 Participatievormen 
 

In het bovenstaande overzicht werd ook duidelijk dat de meeste studies zich richten op publieke activiteit, 

of de interesse voor en de participatie aan allerlei buitenshuizige activiteiten met een duidelijk publiek 

karakter (zoals allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, beroepsactiviteiten,…). Een groot aantal richt zich 

op buitenshuizige receptieve (onderzoek naar culturele consumptie) of actieve participatie 

(sportparticipatie, buitenshuizige recreatie,…).  

In onze eigen leefstijldefinitie willen we echter zo weinig mogelijk restricties opleggen op gebied van te 

onderzoeken participatievormen, aangezien de voornaamste doelstelling erin bestaat tot een ruim, maar 

ook gedetailleerd zicht, te komen op de Vlaamse leefstijlruimte. We richten ons met andere woorden niet 

alleen op publieke participatie, maar ook op private participatie, en hebben in onze definitie zowel 

aandacht voor actieve als voor receptieve participatievormen. Opnieuw speelt onze aandacht voor ‘publiek 

onzichtbare’ of ‘niet participerende’ groepen een grote rol. 

 

2.5.2.4 Legitieme versus illegitieme cultuur? 
 
In de leefstijlliteratuur of het internationale onderzoek naar culturele consumptie wordt nog vaak een 

onderscheid gemaakt tussen ‘highbrow’ en ‘lowbrow’, ‘legitieme’ en ‘illegitieme’ cultuur. Uit het 

literatuuroverzicht is gebleken dat deze classificaties zelden steunen op heldere en expliciete criteria, 

definities of argumentaties. Er werd geen antwoord gevonden op de vraag wat ‘legitiem’ of ‘illegitiem’ 
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moet inhouden.  Zelf sluiten we daarom aan bij een derde benadering die stelt dat een onderscheid tussen 

legitieme en illegitieme vormen onhoudbaar en in ieder geval vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt 

onbruikbaar is.  

We steunen daarbij op een aantal punten. Enerzijds is de concrete invulling van ‘legitiem’ onderhevig is 

aan historische, contextuele en zelfs individuele variatie. Dit maakt een vooraf bepaald onderscheid tussen 

‘legitiem’ en ‘illegitiem’ in het kader van een kwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek volstrekt 

onmogelijk (cf Laermans, Waege & Vandoorne, 2003: 40-41). Daarnaast, en als belangrijkste punt, werd 

gesteld dat een neutraal sociaal-wetenschappelijk onderzoeker niet zelf moet waarderen en definiëren, 

maar moet nagaan welke definities of waarderingen door de onderzochte eenheden naar voor worden 

geschoven (zie ook Laermans, Vandoorne & Waege, 2003: 41). 

We kiezen enkel voor een neutrale invulling van het begrip ‘kunst’, door ruime ‘kunstensectoren’ 

(podiumkunsten, beeldende kunsten,…) te onderscheiden van andere culturele sectoren. De invulling van 

‘kunsten’ valt dan terug op bestaande conventies in onderzoek en beleid (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006), maar zegt niets over het ‘kunstzinnig karakter’ van, en spreekt dus geen 

waardeoordeel uit over, concrete cultuuruitingen of (sub)genres.  

 
3 Leefstijlcorrelaten 
 

3.1 Doelstelling en relevantie 
 

In dit onderzoek trachten we niet alleen zicht te krijgen op de leefstijldifferentiatie in Vlaanderen, maar 

gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de sociale differentiatie, veruiterlijkt door leefstijlverschillen, of 

met andere woorden naar de link tussen leefstijlen, indicatoren van sociale klasse en sociale status, van 

sociaal, economisch en cultureel kapitaal, maar ook andere sociodemografische kenmerken. Deze 

doelstelling is ingebed in de sociaal-wetenschappelijke traditie, zoals geschetst in het eerste hoofdstuk 

(paragraaf 1 tot en met 5), waarbij de interesse is uitgegaan naar de diepere samenhang tussen leefstijlen 

(‘cultuur’) en sociale structuur, of tussen het verband tussen symbolische en sociale differentiëring. Over 

het algemeen bestaat er in de internationale literatuur ook een tekort aan onderzoek dat op een 

systematische wijze deze sociale gestructureerdheid van (breed gedefinieerde en geoperationaliseerde) 

leefstijlen nagaat (Ganzeboom, 1988; Otte, 2004; Katz-Gerro, 2004).  

De relevantie van dergelijk onderzoek, zeker binnen de algemene studie van sociale ongelijkheid, kan 

bondig als volgt worden aangeduid (Spellerberg, 1996: 58 in Otte, 2004 – eigen vertaling en 

parafrasering): wanneer men het heeft over ongelijkheid, moeten sociale wetenschappers vooral oog 

moeten hebben voor sociale ongelijkheid zoals die dagelijks wordt gepercipieerd. In het 

literatuuroverzicht hebben we voldoende kunnen aantonen dat vrijetijdsbesteding, leisure en 
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materiële/culturele consumptie wetenschappelijk en maatschappelijk gezien een zeer belangrijke status 

hebben aangenomen gedurende de afgelopen decennia. Dit legt meteen ook de klemtoon op deze sociale 

ongelijkheid inzake ‘leefstijlen’, of ook ‘symbolische ongelijkheid’. Deze hangt echter potentieel - maar 

precies dit vormt het voorwerp van de hier gestelde onderzoeksvragen, samen met de hoeveelheid 

beschikbare middelen (sociaal, economisch of cultureel kapitaal), met de plaats in de 

productieverhoudingen (sociale klasse), met beroepsprestige (sociale status) of met andere 

sociodemografische kenmerken (leeftijd, geslacht, gezinssituatie,…) (cf hoofdstuk 1, paragrafen 5 en 6).  

 

3.2 Een overzicht van leefstijlcorrelaten 
 

Op basis van de bevindingen uit het internationale empirische onderzoek (hoofdstuk 1) komen we 

vervolgens tot een overzicht van relevante variabelen die we in verband willen brengen met de 

leefstijlvariatie in de Vlaamse bevolking.  

 

3.2.1 Cultureel kapitaal als meerdimensioneel concept 
 

Cultureel kapitaal is een beladen begrip, onder andere vanwege de meerdimensionaliteit en, 

dientengevolge, de uiteenlopende operationaliseringen in het bestaande (cultuur)onderzoek.  

Bourdieu (1979) zelf tracht het concept te verduidelijken door te wijzen op drie verschillende 

bestaansvormen, elk met hun eigen bestaanslogica, maar ook inherent met elkaar verweven doordat zij een 

(logische) chronologische ontwikkeling doorlopen en als het ware uit elkaar voortvloeien: de eerste, 

geïncorporeerde, vorm effent het pad voor de ontwikkeling van een tweede, geobjectiveerde, vorm, die op 

zijn beurt kan worden bevestigd en versterkt in een laatste, geïnstitutionaliseerde vorm. Dit 

ontwikkelingsproces behelst een langere periode in de tijd, en doorloopt dan ook meerdere generaties 

(Bourdieu, 1979).  

De verschillende bestaansvormen, vertaald in concrete indicatoren, kunnen om deze reden dan ook 

worden geïnterpreteerd als oorzaak én gevolg, of zowel een resultante van als betekenisvolle indicator 

van, cultureel kapitaal. Wanneer we bijgevolg, in concreet empirisch onderzoek, het effect van cultureel 

kapitaal op culturele consumptie, culturele smaak en leefstijlen, in kaart trachten te brengen, moeten we 

ons realiseren dat de uitkomsten (culturele smaak en gedrag) in Bourdieus visie even goed een indicator 

van en zelfs nieuwe determinant van culturele hulpbronnen kunnen zijn. Ter illustratie: ouderlijke 

culturele praxis blijkt op basis van het internationale cultuuronderzoek een goede indicator van 

(geïncorporeerd) cultureel kapitaal en beïnvloedt op significante manier niet alleen de culturele praxis van 

de kinderen maar ook het opleidingsniveau van die kinderen (cf hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.1). Dit 
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opleidingsniveau wordt echter veelal als nieuwe indicator van cultureel kapitaal (dit keer in 

geïnstitutionaliseerde vorm) aanzien, die op zijn beurt de eigen culturele praxis weer kan beïnvloeden. 

Als mogelijke indicatoren van cultureel kapitaal, verwijst Bourdieu in zijn artikel onder andere naar de 

culturele bagage meegegeven tijdens de primaire socialisatie (geïncorporeerd), waaronder de ouderlijke 

culturele praxis en het opleidingsniveau van ouders, naar (materiële) objecten zoals boeken,… 

(geobjectiveerd) en ook, in de laatste fase, naar het eigen opleidingsniveau (geïnstitutionaliseerd). In het 

empirisch onderzoek blijken deze verschillende indicatoren elk op hun eigen manier, of elkaar 

versterkend, leefstijlverschillen of verschillen in culturele consumptie te verklaren (cf paragraaf 6.4.1 in 

hoofdstuk 1). 

 

3.2.2 Sociaal kapitaal 
 

Als belangrijkste indicatoren van ‘sociaal kapitaal’, wordt in het leeftijdsonderzoek en onderzoek naar 

cultuurparticipatie verwezen naar, enerzijds, de culturele praxis van partner en vrienden en, anderzijds, 

naar kenmerken verbonden met het persoonlijke sociale netwerk (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2). 

Meerbepaald blijken ruimere vrijetijdsbesteding en culturele smaak in belangrijke mate verband te houden 

met deze culturele praxis van netwerkrelaties (vrienden, partner,…), hoewel moeilijk kan worden 

vastgesteld of het hier socialisatie- dan wel selectieprocessen betreft, en of met andere woorden niet eerder 

van samenhang dan van effectrelaties moet worden gesproken. Daarnaast zijn ruimere leefstijlen (onder de 

vorm van vrijetijdsbesteding en culturele smaak) ook verbonden met structurele kenmerken van het 

persoonlijke netwerk, waaronder netwerkdensiteit, netwerkheterogeniteit en netwerkomvang (cf hoofdstuk 

1, paragraaf 6.4.2). 

 

3.2.3 Economisch kapitaal  
 

Doorgaans wordt economisch kapitaal (cf Bourdieu, 1984 [1979]) in het onderzoek naar 

leefstijlverschillen geoperationaliseerd als het netto (gezins)inkomen of als financiële drempels (cf 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.3). Dit inkomen blijkt, over het algemeen, van minder groot belang in de 

verklaring van verschillen in culturele consumptie, dan ter verklaring van verschillen in materiële 

consumptie, hoewel zelfs dit laatste effect aan belang blijkt in te boeten. Inkomen blijkt daarentegen wel 

een belangrijke controlevariabele, zeker wanneer daarnaast ook effecten van opleidingsniveau (als 

belangrijkste indicator van cultureel kapitaal) of beroepsstatus (als belangrijkste indicator van sociale 

status), worden nagegaan (cf hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.3 en 6.4.2).  
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3.2.4 Beroepsklasse, beroepsstatus en taakinhoud 
 

Sociale klassen en sociale status worden – althans in de meest ‘zuivere’ toepassing – afgeleid uit  het 

uitgeoefende beroep (cf Chan & Goldthorpe, 2005/2007a; 2007c en hoofdstuk 1, paragraaf 3.6 en 

paragraaf 6.4.4). Sociale klasse houdt dan eerder verband met de positie in de productieverhoudingen, 

terwijl sociale status wordt nagegaan aan de hand van een beroepsprestigeschaal. Hoewel het gebruik van 

dergelijke (eendimensionele) prestigeschalen niet vrij is gebleven van kritiek (Ganzeboom, 1988: 43), en 

ook iets valt te zeggen voor meer complexe invullingen van sociale status op basis van inkomen, 

opleidingsniveau en beroepsprestige, zullen we in wat volgt dan ook verwijzen naar deze ‘beroepsstatus’. 

Vooral beroepsstatus zou, in tegenstelling tot (beroeps)klasse, samenhangen met leefstijlverschillen (cf 

Chan & Goldthorpe, 2005; hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). Toch verwachten we relatief weinig invloed van 

dit beroepsprestige, althans wanneer wordt gecontroleerd voor opleidingsniveau of leeftijd (cf hoofdstuk 

1, paragraaf 6.4.4). 

Daarnaast lijkt het, op basis van de literatuurstudie, ook belangrijk om andere jobkenmerken, zoals de 

concrete jobinhoud, in het onderzoeksmodel op te nemen. Vooral de culturele oriëntering van het beroep 

of de jobinhoud zou namelijk samenhang vertonen met culturele consumptie (cf Ganzeboom, De Graaf & 

Kalmijn, 1987; Ganzeboom, 1988: 42; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Lievens, De Meulemeester & 

Waege, 2005 en ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). 

Met het oog op de verdere analyses (zie volgende hoofdstuk) moeten we ons echter de vraag stellen of het 

mogelijk is om zowel beroepsstatus, als beroepsklasse, als daarnaast andere jobkenmerken - die eerder 

verwijzen naar de jobinhoud - in één empirisch model onder te brengen, bovendien gecombineerd met 

inkomen en opleidingsniveau, en dit omwille van mogelijke problemen die te maken hebben met 

multicollineariteit of met andere woorden te sterke overlapping van variabelen (zie bespreking in het 

volgende hoofdstuk). We kiezen ervoor te focussen op, enerzijds, beroepsstatus en, anderzijds, jobinhoud, 

aangezien hier vanuit de onderzoeksliteratuur de sterkste netto-effecten verwacht worden (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.4). 

 

3.2.5 Andere leefstijlcorrelaten 
 
Andere correlaten die aan bod kwamen in het literatuuroverzicht, en die elk op hun eigen manier een 

invloed uitoefenen op leefstijlverschillen, verschillen in culturele smaak of verschillen in culturele 

consumptie, zijn leeftijd, levensfase, geslacht, gezinssamenstelling, kenmerken verbonden aan de 

woonplaats (waaronder voornamelijk de verstedelijkingsgraad), seksuele geaardheid, religieuze oriëntatie 

en, tot slot, etnische afkomst.  
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In sommige van de gevallen staat de opname als ‘leefstijlcorrelaat’ enigszins ter discussie: in welke mate 

vormen deze elementen een integraal onderdeel van de ruimere leefstijl, of kunnen we ze inderdaad eerder 

als beïnvloedende factoren beschouwen? We denken hier niet alleen aan gezinssamenstelling, maar ook 

aan kenmerken verbonden aan de woonplaats of het sociale netwerk waarvan men deel uitmaakt (zie ook 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.8).  

Vanuit een leefstijlconceptualisering die vertrekt uit een leisure-benadering, waarbij de grotere 

keuzevrijheid centraal staat, beslissen we echter om deze elementen weliswaar als belangrijke 

leefstijlcorrelaten, maar niet als leefstijlindicatoren op te nemen. Hierbij dient er niet noodzakelijk te 

worden uitgegaan van effectrelaties, maar kunnen we samenhang veronderstellen. Binnen het bredere 

domein van de cultuur- en vrijetijdsbeleving zijn, in onze visie, persoonlijke keuzes minder instrumenteel, 

komt de individuele identiteit het beste van al tot uitdrukking, en wordt de sociale waarde van leefstijlen 

(hun belang voor sociale distinctie en (h)erkennning) het sterkste uitgespeeld (zie ook Stokowski, 1994: 

14; Otte, 2004: 133; paragraaf 2.5.2.2). Om dezelfde redenen kiezen we er overigens voor religieuze en 

politieke oriëntatie, eveneens variabelen die zich naar ons inzien in de ‘grijze zone’ tussen 

leefstijlcorrelaat en leefstijlindicator bevinden, eerder te beschouwen als indicatoren, dan als sociaal-

structurele factoren ter verklaring van leefstijlverschillen (zie ook bovenstaande paragraaf 2.3.1).  

 

4 Besluit 
 

Met dit onderzoek beogen we tot een nauwkeurige beschrijving de Vlaamse leefstijlruimte te komen. 

Daarnaast is het niet alleen de bedoeling om op exploratieve wijze leefstijlpatronen te ontdekken, maar 

zullen bovendien een aantal bestaande hypothesen rond de sociale gestructureerdheid van leefstijlen aan 

de realiteit worden getoetst. We trachten hiermee een aantal belangrijke lacunes in het hedendaagse 

leefstijlonderzoek in te vullen, te weten: 

 

� Het gebrek aan internationale repliceerbaarheid en vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten. 

� De nood aan sectoroverkoepelende leefstijlstudies, die op zoek gaan naar brede leefstijlpatronen, 

maar tegelijkertijd voldoende detailbeschrijving van deze brede leefstijlpatronen toelaten  

� Het gebrek aan terugkoppeling tussen theoretische modellen en empirische bevindingen. 

� En in het verlengde van dit laatste, het gebrek aan een systematische studie naar de sociale 

gestructureerdheid van leefstijlen, op niveau van een volledige bevolking. 

 

Onze leefstijlconceptualisering moet niet alleen gericht zijn op bovenstaande dubbele inhoudelijke 

doelstelling, maar ook op de vier vermelde lacunes in het bestaande onderzoek. 
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In de eerste plaats maken we daarom gebruik maken van een zeer ruime leefstijldefinitie, die verder gaat 

dan een zoektocht naar patronen van, bijvoorbeeld, publieke (kunsten)participatie, maar ook aandacht 

besteedt aan minder onderzochte leefstijlindicatoren, zoals de cultuurparticipatie of vrijetijdsbesteding in 

huiselijke/private sfeer, en de voorkeuren, verwachtingen, drempels of motieven verbonden aan 

participatie.  

Leefstijlen worden in ons onderzoek gesitueerd binnen de ‘non-work’ context, en binnen die 

levensdomeinen waar de individuele keuzevrijheid naar verwachting het grootste is. We zouden in dit 

verband overigens ook kunnen spreken over ‘culturele leefstijlen’. Attitudinale indicatoren en 

gedragsindicatoren worden, met het oog op een detailanalyse, en in de zoektocht naar de meerwaarde van 

attitudinale aspecten,  afzonderlijk, maar ook samen, in de analyse opgenomen. De specifieke aandacht 

voor attitudinale aspecten, en met name diverse participatie-attributen (motieven, drempels, 

verwachtingen,…), volgt hoofdzakelijk uit de vaststelling dat deze in het internationale empirische 

onderzoek, met uitzondering van (genre)voorkeuren, tot hiertoe weinig aan bod kwamen, ondanks hun 

(impliciete of expliciete) aanwezigheid in theoretische bijdragen en hun methodologische en inhoudelijke 

relevantie. We verwachten door middel van deze – voor leefstijlonderzoek vernieuwende – aanpak tot een 

fijnere, meer gedetailleerde schets te komen.  

Daarnaast gaan we in onze empirische studie de sociale gestructureerdheid van deze brede leefstijlen, of 

de samenhang tussen symbolische en sociale differentiëring in de Vlaamse bevolking, na. Dit gebeurt, 

opnieuw in navolging van de meest recente bevindingen uit het internationale onderzoek en theoretische 

verwachtingen, op basis van een uitgebreid verklaringsmodel waarin niet alleen rekening gehouden wordt 

met typische indicatoren van sociaal, economisch en cultureel kapitaal, maar ook met beroepsstatus en 

andere sociodemografische kenmerken, zoals leeftijd, geslacht of gezinssamenstelling. 

Op basis van het literatuuroverzicht verwachten we samenhangen – maar niet noodzakelijk causale relaties 

-  tussen de opgesomde leefstijlcorrelaten en leefstijlindicatoren. Zo zal in sommige gevallen duidelijker 

sprake zijn van een effect (bijvoorbeeld uitgaande van geslacht of leeftijd), terwijl in andere gevallen 

eerder een samenhang wordt verondersteld (gezinssamenstelling, kenmerken verbonden aan de 

woonplaats, kenmerken van het sociale netwerk,…). Bovendien kunnen we, vanuit het theoretische 

overzicht, ook sterke samenhangen verwachten tussen de verschillende leefstijlcorrelaten onderling (we 

denken bijvoorbeeld aan opleidingsniveau en beroepsstatus of jobinhoud, of aan leeftijd en 

gezinssamenstelling – hoofdstuk 1, paragraaf 6). 
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III  Data en methoden 
 

 

1 Inleiding en doelstellingen 
 

Met deze studie beogen we een ruime maar tegelijkertijd ook gedetailleerde schets van de leefstijlruimte, 

en willen we inzicht verkrijgen in de complexe samenhang tussen symbolische en sociale differentiëring, 

of het verband tussen leefstijlen en indicatoren van cultureel, economisch en sociaal kapitaal, naast andere 

sociodemografische kenmerken. Het onderzoek sluit perfect aan bij de hedendaagse onderzoeksliteratuur, 

terwijl het ook nieuwe elementen tracht aan te reiken die het academische debat kunnen verrijken. De 

studie omvat met andere woorden zowel hypothesetoetsing als exploratieve analyses.  

 

Uit het literatuuroverzicht kwamen een aantal lacunes in het internationale leefstijlonderzoek naar voor. 

Het is onze expliciete bedoeling om, met dit onderzoek, een bijdrage te leveren die mee het hoofd kan 

bieden aan een aantal van deze lacunes (zie bespreking in hoofdstuk 2, paragraaf 1, 2.5.1 en 4 en ook 

Ganzeboom, 1988; Hartmann, 1999; Otte, 2004; Katz-Gerro, 2004). Meerbepaald betreft het:  

 

-Het gebrek aan internationale repliceerbaarheid en vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten. 

-De nood aan sectoroverkoepelende leefstijlstudies, die op zoek gaan naar brede leefstijlpatronen, maar 

tegelijkertijd voldoende detailbeschrijving van deze brede leefstijlpatronen toelaten  

-Het gebrek aan terugkoppeling tussen theoretische modellen en empirische bevindingen. 

-Het gebrek aan een systematische studie naar de sociale gestructureerdheid van leefstijlen, op niveau van 

een volledige bevolking. 

 

In onze beschrijving van de Vlaamse leefstijlruimte zullen we daarom zowel in de breedte als in de diepte 

verdergaan dan tot nu toe gebruikelijk in het internationale leefstijlonderzoek. 

In de breedte focussen we op uiteenlopende (culturele of vrijetijds-)sectoren, vanuit een leefstijldefinitie 

die zich op het leisure-domein richt (cf hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 en 2.5), en daarbij aandacht besteedt 

aan buitenshuizige en thuisgerichte, of publieke en private, deelname (waarbij ‘publiek’ duidt op 

deelname aan het publieke leven) en zowel op receptieve als op actieve participatie (hoofdstuk 2, 

paragraaf 2.5.2).  

Een fijnmazige meting van leefstijlen kan daarbij op verschillende manieren worden nagestreefd. Enerzijds 

is er de focus op gedrag én attitudinale aspecten, via de introductie van een leefstijlconcept dat beide types 

van indicatoren omvat (hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2). Hiermee wordt een nieuwe visie op de 
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conceptualisering en operationalisering van (culturele) leefstijlen voorgesteld.  Om de meerwaarde van 

attitudinale indicatoren aan te tonen zullen, zoals  reeds aangegeven in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.5.2.1) 

beide types indicatoren bovendien in eerste instantie afzonderlijk worden geanalyseerd. Deze 

(methodologische) doelstelling vraagt echter om een geschikte, uitgebreide, dataset.  

Daarnaast wordt een detailbeschrijving van leefstijlpatronen nagestreefd door ons in eerste instantie te 

richten op specifieke culturele sectoren of vrijetijdssectoren, om pas in tweede instantie – zoals het 

traditioneel  ook gebeurt in andere studies – op zoek te gaan naar bredere leefstijlpatronen, over sectoren 

heen. Deze benadering laat tevens toe één van de vermelde lacunes, namelijk het gebrek aan 

terugkoppeling tussen theoretische modellen/bestaand onderzoek en nieuw leefstijlonderzoek, gedeeltelijk 

op te vangen, aangezien voornamelijk vanuit het sectoraal onderzoek concrete hypothesen (meerbepaald 

aangaande de sociale structurering van culturele smaak en vrijetijdsbesteding) worden afgeleid. 

Een derde manier waarop leefstijlen met meer detail in kaart kunnen worden gebracht, waarop een fijner 

onderscheid tussen respondenten kan worden beschreven, bestaat erin gedragskeuzen en 

smaakvoorkeuren, naast participatie-attributen (drempels, motieven, verwachtingen, interesses,…) 

voldoende fijnmazig te meten, tot op het niveau van genres of subgenres.  

 

De tweede centrale onderzoeksdoelstelling, het gedetailleerd en uitgebreid in kaart brengen van de sociale 

gestructureerdheid van leefstijlen, bouwt sterk verder op de hedendaagse onderzoeksliteratuur, en met 

name op hypothesen die kunnen worden afgeleid uit het sectorale onderzoek naar cultuurparticipatie en 

vrijetijdsbesteding. In detail gaat onze interesse uit naar de verklaringskracht van ‘klassieke’ covariaten, 

zoals indicatoren van sociaal, cultureel en economisch kapitaal, naast bijvoorbeeld beroepsstatus en 

jobinhoud, leeftijd en geslacht, en verder ook naar recente aanvullingen op dit model, onder de vorm van 

andere sociodemografische kenmerken zoals gezinssamenstelling, etnische afkomst of (kenmerken 

verbonden aan de) woonplaats (zie hoofdstuk 2, paragraaf 3 en hoofdstuk 1, paragraaf 6.4 voor een 

uitgebreide bespreking). 

 

Uit de genoemde centrale doelstellingen volgt ook de keuze voor een kwantitatieve benadering, namelijk 

een kwantitatieve verwerking van surveygegevens. Deze keuze ligt eerder voor de hand in studies die op 

zoek gaan naar generaliseerbare en repliceerbare resultaten met betrekking tot leefstijldifferentiatie, en het 

verband met sociale structuur, op bevolkingsniveau (Otte, 2004: 36-37).  

We merken verder op dat de vooropgestelde (inhoudelijke en methodologische) doelstellingen in de eerste 

plaats om geschikte data en daarnaast ook om aangepaste analysetechnieken vragen. Het gebrek aan 

brede, maar tegelijkertijd fijnmazige, en daarnaast ook internationaal vergelijkbare, studies, heeft immers 

in belangrijke mate te maken deze methodologische beperkingen (zie hoofdstuk 2, paragrafen 1 en 4).  
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In dit hoofdstuk worden zowel de keuze van de dataset en de analysetechnieken verder toegelicht. In 

paragraaf 2 volgt een bespreking van de gehanteerde dataset, die zich uitermate goed leent tot een brede, 

maar tegelijkertijd fijnmazige, leefstijlstudie. Bovenstaande onderzoeksdoelstellingen zullen vervolgens 

worden vertaald in concrete onderzoeksvragen (paragraaf 3). In paragrafen 4 en 5 overlopen we dan, op 

basis van de dataset en de conceptafbakeningen uit het tweede hoofdstuk, de concrete 

operationaliseringen, waarbij ook hypothesen kunnen worden geformuleerd omtrent de 

leefstijldifferentiatie in Vlaanderen en het verband tussen symbolische en sociale differentiëring. Meer 

concreet omvat paragraaf 4.2 de operationalisering van leefstijlen terwijl we ons in paragraaf 4.3 richten 

op de leefstijlcorrelaten. Tot slot zal ook worden gezocht naar gepaste analysetechnieken en een globale 

analysestrategie bij dit onderzoeksopzet (paragraaf 6).  

 
2 Data 
 

2.1 Vereisten met betrekking tot de data  
 

De opgenoemde onderzoeksdoelstellingen vergen gedetailleerde data die niet alleen zicht bieden op 

verschillende types leefstijlindicatoren, binnen verscheidene culturele en vrijetijdssectoren, maar die 

tegelijkertijd, naast beroepskenmerken, cultureel, economisch en sociaal kapitaal, ook andere 

sociodemografische achtergrondkenmerken in kaart brengen. Daarnaast vragen de vooropgestelde 

onderzoeksdoelstellingen om data met betrekking tot feitelijke participatie, consumptie, of kortom 

‘gedragsindicatoren’, en anderzijds om een meting van zogenaamde attitudinale aspecten, waarbij we 

verder willen gaan dan een meting van genrevoorkeuren, maar ook (bijvoorbeeld) participatiedrempels, 

intenties tot participatie en motieven in kaart willen brengen.  

Om op een andere manier tegemoet te komen aan de nood aan een fijnmazige leefstijlanalyse, beschikken 

we idealiter ook over metingen tot op het niveau van genres of zelfs subgenres, wat betreft deze 

gedragskeuzen of attitudinale leefstijlaspecten. Tot slot is het ook de bedoeling zowel publieke als private, 

of buitenshuizige en thuisgerichte, als actieve en receptieve participatievormen op te nemen in onze 

leefstijlanalyse. Verder beogen we veralgemeenbare resultaten. De gebruikte data moeten met andere 

woorden een representatief staal van de Vlaamse bevolking omvatten.  
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2.2 Cultuurparticipatie in Vlaanderen, SRCV 
 

Het aantal beschikbare datasets die op dergelijke gedetailleerde en uitgebreide wijze, zoals hierboven 

omschreven, zicht bieden op individuele vrijetijdsbesteding van Vlamingen, is erg beperkt. 

  

In de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’, uitgevoerd door het Steunpunt-Re-Creatief 

Vlaanderen, wordt vrijetijdsbeleving als centraal thema naar voor geschoven. In deze survey werden 

vragen over cultuur- en vrijetijdsbesteding, meer alledaagse vormen van cultuurbeleving en ook 

mediagebruik of sociale participatie opgenomen. Bovendien gaat het hier een representatief staal uit de 

Vlaamse bevolking (2849 huishoudens), meer specifiek om Nederlandstalige respondenten, met de 

Belgische nationaliteit, tussen 14 en 85 jaar oud, en woonachtig in het Vlaamse of Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 255-305).  

Concreet beschikken we over informatie wat betreft de leeftijd, levensfase, gezinssamenstelling, de 

beroepscategorie en jobinhoud, het opleidingsniveau, het geslacht, de samenstelling en enkele structurele 

kenmerken van het persoonlijke vrijetijdsnetwerk, de cultuurdeelname in het ouderlijke milieu, de 

woonplaats, de perceptie van de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast biedt de dataset inzicht in drempels tot 

deelname aan drie kunstensectoren3, voorkeuren, verwachtingen, bezoekmotieven en/of andere 

belevingsaspecten met betrekking tot participatie binnen verschillende culturele of vrijetijdssectoren, 

informatie aangaande alledaagse ‘cultuurbeleving’ (keuzes op gebied van kledij, wonen,…), sociale 

participatie (deelname aan het verenigingsleven) en mediagebruik (informeergedrag en tv-kijken), en tot 

slot de houding ten opzichte van een aantal maatschappelijke vraagstukken (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006). 

Door de fijnmazigheid en uitgebreidheid van de vragenlijst biedt deze dataset een kans om de samenhang 

tussen deze veelheid aan leefstijlindicatoren –zowel gedragsmatige als attitudinale indicatoren - in kaart te 

brengen en ook het verband met indicatoren van sociaal, cultureel en economisch kapitaal, en daarnaast 

ook met andere sociodemografische achtergrondkenmerken te onderzoeken. Daarnaast, en als bijkomende 

belangrijke meerwaarde, onderzoekt de survey zowel publieke als private, en zowel actieve als receptieve, 

participatievormen. Bovendien zijn ook meetinstrumenten voorhanden die toelaten om gedragskeuzen en 

smaakvoorkeuren in de diepte, namelijk tot op niveau van (sub)genres, in kaart te brengen. 

 

Gezien de uitgebreidheid van de gebruikte dataset, zowel op het gebied van het aantal gemeten 

leefstijlindicatoren als wat betreft de op te nemen leefstijlcorrelaten, en gezien het feit dat het hier 

                                                   
3 ‘Kunsten’ worden hier gedefinieerd in enge zin, en verwijzen naar de podiumkunsten, beeldende kunsten en 
muzieksector (zoals ook opgenomen in het Vlaams kunstendecreet).  
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bevolkingsonderzoek betreft, gebaseerd op een representatief staal uit de Vlaamse bevolking, lenen de 

resultaten van deze survey zich uitermate goed voor de doelstellingen die wij in dit onderzoek beogen (zie 

bovenstaande paragraaf 1), maar ook voor (breed en fijnmazig) leefstijlonderzoek in het algemeen, dat een 

antwoord kan bieden op de vier vermelde belangrijke lacunes in het hedendaagse leefstijlonderzoek (cf 

supra). Geen enkele andere (bestaande) dataset lijkt beter geschikt4.  

 

3 Onderzoeksvragen  
 

We herhalen nog eens de twee centrale onderzoeksdoelstellingen, en geven daarbij ook een overzicht van 

de belangrijkste onderzoeksvragen. 

 

3.1 Leefstijldifferentiatie in Vlaanderen 
 

Het onderzoek beoogt in de eerste plaats tot een brede maar gedetailleerde beschrijving te komen van de 

aanwezige leefstijldifferentiatie binnen de Vlaamse bevolking. De dataset, ‘Cultuurparticipatie in 

Vlaanderen, 2003-2004’ biedt hiertoe voldoende mogelijkheden, aangezien we niet alleen beschikken over 

informatie met betrekking tot participatie en daarmee verbonden attitudes of participatie-attributen, binnen 

een brede waaier aan culturele- en vrijetijdssectoren, en op basis van meetinstrumenten die in de diepte 

meten, tot op het niveau van (sub)genres, maar daarnaast ook over informatie met betrekking tot private 

versus publieke en actieve versus receptieve participatie (hoofdstuk 2, paragraaf 2.5).  

In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar attitudinale aspecten, enerzijds, en gedrag (feitelijke 

participatie/consumptie), anderzijds. In eerste instantie worden deze in afzonderlijke analyses behandeld, 

waarna beide types van indicatoren met elkaar worden gecombineerd. Op die manier willen we de 

meerwaarde van attitudinale leefstijlindicatoren aantonen (zie ook bespreking in hoofdstuk 2, paragraaf 

2.5.2).  

De fijnmazige schets van leefstijlen wordt echter ook op een andere manier nagestreefd: in een eerste fase 

zal de leefstijldifferentiatie sectorspecifiek worden bekeken. Pas in tweede instantie worden leefstijlen, 

met het oog op een brede beschrijving ook sectoroverkoepelend onderzocht  

                                                   
4 Als (mogelijke) alternatieven bekeken we bijvoorbeeld de meest recente edities van de survey naar ‘Sociaal-
culturele verschuivingen in Vlaanderen’, waar voornamelijk de attitudinale leefstijlcomponent ontbreekt, het 
‘Comparatief en Longitudinaal Onderzoek naar Culturele Veranderingen door ISPO, en ook de European Values 
Survey of de European Social Survey, waarin telkens geen uitgebreide exploratie van het leefstijlthema, met name 
van cultuur- en vrijetijdsbesteding, voorhanden is, en tot slot de PSBH-survey of Eurobarometer, die slechts enkele 
vragen naar publieke deelname aan cultuur omvatten.   
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(hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2 en 4). Op die manier kunnen we als het ware niet alleen een brede schets van 

de Vlaamse leefstijlruimte bekomen, maar nadien de lens scherper stellen op één of meerdere 

leefstijlsegmenten.  

 

De eerste algemene onderzoeksvraag luidt met andere woorden:  

1. Welke leefstijlen vinden we terug binnen de Vlaamse bevolking?, waarbij volgende deelvragen kunnen 

worden onderscheiden: 

  

1.1. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, belevingsaspecten)? 

1.2. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

1.3. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we beide types indicatoren, 

attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

 

En als bijkomende onderzoeksvraag:  

1.4. Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten? 
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De tweede onderzoeksvraag betreft dan de brede, overkoepelende leefstijlpatronen. We stellen ons de 

vraag welke patronen terug te vinden zijn wanneer we verschillende sectoren in rekening brengen. 

Concreet luiden de onderzoeksvragen: 

 

2.Welke patronen vinden we terug wanneer we verschillende sectoren in rekening brengen? 

 

2.1. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, 

belevingsaspecten)? 

2.2. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en 

consumptie)? 

2.3. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

beide types indicatoren, attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

 

En: 

2.4. Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten in het leefstijlonderzoek? 

 

3.2 De samenhang met leefstijlcorrelaten 
 

Een tweede centrale doelstelling in dit onderzoek betreft de sociale structurering van leefstijlen. 

Meerbepaald stellen we de vraag in welke mate leefstijlen samenhangen met indicatoren van sociaal, 

cultureel en economisch kapitaal en met andere persoonlijke en situationele achtergrondkenmerken, zoals 

beroepsstatus, jobinhoud, geslacht, leeftijd, levensfase, gezinssamenstelling, kenmerken verbonden met de 

woonplaats en etnische afkomst (zie hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4).  

 

De derde onderzoeksvraag luidt dan: 

 

3. Welk samenhang tussen leefstijlen en een brede waaier aan leefstijlcorrelaten (indicatoren van sociaal, 

cultureel en economisch kapitaal en andere sociodemografische kenmerken) vinden we terug? 

 

Deze vraag wordt, analoog als in vorige, en met het oog op het aantonen van de meerwaarde van de 

opname van attitudinale aspecten, verder opgesplitst in drie deelvragen: 
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3.1. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, belevingsaspecten) 

(‘attitudinale leefstijlindicatoren’)? 

3.2. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

3.3. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we beide types indicatoren in 

rekening brengen? 

 

En, tot slot:  

3.4. Wat leert de afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse van gedragsindicatoren en 

attitudinale indicatoren ons over de meerwaarde van attitudinale aspecten in het leefstijlonderzoek? 

 

4 Operationalisering 
 

4.1 Leefstijlsectoren en -indicatoren 
 

Op basis van de beschikbare data, afkomstig uit de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’,  

komen we nu tot een operationalisering van het leefstijlconcept, met name de selectie van culturele 

sectoren en leefstijlindicatoren. 

In de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen, 2003-2004’ werd een brede reeks van 

vrijetijdsactiviteiten onderzocht. We geven een beknopt overzicht van de onderzochte sectoren. De 

concrete meetinstrumenten worden bij de bespreking van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4) 

weergegeven, en zijn ook te vinden in bijlage I (vragenlijst). Door middel van overzichtstabellen worden 

de bevraagde indicatoren/thema’s schematisch weergegeven, met daarbij het belangrijke onderscheid 

tussen gedrag/participatie (Tabel 1) en attitudinale indicatoren (motieven, voorkeuren, verwachtingen, 

drempels en andere belevingsaspecten) (Tabel 2). 

Aspecten van levensoriëntatie (houding ten opzichte van maatschappelijke vraagstukken en 

levenbeschouwelijke strekking) worden onder de algemene noemer ‘attitudinale aspecten’ in het overzicht 

opgenomen, hoewel deze (interne) aspecten naar ons inzien enigszins op een ander niveau staan dan de 

opgenomen participatie-attributen (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2.1).  

Omdat we de expliciete bedoeling hebben leefstijlen in de breedte op te vatten onder de vorm van diverse 

participatievormen, en we daarbij het onderscheid willen maken tussen publieke en private, maar ook 

tussen actieve en receptieve participatie, worden vormen van actieve/recreatieve participatie afzonderlijk 

in de tabel opgenomen. Het gaat meerbepaald om sport en creatieve hobby’s. 
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Tabel 1. Overzicht van beschikbare leefstijlindicatoren (participatie-indicatoren) in de survey 
‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’ (zie vragenlijst in bijlage I en ook Lievens, Waege & De 
Meulemeester, 2006).  
  Participatie  

  Publiek  receptief  Buitenshuizig  Privaat  Actief/creatief  

  Wel/niet  Part . 
freq. 

Wel/niet  Part . 
freq. 

Wel/niet  Part . 
freq. 

Wel/niet  Part . 
freq. 

Muziek  * *   * *   

Film  * *   * *   

Literatuur  * *   * *   

Podiumkunsten  * *       

Beeldende kunst  * *       

Erfgoed      *    

Recreatief 
uitgaansleven * *     

  

Eetcultuur          

Mode / Kledij          

Wonen          

Reizen   * *     

Sociale participatie    * *     

Televisie kijken       *   

ICT-gebruik      * *   

Sport        * * 

Creatieve hobby’s        * * 

 

 
  



- 94 - 

 

Tabel 2. Overzicht van beschikbare leefstijlindicatoren (attitudinale indicatoren) in de survey 
‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’ (zie vragenlijst in bijlage I en ook Lievens, Waege & De 
Meulemeester, 2006). 
  Attitudinale aspecten  
  (Genre)voorkeuren  

 
Verwachtingen  Beleving  Participatie -

drempels 
Participatie -

motieven 

Muziek  *   * * 
Film  * *    
Literatuur       
Podiumkunsten  * *  * * 
Beeldende kunst en *  * * * 
Erfgoed  *     
Recreatief 
uitgaansleven       

Eetcultuur    *  * 
Mode / Kledij    *   
Wonen    *   
Reizen   *   
Sociale participatie       
Televisie kijken      * 
ICT-gebruik       
Sport      * 
Creatieve hobby’s      * 

Maatschappelijke oriëntatie  

Levenbeschouwing  

 

Om de meerwaarde van attitudes, in combinatie met gedragsmatige aspecten, te kunnen aantonen, is het 

noodzakelijk om een keuze te maken voor deze sectoren waarbij in de survey voldoende gegevens 

beschikbaar zijn inzake participatie en attitudinale aspecten. Enkel deze sectoren zullen in het onderzoek 

worden opgenomen. Het gaat om acht sectoren: muziek, film, podiumkunsten, beeldende kunsten, reizen, 

televisiekijken, sport en creatieve hobby’s5, zoals weergegeven in Tabel 3. 

Deze acht sectoren vertegenwoordigen een zeer breed spectrum aan activiteiten, met zowel 

kunstensectoren (muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten) als niet-kunsten, en verscheidenheid wat 

betreft de participatiemodus (zowel vormen van actieve als van receptieve participatie, zowel publiek als 

privaat) en vormen daarom een goede operationalisering van een (holistisch) cultureel leefstijlconcept.  

  

                                                   
5 Wat betreft ‘Erfgoed’ beschikken we over data omtrent de interesse in verschillende erfgoedthema’s (ERF1, zie 
vragenlijst),  met de bijhorende vraag “Wat heeft u hierrond reeds gedaan?”. Hierbij is het moeilijk om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen ‘erfgoedparticipatie’ en ‘attitudinale aspecten met betrekking tot erfgoedparticipatie’ 
(zie ook Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 137). We beslissen erfgoed om die reden niet op te nemen. 
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Tabel 3. Operationalisering van leefstijlen: definitieve selectie van sectoren. 
  Participatie 

(inclusief 
frequentie)  

(Genre)voorkeur en/ 
interesses 

Verwachting en Beleving  Drempels  Motieven  

Muziek  * *   * * 

Sport  *     * 

Televisie kijken  *     * 

Kunstzinnige en 
creatieve hobby’s *     * 

Reizen *   *   

Podiumkunsten  * * *  * * 

Film  * * *    

Beeldende kunst  * *  * * * 

 

 

4.2 Hypothesen: leefstijlvariatie in Vlaanderen 
 

Deze leefstijlstudie heeft een sterk exploratief karakter, en dit heeft onder andere te maken met het geringe 

aantal (recente), brede, overkoepelende leefstijlstudies die uitgaan van een duidelijk afgebakend 

leefstijlconcept. Hoewel het literatuuroverzicht zeker een goede aanzet geeft tot het formuleren van 

specifieke onderzoeksverwachtingen, bijvoorbeeld wat betreft de samenhang tussen leefstijlcorrelaten en 

sectorspecifieke participatie/consumptie, bestaan grote delen van het onderzoeksopzet uit nauwelijks 

ontgonnen terrein, zeker waar het de attitudinale leefstijlindicatoren, of minder frequent onderzochte 

(vrijetijds)sectoren betreft.  Het blijkt met andere woorden erg moeilijk om – op basis van de 

literatuurstudie – de opgesomde onderzoeksvragen systematisch om te zetten naar concrete 

onderzoekshypothesen.  

 

Wat betreft de eerste doelstelling, de leefstijldifferentiatie in Vlaanderen, maken we de balans op van de 

leefstijlliteratuur, waaruit toch een beperkt aantal verwachtingen kan worden afgeleid. Deze 

verwachtingen hebben allen te maken met de dimensies waarlangs leefstijlsegmenten/types binnen de 

Vlaamse bevolking zich kunnen aftekenen. We beseffen dat de opgesomde dimensies in sterke mate 

kunnen overlappen, en beweren evenmin dat het hier een exhaustieve beschrijving betreft. Zo verwachten 

we: 

 

-Een onderscheid tussen leefstijlen waarin een voorkeur voor zogenaamde schone kunsten, of kunsten, 

centraal staat, en leefstijlen waarin dergelijke voorkeur ontbreekt. Met de kunsten duiden we in dit geval 

volgende onderzochte sectoren aan: podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek. We beroepen ons hier 

met andere woorden op een ruwe, neutrale, indeling op niveau van sectoren, die teruggaat op wat we 
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doorgaans in het cultuurparticipatieonderzoek, alsook in het Vlaams Kunstendecreet, terugvinden (zie 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.3). 

-Een voorkeur voor vorm (esthetiek/reflexiviteit) versus een voorkeur voor functie (pragmatiek) (cf 

Bourdieu, 1984 [1979] en ook bespreking in hoofdstuk 1, paragrafen 3.7 en 6.2.2).  

-Een materialistische versus postmaterialistische houding  (Otte, 2004 en hoofdstuk 1, paragraaf 4.3.3 en 

6.2.2).  

-Binnenshuis gerichte versus buitenshuis gerichte leefstijlen, of publieke versus private leefstijlen, waarbij 

‘publiek’ een sociale dimensie inhoudt, want deelname binnen de publieke ruimte betreft (Otte, 2004 en 

Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005 – hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4). 

-Omnivore smaak- of activiteitspatronen versus univore smaak- of activiteitspatronen, waarbij het label 

‘culturele omnivoor’ kan duiden op een brede voorkeur binnen één specifieke culturele sector, maar ook 

kan verwijzen naar deelname aan een brede waaier aan activiteiten binnen verschillende culturele sectoren 

(zie Peterson, 2005, voor een overzicht van de literatuur, en ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 en hoofdstuk 

2, paragraaf 2.4.3). 

-‘Restricted’ of beperkte versus ‘inclusive’ activiteitenpatronen. Hier is niet alleen de diversiteit van 

participatie, of de participatie binnen verschillende domeinen, van belang, maar vooral de openheid ten 

opzichte van en de culturele competentie binnen een brede waaier aan genres, activiteiten of domeinen 

(Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003; hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.3). Bennett, Emmison en 

Frow (1999) maken daarbij geen expliciete melding van het belang van symbolische grensoverschrijding. 

-‘Voracious of ‘gulzige’ activiteitspatronen versus niet-participatie, incidentele participatie of univore 

participatie, (Sullivan & Katz-Gerro, 2007 en hoofdstuk 1, paragraaf 6.3), waarbij een gulzig 

activiteitenpatroon slaat op het frequent participeren aan een diverse waaier aan activiteiten, maar niet 

zozeer echt engagement/echte toewijding aan de verschillende activiteiten impliceert (Sullivan & Katz-

Gerro, 2007: 12). 

-Leefstijlen variërend naargelang hun gerichtheid op drie verschillende alledaagsesthetische schema’s: het 

Spannungsschema, gericht op actie, entertainment of anti-conventionalisme, met een narcistische 

levensfilosofie, daarnaast het Hochkulturschema, gericht op perfectie, contemplatie en burgerlijkheid of 

anti-barbaarsheid, en tot slot het Trivialschema, waarin gezelligheid, gemoedelijkheid en harmonie 

centraal staan. Deze schema’s manifesteren zich in het onderzoek van Schulze in vijf  verschillende 

sociale milieus, hoofdzakelijk gericht op één of meerdere schema’s: het Unterhaltungsmilieu, het 

Harmoniemilieu, het Niveaumilieu, het Selbstverwirklichungsmilieu en het Integrationsmilieu (cf Schulze 

(2000 [1992] en ook hoofdstuk 1, paragrafen 5.4.3 en 6.2). 
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4.3 Leefstijlcorrelaten 
 

Vanuit het overzicht in hoofdstuk 2, paragraaf 3 (conceptualisering) en het literatuuroverzicht in  

hoofdstuk 1, paragraaf 6, volgt nu de concrete operationalisering van het verklaringsmodel. We streven 

naar een breed, maar tegelijkertijd ook analytisch bruikbaar model. Het overzicht blijft beperkt tot die 

correlaten die aan bod komen in de CPS-survey (cf vorige paragraaf). We starten met twee correlaten die 

in het uiteindelijke verklaringsmodel niet aan bod zullen komen, en dit omwille van een gebrek aan 

variatie of selectieve non-respons, en gaan daarna over tot een overzicht van de negen definitief 

opgenomen correlaten. 

 

4.3.1 Niet-opgenomen correlaten 
 

4.3.1.1 Inkomen 
 

Uit de literatuurstudie (bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.3 en hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.3) 

verwachten we dat het gezinsinkomen, als belangrijkste indicator van economisch kapitaal, slechts in 

geringe mate zal instaan voor de verklaring van leefstijlverschillen onder de vorm van 

vrijetijdsparticipatie, en dit binnen een verklaringsmodel waarin ook cultureel kapitaal en 

beroepspositie/taakinhoud zijn opgenomen. De geringe netto-invloed van financiële verschillen en 

financiële drempels valt zeker op wanneer eerder wordt gepeild naar culturele consumptie dan naar 

materiële consumptie. Maar zelfs deze verschillen in materiële consumptie zouden doorheen de tijd een 

minder duidelijke samenhang zijn gaan vertonen met economische verschillen, daar waar verschillen 

naargelang de hoeveelheid cultureel kapitaal die iemand bezit sterker op de voorgrond treden (cf 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.3 en hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.3). Aangezien we in de analyse de nadruk 

leggen op culturele consumptie en vrijetijdsbesteding, maar geen directe indicatoren van materiële 

consumptie werden opgenomen, verwachten we met andere woorden geringe effecten. We steunen hierbij 

ook op het argument dat het (publieke) cultuuraanbod in Vlaanderen sterk gesubsidieerd is (zie Laermans, 

2002: 134-140). Waar het dergelijke niet-kapitaalsintensieve participatie betreft mogen we, opnieuw, 

kleinere inkomenseffecten verwachten (zie ook Otte, 2004: 25 en hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.3). 

Gezinsinkomen wordt in de survey uitsluitend opgenomen onder de vorm van ‘subjectieve evaluatie van 

het gezinsinkomen’, en dit binnen de vragenlijst voor het gezinshoofd (zie Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 218-219/268)6. De univariate verdeling van deze variabele werd in volgende tabel 

opgenomen. Gezien het hogere percentage aan ontbrekende informatie (zie Tabel 4), vergeleken met 

                                                   
6 De onderzoekers verwijzen naar belangrijke validiteitsproblemen (o.a. Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 
59). 
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andere onafhankelijke variabelen, maar ook aangezien het hier duidelijk gaat om selectieve non-respons 

(zie bijlage II.4 voor een detailanalyse bij deze non-respons), wordt uiteindelijk beslist om deze variabele 

niet in het verklaringsmodel op te nemen. 

 

Tabel 4. Verdeling ‘Subjectieve evaluatie van het gezinsinkomen’ (door het gezinshoofd). 
Subjectieve evaluatie gezinsinkomen  Percentage  

Het is zeer moeilijk om rond te komen  
(codes 1 tot en met 2) 

10,3% 

Codes 3 tot en met 5 65,7% 

We kunnen zeer comfortabel leven  
(codes 6 tot en met 7) 

24,0%  

Totaal 100% (n= 2582) 

 

4.3.1.2 Etnische afkomst 
 

Deze variabele blijkt onbruikbaar. De steekproef omvat immers heel weinig respondenten van niet-

Westerse origine (cf Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). Ter illustratie laten onderstaande 

tabellen het aantal eenheden zien waarvan vader of moeder, of beiden, een andere nationaliteit hebben 

(inclusief vaders of moeders afkomstig uit andere Europese lidstaten) (Tabel 5), en waarvan vader en/of 

moeder de Turkse of Marokkaanse nationaliteit hebben (Tabel 6). Deze laatsten zijn tot op heden de 

grootste groepen van niet-Westerse origine in Vlaanderen (zie onder andere Tielens, 2005). De tabellen 

tonen, in tegenstelling tot de andere univariate verdelingen, het aantal bereikte eenheden (met andere 

woorden, vóór toepassing van de weegcoëfficiënt). Het gaat, in het geval van ouders met de Turkse of 

Marokkaanse nationaliteit, telkens maar om een 20-tal eenheden. 

 

Tabel 5. Verdeling ‘Nationaliteit van vader en moeder’ (ongewogen aantallen). 
Nationaliteit vader en moeder  Aantal  

Beide ouders andere nationaliteit 145 (5,1%) 
Vader andere nationaliteit 204 (7,2%) 

Moeder andere nationaliteit 197 (6,9%) 
  

Vader Belg 2645 (92,8%) 
Moeder Belg 2652 (93,09%) 

Beide ouders Belg 2593 (91,0%) 
Totaal 2849 (100%) 
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Tabel 6. Verdeling ‘Nationaliteit van vader en moeder’, aantal met Turkse en Marokkaanse nationaliteit 
(ongewogen aantallen). 
Nationaliteit vader en moeder  Aantal  

Vader en moeder Turkse nationaliteit 22 (0,8%) 

Vader en moeder Marokkaanse nationaliteit 17 (0,6%) 
1 van beide oudersTurkse nationaliteit 1 (0,0%) 

1 van beide ouders Marokkaanse nationaliteit 2 (0,1%) 
  
Beide ouders andere dan Turkse of Marokkaanse 
nationaliteit (inclusief Belgische nationaliteit) 

2807 (98,5%) 

Beide ouders Belg 2593 (91,0%) 
Totaal 2849 (100%) 

 

4.3.2 Definitief verklaringsmodel 
 

4.3.2.1 Opleidingsniveau, ouderlijke culturele praxis en buitenschoolse kunsteducatie 
 

Cultureel kapitaal, uitvoerig besproken in het literatuuroverzicht (zie onder andere hoofdstuk 1, paragraaf 

6.4.1 en hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.1) blijkt onlosmakelijk verbonden met leefstijldifferentiatie. Het 

concept ‘cultureel kapitaal’ behelst volgens Bourdieu (1979) drie verschijningsvormen: geïncorporeerd, 

geobjectiveerd en geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal.  

De dataset omvat informatie met betrekking tot deze drie centrale indicatoren: het eigen opleidingsniveau 

als indicator van geïnstitutionaliseerd kapitaal en het opleidingsniveau en de culturele praxis van ouders, 

te aanzien als indicatoren van geïncorporeerd kapitaal (cf hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.1, hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.1 en ook, onder andere, Ganzeboom & De Graaf, 1991; van Eijck, 1997b; Vander Stichele, 

2002b; De Graaf, De Graaf & Kraaykamp, 2000; Nagel, 2004).  

 

Omwille van de sterke associatie tussen het ouderlijke opleidingsniveau (geoperationaliseerd als het 

hoogste van de twee opleidingsniveaus, teruggevonden bij beide ouders) en het eigen opleidingsniveau, 

enerzijds, en ouderlijke culturele participatie, anderzijds (Tabel 7 en Tabel 8), kunnen we echter slechts 

één van beide indicatoren in het verklaringsmodel opnemen (cf Lievens, De Meulemeester & Waege, 

2005). We kiezen ervoor het opleidingsniveau van vader en moeder uit het model te verwijderen, 

aangezien ouderlijke culturele praxis in het internationale onderzoek vaker naar voor komt als belangrijke 

determinant (zie ook Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 61; Ganzeboom & De Graaf, 1991; 

Vander Stichele, 2002b).  
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Tabel 7: Samenhang tussen ‘Opleidingsniveau ouders’ en ‘Opleidingsniveau’. 
Opleidingsniveau 
Respondent 

Hoogste opleidingsniveau beide ouders  

Geen/LO LSO HSO HOBU UNIV 

Geen/LO 49,23% 9,41% 3,86% 3,16% 0,00% 

LSO 30,12% 37,28% 15,43% 18,42% 6,98% 

HSO 14,07% 32,75% 39,94% 21,05% 19,77% 

HOBU 5,14% 16,72% 29,20% 38,95% 38,37% 

UNIV 1,44% 3,83% 11,57% 18,42% 34,88% 

  100%  
(n= 1109) 

100% 
(n= 574) 

100% 
(n=363) 

100% 
(n= 190) 

100% 
(n= 86) 

N 2322 

Gamma 0,67* 

* p < 0,05 

 

Tabel 8: Samenhang tussen ‘Opleidingsniveau ouders’ en ‘Ouderparticipatie’. 
Ouderlijke culturele 
participatie 

Hoogste opleidingsniveau beide ouders  

Geen/LO LSO HSO HOBU UNIV 

Participatie 18,49% 36,79% 53,42% 71,20% 80,23% 

Geen participatie 81,51% 63,21% 46,58% 28,80% 19,77% 

 100% 
(n= 1114) 

100% 
(n= 579) 

100% 
(n= 365) 

100% 
(n= 191) 

100% 
(n= 86) 

N 2335 

Gamma -0,59* 

* p < 0,05 

 
Tabel 9: Verdeling ‘Opleidingsniveau’. 
 Percentage  

Geen/LO 22,9% 

LSO 30,1% 
HSO 25,6% 

HO 21,3% 
Totaal 100% (n=2823) 

 
 
Tabel 10: Verdeling ‘Ouderlijke culturele participa tie’. 
 Percentage  

Wel ouderlijke culturele participatie 38,8% 

Geen ouderlijke culturele participatie 61,2% 

Totaal 100% (n=2759) 

 

Een andere, vooral in sectorspecifieke studies naar kunstenparticipatie vaak gehanteerde, correlaat gaat na 

in welke mate respondenten hebben kunnen genieten van educatie in de kunsten (Ganzeboom, 1993; 

Ranshuysen, 1993; Nagel, Ganzeboom & Haanstra, 1996; Oostwoud Wijdenes & Haanstra, 1997; Nagel, 

2004) of meer specifiek van buitenschoolse, dus extra-curriculaire, kunstopleiding (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 31; Kracman, 1996). Ook hierover werd informatie verzameld in de CPS-survey.   
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Het opnemen van deze buitenschoolse vormen van kunsteducatie blijkt voornamelijk relevant in een 

Vlaamse context, waar een sterk uitgebouwd circuit van deeltijds kunstonderwijs voorhanden is. Het gaat 

(eind 2008) om 101 academies voor Muziek, Woordkunst en Dans, met opleidingen gericht op jongeren 

en opleidingen gericht op volwassenen (vanaf 15 of 18 jaar), en daarnaast 66 academies voor Beeldende 

Kunsten. De opleidingen in deze Academies voor Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) zijn doorgaans vrij 

intensief, met een sterk formele ‘schoolse’ structuur, en de mogelijkheid om na het afleggen van examens 

een getuigschrift te behalen in een lagere, middelbare of hogere graad. Daarnaast bestaan in Vlaanderen 

ook zogenaamde tijdelijke projecten of specifieke cursussen/opleidingen van kortere termijn. Het deeltijds 

onderwijs wordt in Vlaanderen gesubsidieerd, waarbij de lonen van de leerkrachten worden betaald vanuit 

de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt inschrijvingsgeld gevraagd aan de leerlingen, afhankelijk van de 

richting en specifieke tarieven voor doelgroepen (maximaal bedraagt dit inschrijvingsgeld anno 2008 

ongeveer 200 euro per jaar) (Onderwijs Vlaanderen, 2009; Cultuurnetwerk Nederland, 2003). In 

tegenstelling tot de Nederlandse context vormt een minimale kunsteducatie daarnaast ook een standaard 

onderdeel van het schoolse lessenpakket. Meerbepaald zijn in het voltijds onderwijs eindtermen muzische 

vorming voorzien in het basis- en secundair onderwijs (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 12; 

Cultuurnetwerk Nederland, 2003).  

 

Hoewel we kunnen verwachten dat de netto-samenhang het meest uitgesproken zal zijn wanneer 

uitsluitend publieke kunstenparticipatie onder de loep wordt genomen, vinden we in de literatuur 

voldoende aanwijzingen die ons toelaten te veronderstellen dat een positief effect, uitgaande van de drie 

indicatoren van cultureel kapitaal, ook zal kunnen worden vastgesteld voor publieke participatie binnen 

andere vrijetijdssectoren. We beroepen ons hiervoor op het feit dat cultureel kapitaal, in het algemeen, 

lijkt te resulteren in meer frequente (publieke) participatie. Daarnaast verwachten we bovendien niet 

alleen een invloed op feitelijke participatie, maar ook een sterkere voorkeur voor kunsten, of verschillen 

wat betreft concrete verwachtingen en motieven die verwijzen naar vorm/esthetiek (versus functie), 

naargelang iemand wel of niet dergelijke deeltijdse kunstopleiding volgde, hoger opgeleid is, of cultureel 

actieve ouders heeft. Tot slot verwachten we, met name van opleidingsniveau, een positief effect op de 

kans op een omnivore culturele smaak smaak, en ook op de kans op een gulzige of inclusieve 

participatiestijl (hoofdstuk 1, paragraaf 3.7, 5.4.3, 6.2, 6.3 en 6.4.1; hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.1 en 

verwachtingen met betrekking tot leefstijlvariatie, bovenstaande paragraaf 4.2).  
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Tabel 11: Verdeling ‘Extra-curriculaire kunsteducatie’. 
 Percentage  

Ooit kunstacademie gevolgd 10,2% 

Nooit kunstacademie gevolgd 89,8% 

Totaal 100% (n=2840) 

 

4.3.2.2 Omvang van het persoonlijke sociale netwerk   
 

Aan respondenten werd gevraagd om alle personen op te noemen waarmee men doorgaans de vrije tijd 

doorbrengt (zie vragenlijst, bijlage I). In wat volgt zullen deze worden aangeduid onder de noemer 

‘vrijetijdsnetwerk’. Verschillende structurele kenmerken komen daarbij in aanmerking voor opname in het 

algemene verklaringsmodel, waaronder de netwerkdensiteit, de  netwerkheterogeniteit en netwerkomvang 

(zie conceptafbakening in hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.2 en bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2).  

Netwerkdensiteit werd in deze survey niet nagegaan. Wat betreft ‘netwerkheterogeniteit’ bestaan verder 

slechts beperkte mogelijkheden voor operationalisering: enkel ‘leeftijdsheterogeniteit’, ‘heterogeniteit op 

gebied van rolrelaties’ en ‘geslachtsheterogeniteit’, en dit uitsluitend op basis van de eerste 10 genoemde 

netwerkrelaties, komen in aanmerking (zie vragenlijst in bijlage I en ook Caen, Lievens & Waege, 2005).  

Op basis hiervan beslissen we om enkel ‘netwerkomvang’ in de analyses te betrekken. Respondenten 

konden maximaal 20 personen of netwerkrelaties opsommen. Gemiddeld genomen bestaat een 

vrijetijdsnetwerk uit 7 personen, en er is sprake van een links scheve verdeling (met een grote meerderheid 

die 0 tot 10 personen vermeldt). Op basis van de univariate verdeling kiezen we voor een opsplitsing in 

vier categorieën  (Tabel 12), wat ons toelaat om ook niet-lineaire effecten na te gaan, eerder dan uit te 

gaan van eenvoudige, lineaire relaties tussen netwerkomvang en leefstijlkenmerken.  

Over het algemeen kunnen we stellen dat grotere sociale netwerken naar verwachting samenhangen met 

meer frequente (publieke) participatie, en dit binnen tal van vrijetijdssectoren (hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 

en 6.4.2). We veronderstellen bovendien dat een meer omnivore, diverse (‘inclusieve’), leefstijl zal 

worden vastgesteld bij diegenen met een ruimer sociaal (vrijetijds)netwerk. In het verlengde hiervan, en 

aangezien de meeste onderzoeken die deze netwerkomvang als leefstijlcorrelaat hebben opgenomen zich 

hebben gericht op buitenshuizige participatie, gaan we er ook van uit dat de leefstijl zich meer zal richten 

op buitenshuizige activiteit, in vergelijking met respondenten met een kleiner vrijetijdsnetwerk. Hierbij 

merken we nog op dat er discussie bestaat over het feit of het hier wederkerige relaties, dan weleffecten in 

één specifieke richting (uitgaande van netwerkomvang) betreft. Ook wij gaan eerder uit van samenhang 

(zie bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2). 
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Tabel 12: Verdeling ‘Aantal personen in vrijetijdsnetwerk’. 
 Percentage  

0-4 personen 31,5% 

5-7 personen 29,5% 

8-10 personen 22,3% 

11 personen of meer 16,7% 

Totaal 100% (n=2845) 

 
 
4.3.2.3 Beroep/taakinhoud  
 

Zoals besproken in de conceptomschrijving (hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.4), zou voornamelijk sociale 

status, onder de vorm van beroepsstatus/prestige, eerder dan sociale klasse, samenhang vertonen met  

leefstijlverschillen, en dit zelfs in beperkte mate wanneer ook wordt gecontroleerd voor opleidingsniveau 

en inkomen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). Ook andere elementen, zoals de concrete jobinhoud, blijken 

daarnaast relevant om op te nemen in een verklaringsmodel (hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.4).  

De survey omvat informatie met betrekking tot de jobinhoud (één meetinstrument, zie vragenlijst in 

bijlage I), daarnaast een algemene vraag die peilt naar de jobcategorie en tot slot een vraag die peilt naar 

de taakinhoud bij respondenten zonder betaald werk. Er is met andere woorden onvoldoende informatie 

aanwezig om tot een uitgebreide beroepsprestigeschaal, alsook om tot een (gevalideerde) klassenindeling, 

zoals de EGP-classificatie (Erikson, Goldthorpe & Portocarero, 1979, hoofdstuk 1, paragraaf 3.6), te 

komen (zie ook Chan & Goldthorpe, 2004/2007a en hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). 

 

Aangezien volgens de literatuur voornamelijk de culturele versus economische oriëntering van de job 

samenhang vertoont met leefstijlverschillen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4), maar deze  economische en 

culturele oriëntering moeilijk a priori en op basis van ruime sectoren van tewerkstelling vallen vast te 

leggen (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 59), baseren we ons op de door Lievens, De 

Meulemeester en Waege ontwikkelde indeling. Deze werd opgebouwd, voor de hier gehanteerde dataset, 

op basis van de informatie met betrekking tot de jobinhoud/het takenpakket, in de veronderstelling dat dit 

takenpakket meer vertelt over de beroepsoriëntering dan de (ruime) tewerkstellingssector. 

Lievens, De Meulemeester en Waege (2005) maken gebruik van een exploratieve factoranalyse, waarmee 

belangrijke dimensies binnen de jobinhoud van elkaar kunnen worden onderscheiden, en een 

clusteranalyse, waarmee eenheden vervolgens op basis van hun scores op deze dimensies in clusters 

worden ingedeeld. Hieruit komen drie clusters of categorieën naar voor: werknemers die eerder 

routinewerk verrichten, diegenen die een hoge score op ‘managementtaken’ combineren met een hoge 
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score op de dimensie ‘creativiteit’ en diegenen die een hoge score op ‘onderwijs/opleiding en zorg’ 

eveneens combineren met een hoge score op ‘creativiteit’. Managementtaken wijzen dan eerder op een 

economische oriëntering, terwijl onderwijs/opleiding en zorg eerder een culturele oriëntering inhouden. 

Daarbij moeten we echter opmerken dat beide clusters hoog scoren op de dimensie ‘creativiteit’. Om die 

reden verwachten we niet alleen meer (publieke) kunstenparticipatie, maar ook een sterkere gerichtheid op 

stijl- of genregebonden verwachtingen en motieven  

Daarnaast onderscheiden we nog drie groepen van niet-arbeidsactieven: voltijdse studenten, 

gepensioneerden en een categorie ‘anderen’ (werklozen, huisvrouwen en –mannen, 

arbeidsongeschikten,…) (cf  Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). Deze variabele 

‘Beroep/dagtaak’ omvat daardoor meteen ook een indeling op basis van de levensfase waarin men zich 

bevindt: studietijd, (potentiële) arbeidstijd en pensioen (Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005). 

 
Tabel 13. Verdeling ‘Beroep/taakinhoud’. 
Beroep/dagtaak  Percentage  

Andere niet-werkenden 16,5% 

Gepensioneerden 23,3% 

Studenten (voltijds dagonderwijs) 8,9% 

Job: vorming/zorg + creatief 9,3% 

Job: managementtaken + 
creatief 

16,3% 

Job: routinewerk 25,7% 

Totaal 100% (n=2815) 

 

4.3.2.4 Leeftijd 
 

Leeftijdsverschillen, of deze nu te maken hebben met de verschillende socialisatiecontext van 

opeenvolgende generaties, of eerder verwijzen naar noden, verwachtingen en kansen verbonden aan de 

levensfase waarin men zich bevindt, blijken cruciaal bij de verklaring van leefstijldifferentiatie (zie 

hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3, 6.2, 6.3 en 6.4.5). Zowel wat betreft feitelijke participatie/consumptie als wat 

betreft attitudinale leefstijlaspecten verwachten we belangrijke verschillen tussen leeftijdsgroepen of 

generaties, en met name waar het verschillen tussen een omnivore versus univore smaak betreft, 

inclusieve versus beperkte participatiepatronen, een materialistische versus postmaterialistische houding 

en de gerichtheid op verschillende alledaagsesthetische schema’s zoals besproken bij Schulze (2000 

[1992]) (zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.2, paragraaf 6.4.5 en ook bovenstaande paragraaf 4.2 voor een meer 

uitgebreide bespreking).  
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Aangezien we niet zozeer een lineair leeftijdseffect verwachten, maar eerder uitgaan van (niet-lineaire) 

effecten die niet alleen naar de leeftijd, maar ook naar de levensfase, verwijzen, kiezen we voor een 

indeling in vijf betekenisvolle leeftijdscategorieën. We onderscheiden daarbij jongeren (14-24 jaar), al dan 

niet nog schoolgaand of studerend, van een groep (25-34 jaar) die pas is ingetreden op de arbeidsmarkt, 

met bovendien een hogere kans op de aanwezigheid van kleine kinderen, en verder een groep van 

gemiddelde leeftijd (35-54 jaar). Verder is er een (relatief grote groep) van medioren (55-64 jaar), geboren 

tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog (1939/1940 tot en met 1949), waarbij we bijvoorbeeld, naast 

typische generatie-effecten, uitgaan van herwonnen vrije tijd en financiële middelen (zie ook Elchardus & 

Heyvaert, 1990 en Lievens, De Meulemeester & Waege: 58). Tot slot onderscheiden we 65- tot 85-

jarigen, voor wie fysieke beperkingen een belangrijke participatiedrempel kunnen zijn (Roose & Waege, 

2002; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 58). 

 

Tabel 14: Verdeling ‘Leeftijd’. 
 Percentage  

14-24 jaar 15,9% 

25-34 jaar 15,8% 

35-54 jaar 35,6% 

55-64 jaar 13,4% 

65-85 jaar 19,3% 

Totaal 100% (n=2845) 

 

4.3.2.5 Geslacht 
 

Geslachtseffecten worden in de literatuur veelvuldig teruggevonden. Zo verwachten we op basis van de 

internationale onderzoeksliteratuur bij vrouwen meer frequente participatie aan en een meer uitgesproken 

voorkeur voor vorm en esthetiek, en voor schone kunsten, terwijl mannen  een meer uitgesproken 

voorkeur zouden vertonen voor meer populaire vormen zoals filmbezoek en sport, of moderne 

muziekgenres. Een verschillende socialisatie van mannen en vrouwen wordt daarbij als belangrijke 

verklarende factor naar voor geschoven (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6).. ‘Geslacht’ krijgt dan ook een 

belangrijke plaats toebedeeld in het verklaringsmodel. Onderstaande tabel toont de geslachtsverdeling 

binnen de dataset ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’. 
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Tabel 15: Verdeling ‘Geslacht’. 
 Percentage  

Man 49,4% 

Vrouw 50,6% 

Totaal 100% (n=2845) 

 

4.3.2.6 Gezinssamenstelling 
 

De gezinssamenstelling, en in het bijzonder de aan- of afwezigheid van een partner en/of kinderen,  en de 

leeftijd van deze kinderen, zou een belangrijke invloed uitoefenen op de (culturele) leefstijl. Zo 

veronderstellen we dat respondenten die samenwonen met een partner en/of kinderen een groot deel van 

hun vrije tijd binnen de gezinscontext doorbrengen, wat leidt tot een sterkere voorkeur voor 

‘gezinsgerichte’ of althans gezinsvriendelijke activiteiten (musicals voor kinderen, pretparken, 

cinemabezoek,…) (zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2 en 6.4.7). Van alleenstaanden kunnen we dan weer 

veronderstellen dat zij een groter deel van de vrije tijd met vrienden doorbrengen, en dat hun 

vrijetijdsbesteding nog meer gericht zal zijn op het verder uitbreiden van het sociale netwerk (zie ook 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2).  

Dit alles leidt er toe dat deze leefstijlverschillen naargelang gezinssamenstelling zich naar verwachting 

meer op gebied van feitelijke participatie, dan op gebied van voorkeuren of verwachtingen zullen situeren, 

met uitzondering van verschillen naargelang de vermelde participatiedrempels, met name de zogeheten 

‘levensfasegebonden drempels’, zoals een gebrek aan tijd bij aanwezigheid van (jonge) kinderen in het 

gezin (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.7).  

De aanwezigheid van een partner en de aanwezigheid van (jonge) kinderen beschouwen we als de 

belangrijkste onderscheidende kenmerken. Gezien het (zeer) kleine aandeel van alleenstaanden met 

kinderen in de steekproef (amper 3,6%), beslissen we verder om deze respondenten niet als een aparte 

groep op te nemen (dit aangezien de categorie onbruikbaar zou worden bij de toetsing van het ruime 

verklaringsmodel). Tot slot is ook het al dan niet inwonend zijn bij de ouders een typisch, 

levensfasegebonden, onderscheidend kenmerk (zie ook Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005: 63). 
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Tabel 16: Verdeling ‘Gezinssamenstelling’. 
 Percentage  

Inwonend bij ouders 16,1% 

Alleen  12,6% 

Aanwezigheid kinderen in het 
huishouden, minstens één kind van 10 
jaar of jonger 

19,4% 

Aanwezigheid kinderen in het 
huishouden, allen ouder dan 10 jaar 

19,8% 

Met partner, zonder kinderen 32,0% 

Totaal 100% (n=2842) 

 

4.3.2.7 Verstedelijkingsgraad van de woonplaats 
 

Ook kenmerken verbonden aan de woonplaats hangen samen met leefstijlverschillen (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.8). Van stedelingen verwachten we dat ze meer zullen participeren aan publieke, 

buitenshuizige activiteiten, en over het algemeen kunnen we veronderstellen dat de verschillen tussen 

inwoners van steden, randgemeenten en landelijk gelegen gebieden zich voornamelijk zullen situeren op 

gebied van activiteiten die specifieke, publieke, voorzieningen vergen (cf hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.8). 

De status van dit kenmerk als leefstijlindicator dan wel als leefstijlcorrelaat kan bovendien als 

discussiepunt worden aangehaald (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3.2, hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.8), 

vanuit de veronderstelling dat individuen ook bewust kunnen kiezen voor een woonplaats in de stad, en op 

die manier uitdrukking kunnen geven aan hun identiteit. ‘Stedelijke leefstijlen’ vormden dan ook reeds 

een specifiek onderzoeksthema (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.8 en bijvoorbeeld Zukin, 1998 of Smith, 

1996). 

Toch gaan we ervan uit dat, ten eerste, die keuze van woonplaats niet voor iedereen even vrij is, en lang 

niet altijd (uitsluitend) in het teken staat van cultuurbeleving, en dat, ten tweede, die keuze in ieder geval 

buiten het strikte domein van de vrijetijdsbesteding en cultuurbeleving valt, op basis waarvan we in het 

tweede hoofdstuk (hoofdstuk 2, paragraaf 2) het leefstijlconcept in dit proefschrift hebben afgebakend. 

We gaan er van uit dat vooral verschillen zullen worden teruggevonden wat betreft feitelijke participatie, 

en minder wat betreft attitudinale leefstijlaspecten, precies omwille van de sterke link tussen (de 

verstedelijkingsgraad van de) woonplaats en het culturele aanbod (zie ook Lauwerysen & Colpaert, 2004). 

Om deze verstedelijkingsgraad van de woonplaats in kaart te brengen maken Lievens, De Meulemeester 

en Waege (2005) gebruik van de indeling volgens Van Hecke (1997). Deze deelt de Vlaamse gemeenten 

in in zes groepen, op basis van hun score op acht verschillende functies (detailhandel; cultuur; 

overheidsfuncties; sport, recreatie en horeca; diensten met loketfunctie; medische, maatschappelijke en 

sociale zorg; onderwijs; verkeersfunctie). De middencategorieën (‘centrumgemeenten in de 
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regionaalstedelijke gebieden’, ‘centrumgemeenten in de structuurondersteunende kleinstedelijke 

gebieden’, ‘centrumgemeenten in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau’ en ‘gemeenten die 

grenzen aan Brussel’) worden daarbij samengenomen. Daardoor kunnen nog drie categorieën worden 

onderscheiden: centrumsteden in grootstedelijke gebieden (Brussel, Antwerpen, Gent) centrumsteden en 

niet-centrumsteden. We nemen deze indeling over. 

 
Tabel 17: Verdeling ‘Verstedelijkingsgraad van de woonplaats’. 
 Percentage  

Centrumstad-grootstedelijk 15,2% 

Andere centrumstad 34,9% 

Niet-centrumstad 49,9% 

Totaal 100% (n=2845) 

 
 

4.4 Besluit: verwachtingen en meetmodel 
 

Het ruime verklaringsmodel dat we zullen gebruiken stemt ten dele overeen met het verklaringsmodel 

zoals het door Lievens, De Meulemeester en Waege (2005) naar voor werd gebracht, en ook door andere 

auteurs werd gehanteerd (bijvoorbeeld Scheerder & Pauwels, 2005) werd gehanteerd. Dit biedt 

bijkomende mogelijkheden, bijvoorbeeld voor latere vergelijking van onderzoeksbevindingen. Zoals het 

ook naar voor kwam in de internationale onderzoeksliteratuur (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4 en 7), legt dit 

model een sterke nadruk op de drie indicatoren van cultureel kapitaal, daarnaast op sociaal kapitaal, 

beroep/taakinhoud, leeftijd en geslacht, en aangevuld met gezinssamenstelling en verstedelijkingsgraad 

van de woonplaats . Hoewel we in sommige gevallen eerder samenhangen verwachten, worden in het 

empirische model (Figuur 2) uitsluitend effectrelaties weergegeven (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 

4).  

We kunnen, op basis van het voorgestelde verklaringsmodel, nu ook concrete verwachtingen formuleren 

met betrekking tot de invloed van de negen correlaten op leefstijlverschillen in Vlaanderen: 

 

-Het al dan niet (publiek) participeren aan de kunsten, zou voornamelijk verband houden met de 

verschillende indicatoren van cultureel kapitaal, waarbij het kunnen terugvallen op meer cultureel kapitaal 

(onder de vorm van culturele bagage thuis, en meerbepaald de ouderlijke culturele praxis, maar ook het 

eigen opleidingsniveau) samenhangt met een hogere kans op (publieke) kunstenparticipatie. Ook 

geslachtsverschillen en leeftijdsverschillen tekenen zich hier af: we verwachten bij vrouwen en oudere 

groepen een sterkere gerichtheid op de kunsten. Bovendien werd in Vlaanderen reeds het verband tussen 
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de omvang van het sociale vrijetijdsnetwerk (als indicator van sociaal kapitaal) en de kans op publieke 

kunstenparticipatie waargenomen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4). 

 

-Meer cultureel kapitaal zou een sterkere gerichtheid op vorm/esthetiek impliceren (cf bespreking in 

hoofdstuk 1, paragrafen 3.7 en paragraaf 6.4.1). Bovendien verwachten we, op basis van de internationale 

onderzoeksliteratuur, een sterkere gerichtheid op vorm/esthetiek bij vrouwen (hoofdstuk 1, paragraaf 

6.4.6), bij oudere groepen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.5).  

 

-De omvang van het vrijetijdsnetwerk en het opleidingsniveau oefenen naar verwachting een beduidend 

effect uit op de kans op  buitenshuis gerichte participatie (hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1 en 

6.4.2). 

 

-Omnivoriteit, inclusiviteit of gulzigheid versus univore of beperkte participatie, vertonen naar 

verwachting in de eerste plaats samenhang met indicatoren van cultureel kapitaal, maar daarnaast ook met 

de omvang van het vrijetijdsnetwerk en met leeftijd (waarbij jongeren, en meerbepaald de jongere 

cohorten binnen de hoger opgeleiden, meer geneigd zijn tot omnivore, inclusieve of gulzige participatie). 

Ook specifieke beroepscategorieën, namelijk individuen in cultureel georiënteerde jobs en leidingposities, 

lijken eerder dan anderen geneigd tot omnivore, inclusieve of gulzige participatie (Bennett, Emmison & 

Frow, 1999; Sullivan & Katz-Gerro, 2007; hoofdstuk 1, paragraaf 6.2 en 6.3). 

 

-Tot slot zouden vooral opleidingsniveau en leeftijd de leefstijlen de affiniteit met drie verschillende 

alledaagsesthetische schema’s  verklaren, waarbij het Spannungsschema, samen zou gaan met een jongere 

leeftijd, terwijl het onderscheid tussen het Niveaumilieu en Harmoniemilieu eerder te maken heeft met de 

genoten opleiding (waarbij het Harmoniemilieu wordt gekenmerkt door een gemiddeld lagere 

scholingsgraad) (cf Schulze (2000 [1992]; hoofdstuk 1, paragrafen 5.4.3 en paragraaf 6.2.2).  
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In wat volgt worden het meetmodel (Figuur 2) en de opeenvolgende onderzoeksvragen (paragraaf 3) 

concreet vertaald naar een analytisch stappenmodel. 

 

5 Analysestrategie 
 

5.1 Onderzoeksvragen 1 en 2: Op zoek naar leefstijldifferentiatie 
 

5.1.1 Inleiding: een zoektocht naar leefstijltypologieën 
 

In deze paragrafen zullen we de verschillende onderzoeksvragen, overlopen in paragraaf 3, vertalen naar 

een passende analytische strategie. De opbouw van leefstijltypologieën, op verschillende niveaus 

(sectoraal en sectoroverkoepelend), en uitgaande van verschillende types leefstijlindicatoren (gedrag en 

attitudinale aspecten), staat hierbij centraal (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.1). De keuze voor 

Figuur 2. Meetmodel. 

Attitudinale           

indicatoren 

Gedragsindicatoren 

LEEFSTIJL 

Gezinssamenstelling 

Leeftijd  

Geslacht 

Omvang vrijetijdsnetwerk  

Verstedelijkingsgraad 

woonplaats 

Opleidingsniveau 

Extra-curriculaire 

kunsteducatie 

Culturele praxis ouders 

Beroep/Taakinhoud 
-Joboriëntering 
-Jobinhoud 
-Dagtaak indien niet betaald 
tewerkgesteld 
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leefstijltypologieën, opgebouwd via clustertechnieken, heeft te maken met de belangrijkste doelstellingen 

in dit onderzoek, en deze houden direct verband met de vastgestelde lacunes in het internationale 

leefstijlonderzoek en de methodologische doelstellingen in dit onderzoek (zie hoofdstuk 2, paragraaf 4)  

 

-Het gebrek aan internationale repliceerbaarheid en vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten. 

-De nood aan sectoroverkoepelende leefstijlstudies, die op zoek gaan naar brede leefstijlpatronen, maar 

tegelijkertijd voldoende detailbeschrijving van deze brede leefstijlpatronen toelaten  

-Het gebrek aan terugkoppeling tussen theoretische modellen en empirische bevindingen. 

-Het gebrek aan een systematische studie naar de sociale gestructureerdheid van leefstijlen, op niveau van 

een volledige bevolking. 

 

Om een gedeeltelijk antwoord te kunnen bieden op bovenstaande lacunes, leent de ene techniek zich beter 

dan de andere. Een vergelijking van de in het leefstijlonderzoek meest gehanteerde technieken, met name 

correspondentieanalyse (onder andere gebruikt bij Bourdieu, 1984 [1979] en Schulze, 2000 [1992]) en 

allerhande clustertechnieken (waaronder voornamelijk K-means clustering, en meer recent ook latente 

klassen-clusteranalyse), is daarom van belang (zie onder andere Otte, 2004: 46-51 en Ganzeboom, 1988).  

 

Correspondentieanalyse, zoals gebruikt binnen de leefstijlanalyse of –beschrijving, is een techniek die er 

in grote lijnen op neerkomt dat leefstijlindicatoren in een (meestal twee- of driedimensionele ruimte) 

worden geordend. Deze ordening is gebaseerd op de relatieve afstand tussen leefstijlindicatoren, op een 

aantal verschillende dimensies of assen. Op basis van dergelijke grafische weergave verkrijgt men zicht op 

een totale leefstijlruimte, waarbinnen leefstijlmilieus eventueel (arbitrair) kunnen worden afgebakend.  

Een belangrijk voordeel van correspondentieanalyse is het feit dat deze techniek een eenvoudige grafische 

voorstelling van de leefstijlruimte toelaat. Het belangrijkste nadeel bestaat er echter in dat de techniek niet 

echt toelaat om typologieën op te bouwen (tenzij op een heel intuïtieve, arbitraire wijze, of zoals Bourdieu 

doet, op basis van vooraf gedefinieerde sociale klassen, sociodemografische groepen,…), die vervolgens 

ook als (on)afhankelijke variabelen in onderzoek kunnen worden gebruikt. De techniek is met andere 

woorden niet op eenhedenreductie gericht. 

Clustertechnieken, waarbij K-means clustering als belangrijkste naar voor komt in het markt- en 

sociologische leefstijlonderzoek (Ganzeboom, 1988; Otte, 2004), brengen als belangrijkste voordeel met 

zich mee dat zij wel – op een eenvoudige manier – toelaten om typologieën op te bouwen. In het kader 

van ons onderzoek betekent dit dat, ten eerste, de leefstijloplossing als afhankelijke en onafhankelijke 

variabele in nieuwe modellen kan worden opgenomen, waardoor ook (netto-) effecten kunnen worden 

geschat.  
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K-means clustering zal daarbij eenheden op basis van gelijkenissen en verschillen op een veelheid aan 

(leefstijl)indicatoren in eenzelfde cluster indelen. Aan de techniek zijn echter ook beperkingen verbonden. 

Eén belangrijk nadeel houdt in dat met de techniek niet in de eerste plaats wordt gezocht naar (logische, 

stilistische) overeenkomst tussen leefstijlindicatoren (cf Ganzeboom, 1988), of met andere woorden 

leefstijlpatronen. Dit laatste kan echter gedeeltelijk worden opgelost door K-means clustering te 

combineren met technieken gericht op variabelenreductie, zoals factoranalyse, waarbij eerst op zoek wordt 

gegaan naar bredere, stilistische overeenkomsten tussen indicatoren, onder de vorm van leefstijldimensies, 

waarna respondenten op basis van hun scores op deze verschillende dimensies in types worden ingedeeld. 

Beide technieken vragen echter om variabelen van het metrische meetniveau. 

 

In volgende paragraaf zullen we aantonen dat latente klassen-clusteranalyse tegemoet komt aan (een groot 

deel van) deze problemen, en daarom veruit de beste techniek is die kan worden aangewend bij het zoeken 

naar een antwoord op de verschillende onderzoeksvragen (zie bovenstaande paragraaf 3). Deze worden 

hieronder opnieuw opgesomd. 

 

Om te voldoen aan de eerste centrale onderzoeksdoelstelling, samengevat als ‘de zoektocht naar een 

fijnmazige maar tegelijk brede schets van leefstijldifferentiatie in Vlaanderen’, werden volgende 

onderzoeksvragen omschreven: 

 

1. Welke leefstijlen vinden we terug binnen de Vlaamse bevolking?, met als deelvragen: 

1.1. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, belevingsaspecten)? 

1.2. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

1.3. Welke leefstijlpatronen of clusters vinden we, per sector, terug wanneer we beide types indicatoren, 

attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

1.4. Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten? 

 
En, vervolgens: 

 

2.Welke patronen vinden we terug wanneer we verschillende sectoren in rekening brengen?, met als 

deelvragen: 
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2.1. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, 

belevingsaspecten)? 

2.2. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en 

consumptie)? 

2.3. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

beide types indicatoren, attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

2.4. Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten in het leefstijlonderzoek? 

 

5.1.2 Latente klasse- clusteranalyse 
 

Zoals gesteld leent latente klassen-clusteranalyse zich goed tot de vooropgestelde inhoudelijke en 

methodologische doelstellingen in onze leefstijlstudie. De bruikbaarheid van deze techniek wordt in wat 

volgt uiteengezet. 

De benaming ‘latente klassenanalyse’ slaat op een ruimere familie van technieken, ontleend aan het 

latente-klassenmodel (Lazarsfeld & Henry, 1968). Latente klassenanalyse gaat net zoals factoranalyse 

terug op latente structuur-modellen maar, in tegenstelling tot factoranalyse die metrische inputvariabelen 

vereist, laat de techniek toe op zoek te gaan latente structuren achter ordinale en nominale variabelen (van 

Rees, Vermunt & Verboord, 1999). In recente uitbreidingen worden kwalitatieve en kwantitatieve 

inputvariabelen overigens door elkaar gebruikt (Vermunt & Magidson, 2002). Sinds de jaren ’90 hebben 

onderzoekers de bruikbaarheid als clusteringsmethode volop (her)ontdekt (Vermunt & Magidson, 2002). 

De techniek laat immers toe tot typologieën te komen, die dan eventueel verder in meer uitgebreide 

verklaringsmodellen kunnen worden opgenomen, als afhankelijke maar ook als onafhankelijke variabele. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld K-means-clustering berust de clusteroplossing bekomen op basis van 

deze techniek op een statistisch toetsbaar model, wat grote voordelen biedt (Magidson & Vermunt, 2001; 

Vermunt & Magidson, 2002). 

In het latente klassen-clusteranalyse, ook wel bekend onder de namen latent class cluster analysis, model 

based clustering, mixture model-clustering, Bayesian clustering of probabilistic clustering (Vermunt & 

Magidson, 2002), wordt in het hedendaagse leefstijlonderzoek dan ook meer en meer als meest 

aangewezen analysetechniek naar voor geschoven (bijvoorbeeld van Rees, Vermunt & Verboord, 1999; 

Chan & Goldthorpe, 2005; 2006; 2007c; van Eijck & van Oosterhout, 2005; ). De mogelijkheid tot 

datareductie op basis van een groot aantal nominale of ordinale variabelen, en het feit dat de techniek 
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teruggaat op een toetsbaar statistisch model, blijken daarbij van doorslaggevend belang. Dikwijls worden 

leefstijlindicatoren immers op een niet-metrisch niveau gemeten (Hartmann, 1999), zoals ook het geval is 

voor een groot aantal leefstijlindicatoren binnen de dataset ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-

2004’. Daarnaast opent de mogelijkheid tot statistische toetsing de weg naar hypothesetoetsing, naar 

replicatieonderzoek, en algemeen gesteld, naar veralgemeenbare resultaten (van Rees, Vermunt & 

Verboord, 1999; Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2006).  

 

Concreet houdt de techniek in dat men, op basis van multidimensionele kruistabellen, de associatie tussen 

(kwalitatieve) inputvariabelen tracht te reduceren. Binnen de verschillende klassen, of onder een lokale 

conditie (het behoren tot één klasse), wordt gestreefd naar volkomen statistische onafhankelijkheid tussen 

de verschillende variabelen (reductie van associatie). Door opsplitsing in een beperkt aantal klassen of 

clusters wordt altijd gezocht naar een spaarzaam model (de originele kruistabel wordt opgesplitst in een zo 

klein mogelijk aantal klassen), dat tegelijkertijd een zo hoog mogelijke verklaringskracht heeft (verklaring 

van de associaties tussen variabelen).  

Deze conditionele statistische onafhankelijkheid wordt echter zelden in zijn geheel bereikt, en wordt nog 

bemoeilijkt door de aanwezigheid van een groot aantal variabelen, die eventueel deels naar gelijkaardige 

kenmerken (achterliggende dimensies) peilen. In eerste instantie kan een model worden getoetst met een 

hoger aantal klassen of clusters, doch dit biedt niet altijd een oplossing voor dit probleem van sterke lokale 

associaties. De voorwaarde van lokale onafhankelijkheid kan in recente uitbreidingen van het latente-

klassenmodel dan ook worden versoepeld, waardoor ‘local dependencies’ tot op zeker niveau worden 

ingebouwd, of met andere woorden associaties tussen bepaalde variabelen en binnen één klasse worden 

toegelaten (Vermunt & Magidson, 2000/2002; McCutcheon, 2006).  

 

5.1.3 Een analyse van leefstijldifferentiatie, binnen sectoren 
 

Via LCA-clustering trachten we een antwoord te vinden op de eerste vragen met betrekking tot de 

aanwezige leefstijldifferentiatie in Vlaanderen, sector per sector bekeken.  

 

1.1. Welke patronen vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering uitsluitend rekening 

houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, drempels belevingsaspecten)? 

1.2. Welke patronen vinden we, per sector, terug wanneer we bij de operationalisering uitsluitend rekening 

houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

1.3. Welke patronen vinden we, per sector, terug wanneer we beide types indicatoren, attitudinale aspecten 

en participatie/consumptie, in rekening brengen? 
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-Attitudinale leefstijlindicatoren (onderzoeksvraag 1.1): 

 

Hoewel LCA zich uitstekend leent tot een analyse op basis van grote reeksen indicatoren, zeker waar 

sprake is van een groot aantal categorische variabelen, en daarom de aangewezen techniek is bij een 

leefstijlanalyse als de onze, is bijkomende datareductie in sommige gevallen toch aangewezen. Niet alleen 

wordt het moeilijker om tot spaarzame, maar sterk verklarende, modellen te komen naargelang het aantal 

inputvariabelen groter wordt, en dit omwille van problemen die te maken hebben met ‘sparseness’ (het 

aantal nulcellen in de meerdimensionele kruistabel) (McCutcheon, 2002; Vermunt & Magidson, 2002), 

maar bovendien vragen sterkere associaties tussen variabelen om een oplossing met meer clusters, wil 

deze clusteroplossing op voldoende wijze alle aanwezige associatie verklaren. Het aantal clusters dat 

maximaal, op stabiele wijze, kan worden geschat, is dan weer afhankelijk van de grootte van de dataset en 

het aantal inputvariabelen en –categorieën7. Bovendien gaan we steeds op zoek naar een zo spaarzaam 

mogelijke, maar statistisch optimale en inhoudelijk zo betekenisvol mogelijke, oplossing (McCutcheon, 

2006). Meerdimensionaliteit, of met andere woorden (te) sterke associaties tussen (grote) groepen van 

inputvariabelen, kunnen dit bemoeilijken (McCutcheon, 2006).  

Deze meerdimensionaliteit werd echter op meerdere plaatsen, en zeker bij de meting van attitudinale 

leefstijlaspecten, in de vragenlijst ingebouwd (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006). Een voorbeeld 

moet dit verduidelijken. In de vragenlijst werd, binnen de sector ‘Muziek’, gepeild naar motieven om 

concerten te bezoeken (participatieredenen). Hieronder wordt het specifieke meetinstrument weergegeven.  

 

  

                                                   
7 Zo wordt sneller een niet-stabiele oplossing (ten gevolge van het bereiken van een local in plaats van global 
maximum) gegenereerd wanneer relatief veel clusters worden geschat, in verhouding tot de grootte van de dataset en 
het aantal indicatoren. 
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Tabel 18. Redenen om concerten te bezoeken. Meetinstrument. (Bron: Lievens, Waege & De Meulemeester, 
2006: 63). 
Ik zal u nu een aantal redenen voorlezen waarom men sen naar concerten gaan. Als u de concerten b ekijkt 
die u zonet genoemd heeft, in welke mate waren volg ende redenen voor u van toepassing?  
  Niet Van 

Toepassing 
      Altijd Van 

Toepassing 

1. Om eens stevig feest te vieren 1 2 3 4 5 6 7 

2. Uit belangstelling voor de 
muzikale uitvoering 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Omdat iemand u meevraagt 1 2 3 4 5 6 7 

4. Door het zien van 
reclamespotjes op tv of radio 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Om u te ontspannen 1 2 3 4 5 6 7 

6. Omdat bepaalde muzikanten of 
zangers optreden 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Door het lezen van flyers of 
brochures 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Omwille van de speciale sfeer 1 2 3 4 5 6 7 

9. Om met vrienden samen te zijn 1 2 3 4 5 6 7 

10. Om u te laten verrassen door 
iets dat u niet kende 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Omdat iemand u het heeft 
aangeraden 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Omdat u een liefhebber bent 
van het genre, de groep of het 
gezelschap 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Vanwege de aandacht in de 
media 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Om er eens gezellig uit te zijn 1 2 3 4 5 6 7 

15. Door het lezen van een 
bespreking 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Omdat thuis een cd beluisteren 
niet hetzelfde gevoel geeft 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Omdat u de programmering 
van een zaal of een huis volgt 

1 2 3 4 5 6 7 

18. In het kader van een 
toeristische uitstap of een reis 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Omdat u verplicht was in het 
kader van uw werk of opleiding 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Het meetinstrument omvat, aldus diegenen die het instrument opstelden, vijf dimensies (gedeeltelijk 

gebaseerd op en gevalideerd door Roose & Waege, 2002a – zie ook Ranshuysen, 1999 en Roose & 

Waege, 2003) (cf Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006:  63-64): een intrinsieke 

concert/eventgebonden dimensie (items  2, 6 en 12), een intrinsieke algemene dimensie (items 8, 10, 16 en 

17), een extrinsieke genrevreemde dimensie (items 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14 en 15), conditionele motieven 

(items 18 en 19) en tot slot nieuw toegevoegde, ‘andere motieven’ (items 1 en 5) die bij geen van de 

andere dimensies kunnen worden ingedeeld.  

Aangezien het niet alleen om een groot aantal variabelen gaat, maar bovendien om een situatie van 

meerdimensionaliteit, zullen we vooraf variabelenreductie toepassen. Bij deze variabelenreductie maken 

we gebruik van courante reductietechnieken. In dit geval blijkt een exploratieve factoranalyse 
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aangewezen, gezien het gaat om een vragenbatterij met metrische of quasi-metrische indicatoren (schalen 

lopend van 1 tot 7).  

Op basis van de items die hoog laden op één dimensie worden vervolgens meanscores berekend. De keuze 

voor meanscores (op basis van alle hoog ladende items) kan worden gemotiveerd vanuit de eenvoudige 

interpreteerbaarheid, bijvoorbeeld wanneer vergeleken met factorscores. Ze worden berekend door per 

dimensie het rekenkundige gemiddelde te nemen van alle items die hoog laden op één dimensie. Met een 

hoge score lading wordt een lading boven .400 bedoeld, hoewel we deze regel niet al te rigide wensen toe 

te passen, bijvoorbeeld in het geval van duidelijke inhoudelijke argumenten pro opname van een item met 

een lading tussen .300 en .400 (wanneer het item sterk bijdraagt tot de interpretatie van een dimensie). 

Meanscores zijn eenvoudig interpreteerbaar aangezien hun verdeling overeenkomt met de item-

schaalverdeling (in dit concrete geval een schaal gaande van 1 tot 7). 

Bovendien is enkel de ruwe grootte-orde van deze scores op verschillende attitudinale dimensies (lage 

score, middelmatige score, hoge score) van belang, aangezien deze dimensie-scores in een volgende stap 

zullen worden gehercategoriseerd, en is het in dit onderzoeksopzet minder belangrijk om rekening te 

houden met het specifieke gewicht van één item8. Daarnaast biedt een meanscore op basis van 

verschillende items een meer genuanceerd, uitgebalanceerd, beeld, en geniet deze berekening dus het 

voordeel boven andere vormen van datareductie, bijvoorbeeld de selectie van slechts één, hoog ladend, 

item per dimensie.  

Deze meanscores worden nadien tot drie categorieën herleid (lage score op de dimensie, medium score, 

hoge score). De afbakening gebeurt op basis van percentielen: een lage score op een bepaalde dimensie 

komt dan overeen met de score van de 33% laagst scorende individuen, de score van de middengroep 

(33%) wordt in wat volgt als een ‘middelmatige score’ op de dimensie omschreven, en een hoge score 

komt overeen met de score van de 33% hoogst scorende respondenten. We kiezen voor deze categorisatie 

omwille van de (minder of sterker) scheve verdelingen op dimensies, de gebruiksvriendelijkheid, de vlotte 

interpreteerbaarheid en vergelijkbaarheid over sectoren heen (een ‘lage score’, ‘mediumscore’ of ‘hoge 

score’ dragen overal dezelfde betekenis in zich), en tot slot de analogie met gedragsindicatoren, die 

eveneens waar mogelijk in drie zinvolle categorieën zullen worden onderverdeeld.  

Voor een meer diepgaande inhoudelijke bespreking, verwijzen we naar de onderzoeksresultaten 

(hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1), waarbij de eerste illustratie eveneens verwijst naar het hierboven 

weergegeven meetinstrument (participatiemotieven bij concertbezoek).  

                                                   
8 Het gaat hier in de eerste plaats om datareductie, waarbij voornamelijk de inhoudelijke betekenis van deze 
meanscores (of scores op attitudinale dimensies) van belang is, en slechts in mindere mate de manier waarop de 
verschillende items specifiek wegen op de dimensie.  
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De beschreven analysestrategie kan ook grafisch worden weergegeven (Figuur 3). Stappen 1.1.1 en 1.1.2 

in onderstaand stroomschema betreffen dan de datareductie, en de bijhorende categorisatie in drie 

categorieën. Stap 1.1.3 omvat de feitelijke clustering.  

 

- Feitelijke participatie (onderzoeksvraag 1.2) 

 

Wat betreft participatie/consumptie zal de techniek in de meeste gevallen rechtstreeks (op basis van ruwe 

indicatoren) kunnen worden toegepast, zonder voorafgaandelijke factoranalyse (aangezien niet van a 

priori ingebouwde meerdimensionaliteit wordt uitgegaan), of zal, en dit omwille van de beperkte 

hoeveelheid beschikbare informatie, worden beslist om geen LCA-clustering toe te passen maar te werken 

met een andere zinvolle categorisatie. Deze laatste, inhoudelijke, indeling is bijvoorbeeld zinvol wanneer 

slechts één variabele in de dataset peilt naar participatie binnen een bepaalde sector (dit is bijvoorbeeld het 

geval voor ‘sportparticipatie’, zie bespreking in hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.2). 

Een mogelijke zinvolle indeling, tevens gebaseerd op andere (sectorspecifieke) participatieonderzoeken, is 

de opsplitsing tussen niet-participanten, incidentele participanten en frequente participanten (zie onder 

andere Roose & Waege, 2003). Zo vinden we, binnen de sector ‘Film’, slechts twee vragen terug die 

rechtstreeks peilen naar receptieve private participatie: ‘Heeft u de voorbije maand thuis naar films 

gekeken op video, dvd of televisie of niet? En zoja, ‘Hoeveel films heeft u bij benadering de voorbije 

maand thuis bekeken, ook op tv?’ Op basis hiervan, en na inspectie van de participatiecijfers, kunnen we 

de opsplitsing maken tussen diegenen die niet, incidenteel of frequent thuis een film hebben bekeken. Hier 

is LCA-clustering niet aangewezen. 

Als resultaat beogen we clusteroplossingen, op basis van attitudinale aspecten enerzijds, en op basis van 

een gedragscomponent (participatie) anderzijds. Deze oplossingen sluiten aan bij onderzoeksvragen 1.1 en 

1.2. Onderstaand schema geeft dit grafisch weer. 
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Figuur 3. Stroomschema: sectorspecifieke clusteroplossingen op basis van attitudinale aspecten 
(onderzoeksvraag 1.1) en gedrag (onderzoeksvraag 1.2). 
 

-Gedrag en attitudes, per sector (onderzoeksvraag 1.3) 

 

In een volgende fase (zie onderstaand stroomschema, Figuur 4) willen we gedrag en attitudes 

samenbrengen in één clusteroplossing, en dit opnieuw binnen elke vrijetijdssector. Aangezien we tot een 

brede, sectorspecifieke, stijltypologie op basis van gedrag en attitudinale aspecten willen komen, daarbij 

problemen die te maken hebben met sparseness en te sterke associaties tussen variabelen, zoveel mogelijk 

vermijdend, bestaat de meest logische oplossing erin de clusteroplossingen uit stap 1.1 (LCA-clustering 

voor attitudinale indicatoren) en 1.2 (clustering voor gedragsindicatoren), als inputvariabelen te gebruiken. 

Deze inputvariabelen zijn dan allen categorische variabelen (nominale variabelen): ze omvatten 

verschillende clusters/categorieën, verkregen na toewijzing van alle respondenten aan één bepaalde 

cluster, of, waar dergelijke LCA-clustering niet zinvol bleek, participatiecategorieën.  

Waar deze piste onmogelijk blijkt, en dit omdat er te weinig variabelen voorhanden zijn om tot een 

zinvolle LCA-clusteroplossing te komen, zal worden gekozen voor een alternatieve aanpak: een clustering 

op basis van ruwe indicatoren (participatie) en gecategoriseerde meanscores (attitudinale aspecten). Zo 

beschikken we, wat betreft sportparticipatie, slechts over één meetinstrument dat naar attitudes peilt 

(motieven voor sportbeoefening) en over één meetinstrument dat de participatie in kaart brengt (zie 

hoofdstuk 4, paragraaf 1.3.1 en 1.3.2). LCA-clustering op basis van slechts twee inputvariabelen is, 

omwille van een te klein aantal vrijheidsgraden, onmogelijk.  
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Beide pistes laten toe om het hoofd te bieden de eerste centrale onderzoeksdoelstelling of 

onderzoeksvraag: het voldoende gedetailleerd, fijnmazig in kaart brengen van leefstijlvariantie, waarbij 

meteen ook de meerwaarde van het gebruik van attitudinale aspecten in combinatie met feitelijke 

participatie/consumptie kan worden onderzocht, en dit door de verschillende clusteroplossingen (als 

antwoord op onderzoeksvragen 1.1, 1.2 en 1.3) naast elkaar te leggen. 

 

 

 

Figuur 4. Stroomschema: Sectorspecifieke clusteroplossingen op basis van attitudinale aspecten én gedrag 
(onderzoeksvraag 1.3). 
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5.1.4 Een analyse van leefstijldifferentiatie, over sectoren heen. 

 

Via LCA-clustering zullen we ook een antwoord kunnen vinden op de vragen met betrekking tot de 

aanwezige leefstijldifferentiatie in Vlaanderen, over sectoren heen:  

 

2.1. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, 

belevingsaspecten)? 

2.2. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we bij 

de operationalisering uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en 

consumptie)? 

2.3. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

beide types indicatoren, attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

 

De voorbije stappen in het analyseproces vormen hierbij een goede vertrekbasis. De gevonden 

sectorspecifieke clusteroplossingen op basis van attitudes (als antwoord op onderzoeksvraag 1.1), 

participatie (1.2) of de combinatie van beide types indicatoren (1.3) zullen als inputvariabelen worden 

gebruikt in een LCA-clustering op hoger niveau. Het gaat respectievelijk om de clusteroplossingen uit stap 

1.1, te gebruiken als inputvariabelen bij de zoektocht naar een sectoroverkoepelend beeld op basis van 

attitudes (onderzoeksvraag 2.1), uit stap 1.2, voor de zoektocht naar een sectoroverkoepelend beeld voor 

gedrag (onderzoeksvraag 2.2), of de clusteroplossingen uit stap 1.3, voor de combinatie van gedrag en 

attitudes (onderzoeksvraag 2.3. Deze inputvariabelen zijn steeds categorische variabelen, tot stand 

gekomen na modale toewijzing van alle respondenten aan één bepaalde cluster, of, in het geval dit niet 

zinvol bleek (met name voor gedragsindicatoren), verwijzend naar participatiecategorieën. Over de 

specifieke toewijzingstechniek (modale toewijzing), meer in volgende paragraaf. 
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Figuur 5. Stroomschema: leefstijldifferentiatie, over sectoren heen (onderzoeksvragen 2.1, 2.2 en 2.3). 
 

 

5.1.5 Modale toewijzing en extra criterium 
 

Latente klassen-clusteranalyse kan, zoals K-means clustering, worden toegepast met het oog op 

eenhedenreductie, hoewel de techniek berust op een probabilistisch model. Dit betekent dat er in principe 

geen sprake is van expliciete eenhedentoewijzing aan één klasse of subtype, maar wel van een optimale 

voorstelling in termen van kansen/odds: men laat beperkte maar becijferbare onzekerheid toe over het 

effectieve clusterlidmaatschap (McCutcheon, 1987/2002; Vermunt & Magidson, 2002; Chan & 

Goldthorpe, 2005).  

Om de clusteroplossingen als (input)variabele (zoals in vorige stap in de analysestrategie, paragraaf 5.1.4), 

als afhankelijke variabele (zoals in volgende stap, paragraaf 5.2) of (eventueel in toekomstig onderzoek), 

als onafhankelijke variabele, te kunnen aanwenden, moeten we ons echter beroepen op een specifieke 

toewijzingstechniek. Modale toewijzing is daarbij een veelgebruikte, aangewezen, methode (zie onder 

andere van Rees, Vermunt & Verboord, 1999; Goodman, 2007), 
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waarbij elke respondent wordt toegewezen aan die cluster waartoe hij met de grootste waarschijnlijkheid 

(hoogste kans) behoort, op basis van zijn antwoordpatroon. Hierbij kan ook, op basis van de 

antwoordpatronen van alle respondenten, perfect worden ingeschat hoe groot het aantal fout 

geclassificeerde respondenten  zal zijn (zie ook van Rees, Vermunt & Verboord, 1999; Chan & 

Goldthorpe, 2005/2007).  

 

Ondanks het veelvuldig gebruik in (sociologisch en ander) onderzoek, schuilt een potentieel probleem in 

een eenvoudige en rigide toepassing van deze techniek.  Zeker wanneer op basis van deze modale 

toewijzing een typologie wordt opgebouwd die nadien zal worden aangewend als nieuwe (LCA-)indicator, 

als afhankelijke of als onafhankelijke variabele, moeten we immers kunnen uitgaan van een hoge 

geldigheid. Respondenten zonder verdere controle toewijzen aan de cluster waartoe zij met de hoogste 

kans behoren, op basis van het antwoordpatroon, houdt dan eigenlijk de premisse in dat de kansen om tot 

de verschillende (leefstijl)clusters te behoren, voldoende van elkaar verschillen9. Dit blijkt echter niet 

steeds het geval. Een eenvoudig fictief voorbeeld moet dit verduidelijken.  

 

Tabel 19. Fictief voorbeeld modale toewijzing bij LCA-clusteranalyse. 
 Antwoordpatroon Conditionele kansen om tot clusters te behoren 

 IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 

RESP A 1 2 1 2 1 0,46 0,45 0,09 

RESP B 1 2 2 2 1 0,63 0,21 0,16 

 

Zowel respondent A als respondent B behoren, op basis van hun antwoordpatroon, met de hoogste kans 

tot cluster 1, met een kleinere kans tot cluster 2, en met de kleinste kans tot cluster 3. Het verschil tussen 

de conditionele kansen om tot cluster 1 of cluster 2 te behoren, is echter in geval A veel kleiner dan in 

geval B: een verschil van amper 1 percentagepunt voor A, tegenover een verschil van 42 

percentagepunten voor B. Omdat we streven naar inhoudelijk betekenisvolle, geldige typologieën, waarbij 

leefstijlclusters in voldoende mate van elkaar verschillen, zullen we respondent A niet toewijzen aan de 

eerste cluster. De achterliggende assumptie houdt in dat we aanvaarden dat sommige individuen niet 

eenduidig kunnen worden toegewezen aan slechts één leefstijlcluster. We kiezen hiertoe voor een extra 

criterium, waarbij we stellen dat het verschil in percentagepunten groter of gelijk aan 5 percentagepunten 

moet zijn.  

Zoals zal blijken in de bespreking van de resultaten (hoofdstuk 4), zorgt dit extra criterium slechts in een 

beperkt aantal gevallen tot een (kleine) groep van zogenaamde ‘niet-toegewezen’ respondenten: 

                                                   
9 Hierbij gaan we steeds uit van het feit dat we, in statistische termen, maar ook inhoudelijk, voor de meest optimale 
clusteroplossing hebben gekozen. 
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respondenten die omwille van hun specifiek antwoordpatroon niet eenduidig konden worden toegewezen 

aan één specifieke leefstijlcluster.  

 

5.2 Onderzoeksvraag 3: Toetsing van het verklaringsmodel 
 

Als sluitstuk van dit onderzoek, en als ultieme onderzoeksdoelstelling, zullen we ons richten op de vraag 

naar de sociale gestructureerdheid van leefstijlen. De onderzoeksvragen luiden: 

 

3. Welke samenhang bestaat er tussen leefstijlen en indicatoren van cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en 

andere sociodemografische kenmerken?  

3.1. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, belevingsaspecten) 

(‘attitudinale leefstijlindicatoren’)? 

3.2. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

3.3. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we beide types indicatoren in 

rekening brengen? 

 

Hiertoe maken we gebruik van modale toewijzing (zie paragraaf 5.1.5), waarna clusterlidmaatschap als 

afhankelijke variabele wordt opgenomen in een multinomiaal logitmodel. 

Multinomiale logistische regressie laat toe om het verklaringsmodel, met een brede waaier aan 

leefstijlcorrelaten, te toetsen op de kans om tot één van de verschillende clusters te behoren, in binnen een 

clusteroplossing met meer dan twee segmenten of leefstijlclusters. 

Een andere mogelijkheid zou erin bestaan de leefstijlcorrelaten, naast leefstijlindicatoren, als 

inputvariabelen in te brengen in het LCA-model, waardoor hun effect op de conditionele kansen wordt 

berekend (wat betreft de interpretatiemogelijkheden nauw verwant aan het door ons gebruikt 

multionomiale logitmodel). Dergelijke aanpak leidt er echter toe dat deze leefstijlcorrelaten meegenomen 

worden in de LCA-schattingen en met andere woorden de clusteroplossingen mee helpen bepalen 

(Vermunt & Magidson, 2000; Vermunt & Magidson, 2002).  

Het is echter, in deze studie, net de expliciete bedoeling tot een zinvolle en betekenisvolle schets van 

leefstijldifferentiatie te komen, op basis van het nauwkeurig afgebakende leefstijlconcept (cf hoofdstuk 2) 

en met andere woorden louter en alleen op basis de opgesomde leefstijlindicatoren. Multinomiale 

logistische regressie is daarom de enige techniek die voor de hand ligt voor het beantwoorden van de 

derde onderzoeksvraag. 
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Figuur 6. Volledig stroomschema analyses, inclusief onderzoeksvraag 3 (toetsing van het verklaringsmodel). 
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IV  Resultaten 
 

 

1 Onderzoeksvraag 1: Stijltypologieën per sector 
 

1.1 Inleiding  
 

In dit onderzoek wordt in de eerste plaats een nauwkeurige schets van de Vlaamse leefstijlruimte 

beoogd. We beroepen ons hiervoor op een leefstijlconcept dat zich concentreert op vrijetijdsbesteding, 

in een brede invulling van het cultuurbegrip, of nog, op ‘leisure time activities’ (hoofdstuk 2, paragraaf 

2.5.2). Uitgaande van deze brede leefstijldefinitie, waarnaar we gezien de focus op vrijetijdsbesteding 

of (ruime) cultuurbeleving ook kunnen verwijzen als ‘culturele leefstijlen’, richten we de aandacht 

meer specifiek op een aantal vrijetijds- of culturele sectoren.  

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1), streven we in deze beschrijving 

zowel naar een brede, adequate leefstijltypologie op niveau van de Vlaamse bevolking, als naar  detail 

en fijnmazigheid. Deze fijnmazigheid proberen we op verschillende manieren te bereiken. In de eerste 

plaats worden sectorspecifieke analyses uitgevoerd, die moeten leiden tot een gedetailleerde 

stijltypologie op niveau van telkens één culturele sector. Bovendien voorziet de CPS-survey daarbij, 

zeker wat betreft kunstenparticipatie, in meetinstrumenten die fijn meten (tot op het niveau van 

verschillende deeldisciplines en subgenres) en zo diepgaande analyses toelaten (zie hoofdstuk 3, 

paragraaf 2.2). We trachten deze zoveel mogelijk te benutten bij het in kaart brengen van 

sectorspecifieke (stijl)patronen. 

Tot slot houden we rekening met zowel gedragsmatige als attitudinale aspecten verbonden aan 

leefstijlen. We gaan hierbij uit van de these dat voornamelijk de focus op attitudinale aspecten een 

gedetailleerder beeld kan opleveren van zowel participanten als niet-participanten (zie hoofdstuk 2, 

paragrafen 2.3.1 en 2.5.2 voor een uitgebreide argumentatie). Om die reden beperken we ons in de 

operationalisering van ‘culturele leefstijlen’ ook tot die vrijetijdssectoren waar, vanuit de gebruikte 

dataset (‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen, 2003-2004’), informatie beschikbaar is over beide types 

indicatoren. Acht sectoren worden zo afgebakend: muziek, sport, televisiekijken, creatieve hobby’s, 

reizen, podiumkunsten, film en beeldende kunsten (zie hoofdstuk 3, paragraaf 4.1). 

 

In een eerste stap wordt dan, per sector, getracht om tot een zo gedetailleerd mogelijk beeld te komen 

van participanten en niet-participanten, en dit op basis van attitudinale aspecten, om nadien een 

typologie op te bouwen, louter gebaseerd op gedragsmatige aspecten. Per sector eindigen we tot slot 

met een typologie gebaseerd op zowel gedrag als attitudinale aspecten.  

Deze sectorspecifieke resultaten of typologieën per sector vormen vervolgens de input voor 

onderzoeksvragen 2 en 3, waarin we streven naar een brede schets van de Vlaamse leefstijlruimte. 
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Meerbepaald trachten we tot drie verschillende sectoroverkoepelende leefstijltypologieën te komen, 

die niet alleen inhoudelijk met elkaar kunnen worden vergeleken, maar op basis waarvan we 

bovendien de sociale gestructureerdheid van leefstijlen vanuit drie verschillende perspectieven kunnen 

belichten: één benadering die de nadruk legt op attitudinale aspecten, één benadering die (louter) 

uitgaat van zuivere gedragsindicatoren (ook ‘participatie-indicatoren’), en één benadering die beide 

types indicatoren combineert.  

 

Dit alles gebeurt volgens het volgende schema: 

 

� Typologie per sector, op basis van attitudinale aspecten > input voor onderzoeksvraag 2.1 

(sectoroverkoepelende leefstijltypologie op basis van attitudinale aspecten). 

� Typologie per sector, op basis van participatie > input voor onderzoeksvraag 2.2 

(sectoroverkoepelende leefstijltypologie op basis van participatie-indicatoren). 

� Typologie per sector, op basis van attitudinale aspecten en participatie > input voor 

onderzoeksvraag 2.3 (sectoroverkoepelende leefstijltypologie op basis van attitudinale 

indicatoren en participatie-indicatoren). 

 

In wat volgt worden de sectorspecifieke analyses voor de acht opgenomen leefstijlsectoren één voor 

één behandeld. We overlopen achtereenvolgens muziek, sport, televisiekijken, creatieve hobby’s, 

reizen, podiumkunsten, film en beeldende kunsten.  De bespreking van de eerste sector (muziek) is 

daarbij het meest uitgebreid, aangezien hier de logica, opbouw en bijkomende motivering bij de 

verschillende stappen in de analyse in detail worden uiteengezet (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 5 

voor een overzicht van de analysestrategie). De overige sectoren volgen dezelfde opbouw en logica. 

 

1.2 Muziek 
 

1.2.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.2.1.1 Inleiding 
 

Als veelvuldig onderzochte sector, voornamelijk binnen de internationale studie van 

cultuurparticipatie (zij het in publieksonderzoek of in bevolkingsonderzoek), maar ook binnen ruimere 

leefstijlstudies, vangen we aan met een analyse van de muziekparticipatie van Vlamingen. Aangezien 

een belangrijke doelstelling in dit proefschrift te maken heeft met een onderzoek naar de meerwaarde 

van attitudinale leefstijlaspecten, trachten we in een eerste fase een blik te werpen op de interne 

differentiatie van respondenten binnen de culturele sector ‘muziek’, en dit louter op basis van 

attitudinale aspecten verbonden met muziekparticipatie.  
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Onder de noemer van attitudinale aspecten komen dan verschillende specifieke indicatoren in 

aanmerking. In de literatuurstudie (hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1) werden onder andere 

participatiemotieven, participatiedrempels, genrevoorkeuren, verwachtingen, houdingen ten aanzien 

van het cultuurproduct en intenties tot deelname als belangrijkste aspecten vermeld. Het is, opnieuw 

met het oog op een zo gedetailleerd mogelijke schets, de bedoeling om voor elke sector zoveel 

mogelijk van deze attitudinale indicatoren in rekening te brengen, in tegenstelling tot de keuze te 

beperken tot één welbepaald type indicator.  

Wat betreft muziekparticipatie denken we in de eerste plaats aan muzikale genrevoorkeuren. Binnen 

het cultuuronderzoek, en meerbepaald het sociologische onderzoek naar leefstijlen en 

cultuurparticipatie (met name naar culturele omnivoriteit) bestaat een lange traditie van onderzoek 

naar deze muzikale smaakpatronen (zie onder andere hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 en hoofdstuk 2, 

paragraaf 2.4.2). Peterson en Simkus (1992) zijn daarbij van oordeel dat deze als belangrijke 

statusmarkers fungeren, en op die manier ook in belangrijke mate de ruimere culturele voorkeuren 

weerspiegelen. Genrevoorkeuren zijn niettemin niet de enige attitudinale indicatoren die in 

aanmerking komen. Zo zouden we eveneens tot een duidelijke profilering/typologie van participanten 

en niet-participanten kunnen komen op basis van algemene attitudes ten opzichte van muziek of het 

belang/de centraliteit van muziek in het leven, op basis van motieven voor het beluisteren van muziek, 

op basis van (esthetische) verwachtingen bij het beluisteren van muziek, intenties tot concertbezoek, 

participatiemotieven bij concertbezoek, eventuele participatiedrempels en (esthetische) verwachtingen 

met betrekking tot het bijwonen van concerten (zie onder andere Roose en Waege, 2003, en hoofdstuk 

2, paragrafen 2.3.1 en 2.5.2). De CPS-survey voorziet echter uitsluitend in meetinstrumenten voor 

muzikale genrevoorkeuren, participatiemotieven en participatiedrempels bij concertbezoek.  

De verschillende attitudinale indicatoren worden in volgende paragraaf meer uitvoerig toegelicht. Ter 

illustratie worden daarbij ook de frequentieverdelingen weergegeven (Tabellen 1, 2 en 3) . Voor een 

gedetailleerde bespreking van deze frequentieverdelingen verwijzen we naar Lievens, Waege en De 

Meulemeester (2006).  
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1.2.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

Zoals al besproken in paragraaf 4.2 van hoofdstuk 3, kan de private luisterfrequentie (objectief 

luistergedrag) als indicator voor muzikale genrevoorkeuren worden gebruikt (zie ook Lievens, Waege 

& De Meulemeester, 2006: 76). Deze keuze voor een meting via objectief luistergedrag is gangbaar 

binnen het sociologische onderzoek naar culturele omnivoriteit (hoofdstuk 1, paragraaf 6.3) en dit bij 

gebrek aan een gevalideerd internationaal meetinstrument voor muzikale smaak (Lievens, Waege & 

De Meulemeester, 2006: 76). Ook wij veronderstellen dat dit privaat luistergedrag op een zeer 

adequate manier de muzikale smaak representeert. Bovendien gaan we er van uit dat het om een 

bijzonder laagdrempelige vorm van cultuurdeelname/vrijetijdsbesteding gaat, waardoor voor slechts 

een gering aantal respondenten non-participatie (en dus geen informatie over de genrevoorkeur) zal 

worden gerapporteerd. Lievens, Waege en De Meulemeester voegen hieraan toe dat via het peilen naar 

luisterfrequenties categorieën kunnen worden voorgelegd die voor de respondenten dezelfde 

inhoudelijke betekenis dragen als bij een meting van subjectieve voorkeuren (‘ik luister meermaals per 

week’ in plaats van ‘ik hoor  dit genre graag’).  

In de survey werd, om tal van inhoudelijke en praktische redenen, geopteerd voor een gelimiteerde 

lijst, en dus voor een a priori indeling van muzikale genres in 13 categorieën (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 77-78) (het meetinstrument is te vinden in bijlage I – vraag MUZ1 in de 

vragenlijst).  

In Tabel 20 wordt de verdeling van deze luisterfrequenties voor 13 muziekgenres in de totale 

steekproef weergegeven. Op basis van de CPS-survey beschikken we verder over uitgebreide 

informatie met betrekking tot participatiemotieven Tabel 21) en participatiedrempels bij 

concertbezoek (Tabel 22). De survey omvat daarentegen geen informatie wat betreft andere 

attitudinale aspecten, zoals intenties tot deelname aan concerten of (esthetische) verwachtingen met 

betrekking tot het beluisteren van muziek in huiselijke kring of tijdens concerten. 

Het meetinstrument dat redenen voor concertbezoek onderzoekt, werd ontwikkeld op basis van de 

empirische studie en validering van participatiemotivaties bij publieke receptieve kunstenparticipatie, 

namelijk in het publieksonderzoek bij het Gentse theaterpubliek door Roose en Waege (2002). In de 

CPS-vragenlijst werd getracht voor de verschillende vormen van publieke kunstenparticipatie een lijst 

van motieven voor te leggen die zowel de drie dimensies, gevonden door Roose en Waege 

(2002/2003), als een aantal bijkomende dimensies/motieven omvatten (zie Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 38-39, 86-89).  

Een eerste ‘intrinsieke concertgebonden’ dimensie, door de onderzoekers opgenomen via items als 

‘Uit belangstelling voor de muzikale uitvoering’ of ‘Omdat bepaalde muzikanten of zangers optreden’, 

houdt bezoekmotivaties in die expliciet verbonden zijn met het genre, de uitvoerder of het concert 

(evenement) zelf (Roose & Waege, 2003; Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 88).  Een 
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tweede dimensie duidt op motieven verbonden met de kunstvorm, maar niet met het specifieke 

concert/de specifieke uitvoerder (de zogenaamde ‘intrinsieke algemene’ dimensie), zoals ‘Omdat thuis 

een cd beluisteren niet hetzelfde gevoel geeft’. Als derde dimensie namen de onderzoekers extrinsieke 

genrevreemde motieven, extern aan zowel de specifieke uitvoering als aan de kunstvorm, op, met 

enerzijds motieven die te maken hebben met informatie en media-invloed, zoals ‘het lezen van flyers 

en brochures’ en ‘het horen van reclamespotjes’, en anderzijds sociale motieven (zoals ‘meegevraagd 

worden’, ‘op aanraden van iemand’ of ‘om met vrienden samen te zijn’). Daarnaast werden twee 

bijkomende motieven opgenomen, eigen aan het concertgebeuren en zich voornamelijk situerend 

binnen de ontspanningssfeer (‘om eens stevig feest te vieren’ en ‘om u te ontspannen’). Tot slot zijn er 

de zogeheten ‘conditionele motieven’ (‘in het kader van een toeristische reis of uitstap’ en ‘omdat het 

verplicht was in het kader van uw werk of opleiding’) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 

88).  Aangezien deze volgens ons niet kunnen worden aanzien als attitudinale leefstijlindicatoren, 

maar eerder als omgevingscondities eigen aan een specifiek (concert)bezoek (en dus eerder op 

toevalligheid, of in ieder geval niet op persoonsgebonden voorkeuren/attitudes berusten), beslissen we 

om deze laatste twee motieven niet op te nemen in onze definitieve analyses.  

De participatiemotieven werden enkel voorgelegd aan respondenten die tijdens het afgelopen jaar 

minstens één concert bijwoonden. Daardoor verliezen we echter attitudinale informatie voor een 

belangrijk deel van de steekproef. Ter compensatie van dit ‘verlies’, is het des te interessanter dat ook 

participatiedrempels werden opgenomen in de vragenlijst.  Dankzij de beschikbaarheid van zowel 

participatiemotieven als participatiedrempels bij publieke receptieve participatie laat de CPS-

vragenlijst aldus toe om tot een gedetailleerd beeld – namelijk zicht op de interne differentiatie – van 

zowel concertparticipanten als niet-participanten te komen. 

Het onderzoek naar drempels tot publieke participatie kent net zoals de studie van participatiemotieven 

haar oorsprong in het cultureel publieksonderzoek (zie Verhoeff, 1991;  Bradshaw, 1998 [1997]; 

Ranshuysen, 1999; Roose & Waege, 2002), maar komt ook binnen de ruimere studie van 

vrijetijdsbesteding, in het bijzonder sport en fysieke activiteit, aan bod (bijvoorbeeld Jackson & Witt, 

1994; Jackson & Henderson, 1995; Carroll & Alexandris, 1997; Scheerder et al, 2001; Cerin & Leslie, 

2008). Binnen het CPS-onderzoek baseerde men zich op deze literatuur om tot een (omvangrijke) lijst 

van potentiële drempels voor kunstenparticipatie (i.c. beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten) 

te komen, en deze lijst werd verder aan een kwalitatieve pretest onderworpen (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 41). In de definitieve lijst vinden we tijdsgebrek en verder financiële, sociale, 

geografische en fysieke drempels terug, naast een gebrek aan informatie en gebrek aan interesse in het 

aanbod.  Uit dezelfde kwalitatieve pretest concludeerde men verder dat het noodzakelijk was om ook 

bijkomende drempels als ‘het interesseert me gewoon niet’ of ‘ik blijf liever thuis’ als ook ‘ik mag niet 

van mijn ouders’ (aangezien de vragenlijst ook werd afgenomen bij minderjarigen) op te nemen 

(Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 40-41). Tabel 22 toont voor elke drempel het percentage 
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niet-participanten dat die bepaalde drempel aanduidde (elke respondent kon maximaal drie drempels 

aanduiden).  

 

Tabel 20. Genrevoorkeuren/luisterfrequenties muziek: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Zeg voor elk genre hoe vaak u er de 
voorbije maand naar geluisterd 
heeft. 

Dagelijks  Meermaals
/week 

Paar keer/  
maand 

Enkele 
keer 

Niet de 
voorbije 
maand 

(N) 

1 Pop / Rock  36,4% 15,1% 8,5% 9,0% 31,1% 2842 

2 Dance 20,0% 14,3% 12,2% 13,7% 39,8% 2838 

3 Wereldmuziek 8,5% 9,5% 17,3% 21,1% 43,7% 2837 

4 Folk, Volksmuziek 3,9% 6,8% 14,8% 18,8% 55,7% 2842 

5 Populaire Vlaamse muziek, 10 om te  

zien, Schlagers of Levenslied 

12,5% 13,6% 18,6% 19,3% 35,9% 2842 

6 Kleinkunst of Chanson 4,2% 7,6% 16,1% 22,1% 50,0% 2840 

7 Fanfare, Harmonie of Brassband,  

Parademuziek 

0,9% 2,7% 6,7% 10,6% 79,2% 2841 

8 Jazz, Blues, Soul of Funk 3,5% 7,8% 14,6% 17,6% 56,5% 2842 

9 Barokmuziek 0,9% 2,7% 5,5% 8,1% 82,8% 2839 

10 Klassiek werk 3,6% 6,9% 13,6% 17,1% 58,8% 2841 

11 Hedendaagse klassieke muziek 2,1% 3,9% 11,5% 16,8% 65,8% 2841 

12 Opera 0,8% 2,4% 5,3% 8,6% 83,0% 2839 

13 Operette   0,5% 2,2% 5,4% 7,3% 84,6% 2837 

 

Tabel 21. Participatiemotieven bij concertbezoek: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Als u de concerten bekijkt die u zonet 
genoemd heeft, in welke mate waren 
volgende bezoekredenen voor u van 
toepassing? 

Nooit 
Van 
Toep. 

     Altijd  
Van 

Toep. 

(N) 

1 Om eens stevig feest te vieren 38,8% 14,5% 7,5% 10,9% 12,6% 9,1% 6,7% 348 

2 Uit belangstelling voor de muzikale uitvoering 2,1% 2,3% 4,5% 9,5% 18,6% 26,4% 36,7% 348 

3 Omdat iemand u meevraagt 18,8% 8,7% 11,9% 14,5% 20,3% 12,0% 13,8% 348 

4 Door het zien van reclamespotjes op tv of radio 47,5% 16,4% 11,0% 11,2% 7,7% 3,8% 2,5% 348 

5 Om u te ontspannen 3,1% 1,0% 4,9% 8,6% 17,0% 24,6% 40,9% 348 

6 Omdat bepaalde muzikanten of zangers 
optreden 

8,9% 3,0% 4,8% 10,0% 16,9% 22,9% 33,5% 348 

7 Door het lezen van flyers of brochures 33,0% 17,3% 10,0% 14,4% 13,1% 7,3% 5,0% 347 

8 Omwille van de speciale sfeer 8,8% 6,3% 7,8% 12,6% 16,6% 24,9% 23,0% 348 

9 Om met vrienden samen te zijn 18,5% 7,5% 9,8% 11,7% 18,8% 19,9% 13,7% 348 

10 Om u te laten verrassen door iets dat u niet 
kende 

34,6% 14,9% 12,4% 11,3% 16,4% 6,2% 4,1% 348 

11 Omdat iemand u het heeft aangeraden 20,9% 11,7% 9,5% 16,0% 24,9% 9,4% 7,7% 348 

12 Omdat u een liefhebber bent van het  genre, 
de groep of het gezelschap 

3,9% 2,6% 5,6% 6,6% 15,5% 22,6% 43,3% 348 

13 Vanwege de aandacht in de media 33,7% 16,2% 13,1% 15,3% 13,7% 5,2% 2,7% 348 

14 Om er eens gezellig uit te zijn 7,1% 2,8% 5,2% 11,4% 23,4% 25,4% 24,7% 348 

15 Door het lezen van een bespreking 43,4% 13,0% 11,9% 13,7% 10,7% 5,0% 2,2% 348 

16 Omdat thuis een cd beluisteren niet hetzelfde 
gevoel geeft 

14,5% 6,8% 4,1% 10,8% 18,3% 19,5% 25,9% 348 

17 Omdat u de programmering van een  zaal of 
een huis volgt 

48,3% 14,8% 7,6% 5,9% 6,9% 9,3% 7,2% 348 
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Tabel 22. Participatiedrempels bij concertbezoek: items opgenomen in CPS. Rijpercentages.  
Participatiedrempels bij concertbezoek  % 

Aangeduid 

1 Ik blijf liever thuis 31,7% 

2 De toegangskaarten zijn te duur 24,6% 

3 Het aanbod is te klein in mijn streek 18,3% 

4 Er is niemand die mij kan vergezellen 10,2% 

5 Het is te moeilijk om een kinderoppas te vinden 8,2% 

6 Ik voel mij er niet op mijn gemak 7,0% 

7 Een gezondheidsprobleem of handicap hindert mij 8,2% 

8 Ik heb er geen tijd voor 29,3% 

9 Het aanbod interesseert me niet 23,8% 

10 De plaats is meestal niet gemakkelijk bereikbaar 10,6% 

11 De plaats is meestal niet in een veilige buurt 2,8% 

12 Ik heb er te weinig informatie over 12,4% 

13 Er is een gebrek aan openbaar vervoer 5,7% 

14 De uren passen mij slecht 14,2% 

15 Ik mag niet van mijn ouders 2,0% 

16 Het interesseert me gewoon niet 27,7% 

(N) 2497 

 

1.2.1.3 Dimensies van participatiemotieven 
 

Wat betreft de participatiemotieven bij concertbezoek doet de uitgebreidheid van het meetinstrument 

en de – a priori ingebouwde – meerdimensionaliteit (zie Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 

38-39 en bovenstaande paragraaf) ons besluiten om via de tussenstap van een exploratieve 

factoranalyse het aantal items vooraf te reduceren.  Voor een diepere inhoudelijke bespreking van de 

analysestrategie verwijzen we ook naar hoofdstuk 3, paragraaf 5.1. In deze factoranalyse worden stap 

voor stap de items die sterk laden op meer dan één factor (een lading hoger dan .400) of zwak laden op 

alle factoren weggelaten (in dit geval gaat het om items 1, 6, 10 en 16). Alle tussenstappen worden in 

bijlage II.1.1.1. A weergegeven.  

 

Tabel 23 toont de patroonmatrix bij de meest optimale factoroplossing voor een exploratieve 

factoranalyse, op basis van principal axis factoring en promax-rotatie, van participatiemotieven bij 

concertbezoek.  

Items die hoog laden op factor 1 zijn ‘Omwille van de reclamespotjes op tv of radio’, ‘Na het lezen 

van flyers of brochures’ of ‘Na het lezen van een bespreking’. Deze dimensie vatten we samen onder 

de noemer ‘Media-invloed’, en vallen onder de ruimere categorie van ‘Genrevreemde motieven’  (zie 

Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 86-89; Roose & Waege, 2002/2003). Een tweede factor 

omvat eveneens motieven die extern zijn aan het genre/de uitvoering zelf, en verwijst naar 

verschillende ‘Escapistische’ motieven bij concertbezoek, zoals ‘Om u te ontspannen’ of ‘Om er 

gezellig uit te zijn’. Een volgende, eveneens genrevreemde, factor kan aanzien worden als de ‘Sociale 
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dimensie’ binnen de concertparticipatie-motieven, met indicatoren als ‘Om met vrienden samen te 

zijn’ en ‘Omdat iemand het u had aangeraden’ (zie ook Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 

86-89; Roose & Waege 2002/2003). Factor 4, tot slot, omvat items als ‘Belangstelling voor de 

muzikale uitvoering’ en ‘Liefhebber zijn van het genre’ en noemen we verder de ‘intrinsieke 

dimensie’. De factor ‘intrinsieke motieven’ correleert negatief (-0,192) met de factor ‘Sociale 

motieven’. Alle andere factoren correleren onderling positief (zie factor-correlatiematrix in bijlage 

II.1.1.1.A). 

 

Tabel 23. Definitieve patroonmatrix voor ‘Participatiemotieven bij het bezoek aan concerten’ (enkel 
concertgangers, N=  348). 
 Factor 1: 

Media-

invloed 

Factor 2: 

Escapisme 

Factor 3: 

Sociaal 

Factor 4: 

Intrinsiek 

Uit belangstelling voor de muzikale uitvoering -0,02 0,04 0,04 0,73 

Omdat iemand u meevraagt -0,10 -0,04 0,79 0,02 

Door het zien van reclamespotjes op tv of radio 0,48 0,20 0,05 -0,15 

Om u te ontspannen 0,03 0,57 -0,07 0,24 

Door het lezen van flyers of brochures 0,65 0,01 -0,04 0,03 

Omwille van de speciale sfeer 0,03 0,42 -0,01 0,18 

Om met vrienden samen te zijn -0,04 0,18 0,46 -0,04 

Omdat iemand u het heeft aangeraden 0,18 -0,13 0,64 0,10 

Omdat u een liefhebber bent van het genre, de groep 
of het gezelschap 

-0,01 0,10 0,02 0,69 

Vanwege de aandacht in de media 0,61 0,08 0,09 -0,02 

Om er eens gezellig uit te zijn -0,02 0,88 0,04 -0,11 

Door het lezen van een bespreking 0,68 -0,10 0,02 0,01 

Omdat u de programmering van een zaal of een huis 
volgt 

0,39 -0,09 -0,21 0,09 

Verklaarde variantie per factor 21,3% 15,2% 14,5% 8,3% 

 

1.2.1.4 Categorisatie van participatiemotieven 
 

Op basis van de exploratieve factoranalyse bij participatiemotieven voor concertbezoek worden in een 

volgende stap meanscores berekend. Indien voor een bepaalde respondent op één item informatie 

ontbreekt, wordt voor de bijhorende factor/dimensie geen meanscore berekend (listwise deletion)10. Na 

de berekening van deze meanscores, die kunnen variëren tussen ‘1’ en ‘7’, en met het oog op een 

latente klassenanalyse die een gedetailleerde typologie van participanten en niet-participanten binnen 

de muzieksector moet opleveren, houdt een volgende stap in onze analyse een hercodering van de vier 

dimensies van participatiemotieven in (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3 voor een uitvoerige bespreking 

van deze analysestrategie).   

                                                   
10 We motiveren dit vanuit het feit dat voor de meeste factoren slechts twee of drie hoog ladende items werden 
teruggevonden, waarbij we er zeker van willen zijn dat de meanscore op alle items werd berekend, terwijl – 
dankzij de beperkte item non response in deze survey (zie ook Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006) – 
listwise deletion in dit geval ook niet tot een substantieel verlies aan data leidt.   
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De meanscores op de vier afzonderlijke dimensies worden tot drie inhoudelijk betekenisvolle 

categorieën herleid (lage score, medium score of hoge score) en deze indeling in drie categorieën 

berust op percentielen (33% laagst scorende respondenten,…).  Dit laatste heeft te maken met het feit 

dat het onmogelijk was om een identieke categorisatie,  namelijk op basis van vaste drempelwaarden, 

aan te houden, en dit omwille van de sterk uiteenlopende (en in een aantal gevallen erg scheve) 

verdelingen van alle mogelijke attitudinale dimensies binnen de vele verschillende onderzochte 

sectoren. Een factor-meanscore van ‘5’ houdt met andere woorden, naargelang de beschouwde 

factor/dimensie, inhoudelijk erg verschillende betekenissen in.  Ter illustratie: slechts 1,1% van de 

concertgangers scoort 6 of hoger op de dimensie ‘media-invloed’, terwijl meer dan 55% van de 

concertgangers 6 of hoger scoort op de intrinsieke dimensie. Doel is om, via deze 

percentielbenadering, precies tot meer inhoudelijke overeenkomst te komen: een ‘lage score’ houdt 

dan telkens in dat om en bij een derde van alle respondenten laag scoort op de specifieke dimensie. 

Onze aanpak laat toe de specifieke verdeling op elke mogelijke attitudinale dimensie, binnen elke 

onderzochte sector, zoveel mogelijk te respecteren, en garandeert anderzijds ook een eenvoudige en 

zinvolle interpretatie11.  

De verdeling van respondenten, en de bijhorende inhoudelijke betekenis van  deze drie categorieën 

wordt in Tabel 24 weergegeven. In een volgende stap worden deze vier dimensies, onder de vorm van 

vier categorische variabelen, binnen een latente klassen analyse als indicatoren gebruikt.  

 
Tabel 24. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Participatiemotieven bij concertbezoek,  
categorisch’ (enkel concertgangers, N=  348). 
 Participatiemotieven bij concertbezoek, in categori eën 

Media-invloed  Laag (1-2,50) Medium (2,51 -4,00) Hoog (4,01 -7) 

47,0% 38,8% 14,2% 

Escapistisch  Laag (1-4,00) Medium (4,01 -5,66) Hoog (5,67 -7) 

18,8% 31,5% 49,8% 

Sociaal  Laag (1-3,00) Medium (3,01 -4,99) Hoog (5 -7) 

30,8% 36,8% 32,4% 

Intrinsiek  Laag (1-4,50) Medium (4,51 -5,66) Hoog (5,67 -7) 

20,8% 22,6% 56,6% 

 

  

                                                   
11 In een beperkt aantal gevallen weken we licht af van deze regel, en dit om een inhoudelijk zinvolle 
interpretatie te garanderen. De univariate verdelingen bij de verschillende attitudinale categorieën wordt dan ook 
steeds meegegeven en in rekening genomen bij de interpretatie van de resultaten.  
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1.2.1.5 Genrevoorkeuren en participatiedrempels 
 

Hoewel het mogelijk was geweest om wat betreft de genrevoorkeuren en participatiedrempels 

eveneens aan variabelenreductie te doen, besluiten we de ruwe indicatoren uit de vragenlijst toch 

rechtstreeks in een LCA-clustering te gebruiken, en dit op basis van een aantal argumenten. Ten eerste 

werd de meerdimensionaliteit hier niet a priori in de vragenlijst ingebouwd, zoals dit wel het geval 

was bij de participatiemotieven. Daarnaast  beschouwen we de in de vragenlijst opgenomen 

genrevoorkeuren en participatiedrempels ook inhoudelijk niet echt als ‘indicatoren van een latente 

attitudinale dimensie’. Tot slot zou variabelenreductie leiden tot heel wat detail/infoverlies aangaande 

concrete muziekvoorkeuren, nochtans een zeer frequent besproken thema binnen het internationale 

cultuuronderzoek. Ook wat betreft genrevoorkeuren en participatiedrempels binnen alle andere 

sectoren zal deze zelfde redenering overigens worden gevolgd.  

Minstens ‘Een paar gedurende de voorbije maand’ een bepaald genre hebben beluisterd, wordt hier 

beschouwd als indicator voor (de aanwezigheid van) een bepaalde genrevoorkeur. Er wordt voor 

dichotome items gekozen om problemen die te maken hebben met sparseness zoveel mogelijk te 

vermijden (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 5.1). In het geval van de participatiedrempels gaat het 

eveneens om dichotome items (wel/niet aangeduid), rechtstreeks op te nemen als inputvariabelen in 

een LCA-clusteranalyse. 

 

1.2.1.6 LCA-clustering op basis van participatiemotieven 
 

We zullen de respondenten, meerbepaald concertbezoekers, nu indelen in een aantal clusters/types op 

basis van hun participatiemotieven en maken hierbij gebruik van latente klassen-clusteranalyse, een 

techniek die voornamelijk op datareductie berust (zie uitvoerige bespreking van de techniek in 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2). In dit concrete geval kunnen we de in totaal 81 (34) verschillende 

mogelijke responspatronen, opgebouwd rond de vier dimensies van participatiemotieven bij 

concertbezoek, reduceren tot een aantal (latente) patronen (zie ook McCutcheon, 2002). We testen 

daartoe een aantal modellen, verschillend wat betreft het aantal latente klassen (hierna ook ‘clusters’ 

genoemd).  

In een eerste stap worden basismodellen getest, allen vertrekkend vanuit de assumptie dat alle 

indicatoren statistisch onafhankelijk zijn van elkaar binnen elk van de afzonderlijke klassen (de 

assumptie van ‘volledige lokale onafhankelijkheid’ – zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2 voor een 

uitvoeriger bespreking). Indien nodig – meerbepaald ten gevolge van te sterke associaties tussen 

koppels van variabelen – wordt in een volgende stap van deze assumptie afgeweken, door het testen 

van modellen met een beperkt aantal local dependencies (cf hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2).  

De verschillende modellen worden vergeleken wat betreft hun chi-squared likelihood ratio statistics 

(L2 in   
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Tabel 25) en wat betreft de Bayesian Information Criteria (BIC), Akaike’s Information Criteria (AIC), 

en aangepaste Akaike’s Information Criteria (AIC3)12, allen gebaseerd op deze L2. De verschillende 

informatiecriteria houden niet alleen rekening met L2, maar ook met het aantal parameters (Npar). We 

baseren ons op deze informatiecriteria, en niet zozeer op de kans horend bij L2 (p(L2)), aangezien zeker 

in die analyses waar er sprake is van sparseness (nulcellen of bijna-nulcellen) deze L2 en de bijhorende 

kans niet betrouwbaar kunnen worden geëvalueerd (Vermunt & Magidson, 2000; Andrews & Currim, 

2003; McCutcheon, 2006), en deze drie informatiecriteria daarentegen wel steeds kunnen worden 

aangewend als betrouwbaar selectiecriterium (Andrews & Currim, 2003; Fonseca & Cardoso, 2007) 

(hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2).  

Het optimale model is er één dat de data goed fit op basis van deze criteria (een zo laag mogelijke 

BIC, AIC of AIC3-waarde), maar zo spaarzaam mogelijk is (een zo laag mogelijk aantal klassen). 

Bovendien is een goede oplossing een oplossing die een zo gering mogelijk aantal classificatiefouten 

oplevert (‘Class.Fout’ in Tabel 25). Deze proportie classificatiefouten wordt berekend na modale 

toewijzing aan de verschillende clusters (zie uitvoeriger bespreking van deze toewijzingstechniek in 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.5). Daarnaast levert de beste oplossing zo laag mogelijke 

gestandaardiseerde residuelen op, en dit onder de assumptie van volledige lokale onafhankelijkheid13. 

Tot slot moet het optimale model uiteraard ook inhoudelijk betekenisvol zijn (McCutcheon, 2002; 

Vermunt and Magidson, 2002). Tabel 25 laat zien dat we de keuze hebben tussen de modellen met 

drie en vier clusters, en dit op basis van de verschillende informatiecriteria die bij één van beide 

clusteroplossingen hun minimale waarde bereiken (BIC= -282,02 en -282,15, AIC= -43,30 en -43,68 

en AIC3= -105,30 en -100,68). We kiezen voor het model met vier clusters, aangezien dit ook 

inhoudelijk de best interpreteerbare typologie oplevert.  

  

                                                   
12 BIC= L2 – df*[ln(N)], AIC=  L2 – 2df en AIC3= L2 – 3df. Deze drie informatiecriteria, en in het bijzonder BIC 
en AIC3, zouden voor het type analyses dat wij verrichten (LCA-clusteranalyses met categorische 
inputvariabelen) de beste resultaten opleveren (cf Fonseca & Cardoso, 2007).  
13 We beschouwen gestandaardiseerde bivariate residuelen als te hoog indien deze residuelen een standaardscore 
van 3,82 (overeenstemmend met p= 0,001) of hoger aannemen, zoals ook gesuggereerd door Vermunt en 
Magidson (2000). Bij overschrijding van deze drempelwaarde beslissen we de clusteroplossing niet te 
aanvaarden, maar onderzoeken we of een hoger aantal clusters (in eerste instantie), of het toelaten van een lokale 
afhankelijkheid – een bivariate associatie tussen twee items – (in tweede instantie) een betere oplossing oplevert 
(cf Vermunt & Magidson, 2000; McCutcheon, 2006).  
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Tabel 25. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiemotieven bij concertbezoek’ (enkel 
concertgangers,  N= 348). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 8 145,55 -275,67 1,55 -70,45 72 0,00 0,00 

2 13 103,49 -288,48 -30,51 -97,51 67 0,00 0,12 

3 18 80,70 -282,02 -43,30 -105,30 62 0,06 0,14 

4 23 70,32 -263,15 -43,68 -100,68 57 0,11 0,21 

5 28 59,14 -245,07 -44,86 -96,86 52 0,23 0,17 

6 33 51,90 -223,06 -42,10 -89,10 47 0,29 0,17 

7 38 44,92 -200,79 -39,08 -81,08 42 0,35 0,21 

 

In Tabel 26 worden, voor de vier-clusteroplossing, de conditionele kansen (per cluster/klasse) van 

concertgangers (N= 348) weergegeven om laag, medium of hoog te scoren op de verschillende 

dimensies van participatiemotieven. De conditionele kansen die minstens 1,15 keer hoger14 zijn dan de 

totale steekproefkans/univariate verdeling worden in het vet weergegeven. Een verlaagde kans (factor 

1/1,15) wordt in de tabel onderlijnd. Bovenaan in de tabel wordt voor elke cluster de probabilistische 

clusteromvang weergegeven (zoals geschat in de LCA), terwijl de voorlaatste rij in de tabel telkens de 

clusteromvang na modale toewijzing (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2) weergeeft. Voor één 

respondent kon niet worden uitgemaakt aan welke cluster hij/zij moet worden toegewezen, waardoor 

het totaal aantal respondenten na toewijzing 347 en niet 348 bedraagt. We kozen ervoor respondenten 

niet toe te wijzen indien hun kansen om tot twee verschillende clusters te behoren minder dan 5% 

verschillen (cf hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2). 

 
  

                                                   
14 We merken hierbij op dat, na een uitgebreide literatuurstudie, geen studies werden gevonden die een duidelijk 
criterium hanteren bij de interpretatie van dergelijke LCA-clusteroplossingen. Het criterium dat wij gebruiken is 
weliswaar arbitrair, maar wordt wel doorheen het proefschrift en dus doorheen alle LCA-analyses consequent 
aangehouden. Dit – eenvoudige - criterium helpt ons de verschillende clusters op een eenduidige en eenvoudige 
manier inhoudelijk te interpreteren en heeft verder geen statistische implicaties.  
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Tabel 26. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiemotieven bij concertbezoek’ (enkel 
concertgangers, N= 348). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Intrinsiek’ 
Cluster 2  
‘Genrevr.’ 

Cluster 3  
‘Brede 

motivatie’ 

Cluster 4  
‘Onuitgespr. ‘ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,45 0,27 0,15 0,14 

   

Factor 1: Media-invloed       

Lage score 0,47 0,53 0,41 0,36 0,76 

Mediumscore 0,39 0,37 0,42 0,43 0,22 

Hoge score 0,14 0,10 0,17 0,21 0,02 

Factor 2: Escapistisch       

Lage score 0,19 0,21 0,13 0,00 0,89 

Mediumscore 0,31 0,44 0,40 0,04 0,10 

Hoge score 0,50 0,35 0,46 0,96 0,00 

Factor 3: Sociaal       

Lage score 0,31 0,54 0,23 0,02 0,33 

Mediumscore 0,37 0,37 0,45 0,22 0,45 

Hoge score 0,32 0,09 0,33 0,76 0,22 

Factor 4:  Intrinsiek       

Lage score 0,21 0,01 0,42 0,00 0,90 

Mediumscore 0,23 0,14 0,43 0,10 0,10 

Hoge score 0,57 0,86 0,15 0,90 0,00 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,38 0,34 0,21 0,07 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 131 117 74 25 

Totaal aantal eenheden (N)  347 

 

De grootste cluster, met om en bij 38% (na toewijzing) van alle respondenten, laat zich kenmerken 

door verhoogde kansen op een hoge score op intrinsieke motieven, naast iets hogere kansen op een 

mediumscore op escapistische motieven. We definiëren deze cluster als de groep van concertbezoekers 

met ‘intrinsieke’ bezoekmotieven. Een tweede groep (34% na toewijzing) scoort met een hogere 

waarschijnlijkheid hoog (of medium) op de verschillende genrevreemde motieven, en valt verder op 

door een verhoogde kans om laag te scoren op de intrinsieke dimensie. Dit zijn de concertgangers met 

typisch ‘genrevreemde’ motieven. Cluster 3, met om en bij 21% van alle respondenten, vertoont 

verhoogde kansen om hoog te scoren op alle dimensies, hoewel voornamelijk wat betreft de 

intrinsieke, escapistische en sociale bezoekmotieven. Deze concertgangers getuigen van een brede 

bezoekmotivatie. Een vierde en laatste cluster (7%) laat zich tot slot kenmerken door een grotere 

waarschijnlijkheid op lage scores op alle dimensies. We verwijzen naar deze laatste cluster als de 

groep met ‘onuitgesproken’ bezoekmotieven. We merken hierbij op dat dit laatste label 



- 139 - 

 

‘onuitgesproken’ niet noodzakelijk verwijst naar het feit dat de respondenten volstrekt geen 

achterliggende redenen hebben om concerten te bezoeken, maar wel dat de bezoekredenen niet konden 

worden benoemd, eventueel doordat zij niet werden opgenomen in de CPS-vragenlijst. 

‘Onuitgesproken’ slaat met andere woorden op het feit dat participatie-attributen ‘niet gemeten’ 

werden. 

 

1.2.1.7 LCA-clustering op basis van muzikale genrevoorkeuren 
 

Betreffende de muzikale genrevoorkeuren beschikken we in eerste instantie over informatie over 13 

verschillende genres (Tabel 20). Aangezien het moeilijk blijkt om tot bevredigende (in termen van 

voldoende lage gestandaardiseerde residuelen) en vooral stabiele15 en betrouwbare clusteroplossingen 

te komen op basis van deze brede waaier aan indicatoren, besluiten we het aantal items te reduceren 

tot deze items waar minstens 10% van alle respondenten een voorkeur voor vertoont. Het zijn immers 

de kleine aantallen, of anders gesteld het geringe aantal liefhebbers van bepaalde genres, die niet 

alleen zorgen voor veel bijkomende nulcellen in de kruistabel, maar ook voor de nood aan extra 

clusters om tot een statistisch optimale oplossing te komen. Dit laatste vergroot dan weer de kans op 

onstabiele oplossingen (local maxima), maar draagt anderzijds niet bij tot een betere 

interpreteerbaarheid van de clusteroplossingen. 

‘Voorkeur voor het muzikale genre’ wordt hier gedefinieerd als een luisterfrequentie van minstens 

‘Meermaals gedurende de afgelopen maand’. Dit sluit items 7 (‘fanfare, harmonie of brassband, 

parademuziek’),  9 (‘barokmuziek’), 12 (‘opera’) en 13 (‘operette’)  uit (Tabel 20). Vervolgens, en 

omwille van te hoge bivariate residuelen in elk van de basismodellen, worden tussen zeven koppels 

van items local dependencies toegelaten (zie bijlage II.1.2.1.C, en de bespreking van de 

analysestrategie in hoofdstuk 3, paragraaf  5.1.2)16. We testen een aantal modellen onder de assumptie 

van dit beperkt aantal local dependencies.  

                                                   
15 Een onstabiele of onbetrouwbare clusteroplossing levert bij verschillende startwaarden – en dus bij 
herhaaldelijk testen – andere resultaten op, en dit heeft te maken met het bereiken van lokale maxima. Het 
gevaar op dergelijke ‘local maximum solutions’ is groter naargelang het aantal clusters/klassen groter wordt in 
verhouding tot het aantal items en itemcategorieën (McCutcheon, 2006). 
16 Het gaat om het toelaten van een directe associatie tussen populaire Vlaamse muziek, Schlagers,… en 
enerzijds dance, anderzijds folk/volksmuziek, daarnaast kleinkunst/ chanson en ook hedendaags klassiek, tussen  
folk/volksmuziek en wereldmuziek, tussen folk/ volksmuziek en kleinkunst/chanson en tot slot tussen 
wereldmuziek en jazz/blues/soul/funk.  
Gezien het hoge aantal bivariate associaties dat we moeten toelaten in dit model, kunnen we stellen dat een 
voorafgaandelijke datareductie op basis van factoranalyse een te overwegen piste zou zijn geweest. Om twee 
redenen hebben we besloten toch deze analyses op basis van ruwe items te behouden. Ten eerste, en zoals reeds 
gesteld, werd er geen meerdimensionaliteit a priori in de vragenlijst ingebouwd en is hier volgens ons geen 
sprake van echte ‘onderliggende latente dimensies’, zoals wel het geval is bij de participatiemotieven. We zijn 
van mening dat we rekening dienen te houden met dit inhoudelijke belangrijke verschil. Ten tweede zou het een 
belangrijk detailverlies betekend hebben. Meerbepaald kunnen we wat betreft deze muzikale genrevoorkeuren 
(en ook de genrevoorkeuren in andere sectoren) stellen dat een variabelenreductie door middel van factoranalyse, 
om vervolgens tot een LCA-clustering over te gaan op basis van de factor-meanscores, veel meer 
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Op basis van de informatiecriteria blijken de modellen met vijf (BIC= -3090,01) of zes clusters  

(AIC= -413,46 en AIC3= -858,46)  het meest optimaal (Tabel 27). Inhoudelijk is het model met vijf 

clusters de beste keuze, en dit levert ons bovendien ook de meest spaarzame oplossing op. 

 

Tabel 27. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Muzikale genrevoorkeuren’ (volledige steekproef, 
N= 2833). 
 Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 4005,12 15,00 3001,12 2499,12 502 0,00 0,00 

2 19 2261,79 -1648,85 1277,79 785,79 492 0,00 0,08 

3 29 1287,29 -2543,86 323,29 -158,71 482 0,00 0,13 

4 39 994,35 -2757,32 50,35 -421,65 472 0,00 0,14 

5 49 806,63 -2865,55 -117,37 -579,37 462 0,00 0,15 

6 59 732,83 -2859,86 -171,17 -623,17 452 0,00 0,16 

7 69 623,92 -2889,30 -260,08 -702,08 442 0,00 0,18 

8 79 555,54 -2878,19 -308,46 -740,46 432 0,00 0,19 

Modellen met local dependencies 

1 16 2997,67 -936,81 2007,67 1512,67 495 0,00 0,00 

2 26 1533,26 -2321,74 563,26 78,26 485 0,00 0,08 

3 36 783,66 -2991,85 -166,34 -641,34 475 0,00 0,10 

4 46 592,15 -3103,88 -337,85 -802,85 465 0,00 0,12 

5 56 526,54 -3090,01 -383,46 -838,46 455 0,01 0,18 

6 66 476,54 -3060,52 -413,46 -858,46 445 0,15 0,17 

7 76 458,82 -2998,75 -411,18 -846,18 435 0,21 0,22 

 

In deze vijf-clusteroplossing voor muzikale genrevoorkeuren onderscheiden we een eerste cluster van 

respondenten (om en bij 31% van de volledige steekproef) met een duidelijke verlaagde kans op 

eender welke muzikale genrevoorkeur, uitgezonderd de voorkeur voor ‘Populaire Vlaamse muziek, 

Schlagers of levenslied’ (48% kans). Een tweede groep van respondenten (28%) toont hoge kansen om 

overwegend te kiezen voor zogenaamde ‘internationaal georiënteerde populaire muziek’, zoals 

Decraene et al (2007) deze voorkeur voor pop en rock, dance, wereldmuziek samenvatten. Liever 

spreken we zelf over liefhebbers van ‘internationaal georiënteerde moderne muziek’. Het label 

‘modern’ wordt daarbij in de eerste plaats als contrast met de verschillende ‘klassieke’ genres 

gehanteerd. Deze groep vertoont bovendien het meeste affiniteit met wat door Frith (1996) wordt 

omschreven als het ‘pop discours’. Frith (1996) is van mening dat de classificatie van, en de wijze 

waarop gesproken wordt over, specifieke muzikale genres, kan worden samengevat in drie algemene 

discours: ‘folk’, ‘pop’ en ‘art’  (zie ook van Eijck & Lievens, 2008). Hoewel geen vaststaand gegeven, 

maar onderhevig aan maatschappelijke veranderingen, mogen we veronderstellen dat de hier vermelde 

                                                                                                                                                               

informatieverlies zou hebben opgeleverd dan de hier gekozen strategie met behoud van zoveel mogelijk 
verschillende genres in de LCA-clustering. 
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genres pop, rock, dance en wereldmuziek een degelijke vertegenwoordiging vormen van het muzikale 

metagenre ‘pop’, en daarbij ook kunnen worden gelinkt aan Schulzes (1992 [2000]) Spannungsschema 

(zie ook van Eijck & Lievens, 2008: 228).    

We onderscheiden verder een derde cluster (15%), met een  muzikale voorkeur die we nog het beste 

kunnen omschrijven als een algemene gerichtheid op moderne muziek, waarin een preferentie voor 

zowel pop/rockmuziek, als dance, jazz, blues, soul en funk, wereldmuziek, populaire Vlaamse muziek, 

kleinkunst/chanson,… vervat zit.  In Friths termen (Frith, 1996; van Eijck & Lievens, 2008) verwijzen 

we naar een combinatie van het folk- en popschema. Een vierde cluster (14%) omvat wat in de 

literatuur bekend staat als ‘muzikale omnivoren’ (met een voorkeur voor zowel moderne als klassieke 

genres),  hoewel met uitzondering van populaire Vlaamse muziek, Schlagers of levenslied. Deze groep 

verkiest genres die passen in van Eijck en Lievens’(2008) beschrijving van een pop-, folk- en 

klassieke schema, geïnspireerd door Frith (1996). 

Een laatste cluster (12%) behelst, in vergelijking tot de univariate verdeling, tot slot een erg hoge kans 

op een voorkeur voor klassieke muziek (93% kans) of hedendaags klassiek17 (55%), en dit in 

combinatie met een verhoogde kans op een voorkeur voor folk/volksmuziek (32%) of 

kleinkunst/chanson (55%). Een (overwegende) voorkeur voor klassiek werk wordt hier met andere 

woorden gecombineerd met een verhoogde kans om liefhebber te zijn van andere genres. 

Teruggrijpend naar Friths (1996) indeling kunnen we spreken van een combinatie van het art discours 

of ook, het klassieke schema, en het folkdiscours, hoewel het klassieke werk hier wel de bovenhand 

neemt. We merken bij dit laatste op dat een aantal klassieke (sub)genres, omwille van 

praktische/statistische redenen, uit de analyses werden weggelaten (een te klein segment in de totale 

steekproef verkiest deze genres) en dat, globaal gezien, sowieso slechts een klein percentage van alle 

respondenten naar klassieke genres luistert. Mochten we uitsluitend concertbezoekers onderzoeken – 

zie bespreking verderop voor de aparte analyse bij deze specifieke groep – dan zouden we wellicht wel 

een (grotere) groep van univore liefhebbers van klassieke muziek terugvinden.  

Tot slot benadrukken we dat 6% van de  2829 respondenten in deze analyse niet eenduidig konden 

worden toegewezen aan één van de vijf clusters (zie bespreking van de toewijzingstechniek in 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.5), waardoor het definitief aantal toegewezen respondenten 2659 bedraagt. 

 
 

                                                   
17 Het totale luisterpercentage voor ‘Hedendaags klassiek’ in de volledige steekproef is enigszins groter dan we 
mogen verwachten, althans wanneer we vergelijken met de percentages voor ‘Barok’ of ‘Opera’ (zie Tabel 20). 
Decraene et al (2007) vermoeden een zekere vertekening doordat – althans door een gedeelte van de 
respondenten – ook releases als ‘Lotti goes classic’ onder dit genre konden worden begrepen, maar we gaan er 
op basis van deze resultaten van uit dat de vertekening eerder klein is, en dit gezien de ‘logische’ grotere 
voorkeur voor dit genre in de laatste cluster (‘Overwegend klassiek’). Mocht de vertekening groot zijn, dan 
zouden we immers ook een hogere kans verwachten in clusters met een overwegend moderne muzikale smaak. 
Wel moeten we opmerken dat er (onder andere) een local dependency werd toegelaten tussen Vlaamse muziek 
en hedendaags klassiek. De achterliggende reden hiervoor zou evenwel van geheel andere aard kunnen zijn 
(zoals een zeker samengaan van het ruimere folk- en klassieke schema binnen de volledige steekproef). 
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Tabel 28. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Muzikale genrevoorkeuren’ (volledige steekproef, N= 2833). 
Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd. 
(Hoog)  

Cluster 1  
‘Vlaamse 
muz./Niet-
luisteraars’  

Cluster 2  
‘Pop’ 

 

Cluster 3  
‘Modern 

(pop+folk)’ 

Cluster 4  
‘Omnivoor’ 

Cluster 5  
‘Klassiek+folk’ 

Clustergrootte 
(probabilistisch) 

 0,36 0,26 0,15 0,14 0,09 

   

Pop / Rock  0,60 0,21 0,93 0,97 0,88 0,14 

Dance 0,46 0,08 0,92 0,64 0,71 0,04 

Wereldmuziek 0,35 0,08 0,43 0,63 0,68 0,23 

Folk, Volksmuziek 0,26 0,15 0,12 0,46 0,51 0,32 

Populaire Vlaamse muziek, 
10 om te  zien, Schlagers 
of Levenslied 

0,45 0,48 0,36 0,55 0,41 0,44 

Kleinkunst of Chanson 0,28 0,13 0,09 0,58 0,57 0,44 

Jazz, Blues, Soul of Funk 0,26 0,07 0,22 0,47 0,61 0,20 

Klassiek werk 0,24 0,06 0,02 0,04 0,86 0,93 

Hedendaagse klassieke 
muziek 

0,17 0,07 0,06 0,03 0,56 0,55 

       

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,31 0,28 0,15 0,14 0,12 

Aantal eenheden (N) per 
cluster (na toewijzing) 

 833 747 389 368 322 

Totaal aantal eenheden (N)  2659 

 
 
1.2.1.8 LCA-clustering op basis van participatiedrempels 
 

Ook wat betreft de 16 participatiedrempels (Tabel 22) merken we voornamelijk sterke (resterende) 

associaties tussen de weinig aangekruiste items bij een eerste toetsing van modellen onder de 

assumptie van volledige lokale onafhankelijkheid. Bovendien krijgen we te maken met enerzijds niet-

stabiele en anderzijds inhoudelijk weinig betekenisvolle oplossingen met een hoog aantal clusters. 

Datareductie blijkt daarom aan de orde, en net zoals het geval was voor genrevoorkeuren, verkiezen 

we hier de piste om enkel de meest frequent aangeduide drempels als indicatoren te gebruiken. 

Gemiddeld genomen wordt een participatiedrempel door ongeveer 15% van alle respondenten 

aangeduid, en dit is niet alleen het geval binnen de sector ‘Muziek’, maar ook binnen de andere 

culturele sectoren (zie bespreking verderop). Daarom beslissen we enkel die items op te nemen die 

door 15% of meer van alle respondenten werden vermeld18 (zie Tabel 22). 

Op basis van de literatuur (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4), en voornamelijk de onderzoeksliteratuur die 

handelt over de effecten van financiële aspecten (inkomen, kostprijs,…), verwachten we dat een groep 

respondenten hoofdzakelijk de kostprijs van concerten als drempel zal vermelden. Op basis van de uit 

                                                   
18 Met het oog op interne consistentie van de analyses zullen we hetzelfde criterium hanteren binnen de andere 
sectorspecifieke analyses van participatiedrempels. 
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de literatuur gekende leefstijlverschillen naargelang gezinssamenstelling (familiale situatie) en 

leeftijd/levensfase (zie bespreking in hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.2), en meerbepaald de impact van 

kleine kinderen in huis, mobiliteitsproblemen op oudere leeftijd,… verwachten we verder een groep 

respondenten die hoofdzakelijk praktische drempels (gebrek aan opvang, toegankelijkheid, 

bereikbaarheid,…) vermeldt.  Verder vermoeden we dat een deel van de niet-participanten 

hoofdzakelijk uit desinteresse in het aanbod, of uit desinteresse in concerten in het algemeen, thuis 

blijft. 

Omwille van een te hoge bivariate residueel laten we één local dependency, tussen de inhoudelijk 

sterk gelijklopende items 9 (‘Het aanbod interesseert me niet’) en 16 (‘Het interesseert me gewoon 

niet’) toe (bijlage II.1.1.1.D). De oplossingen met vijf, zes of zeven clusters blijken dan het meest 

optimaal op basis van de informatiecriteria (Tabel 29). Aangezien dit het meest spaarzame model is, 

en gesteund door bijkomende inhoudelijke argumenten, verkiezen we het model met vijf clusters.  

 

Tabel 29. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiedrempels bij concertbezoek’ (enkel 
niet-concertgangers, N= 2497). 

Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 1232,81 786,92 1118,81 1061,81 57 0,00 0,00 

2 13 685,37 294,23 585,37 535,37 50 0,00 0,14 

3 20 458,46 122,08 372,46 329,46 43 0,00 0,10 

4 27 254,63 -26,99 182,63 146,63 36 0,00 0,07 

5 34 140,77 -86,09 82,77 53,77 29 0,00 0,12 

6 41 109,70 -62,41 65,70 43,70 22 0,00 0,15 

7 48 74,12 -43,22 44,12 29,12 15 0,00 0,17 

Modellen met 1 local dependency 

1 7 1172,80 734,73 1060,80 1004,80 56 0,00 0,00 

2 14 683,78 300,46 585,78 536,78 49 0,00 0,13 

3 21 426,78 98,23 342,78 300,78 42 0,00 0,08 

4 28 217,51 -56,28 147,51 112,51 35 0,00 0,07 

5 35 101,99 -117,04 45,99 17,99 28 0,00 0,12 

6 42 65,77 -98,50 23,77 2,77 21 0,00 0,12 

7 49 43,67 -65,85 15,67 1,67 14 0,00 0,15 

8 56 42,18 -12,58 28,18 21,18 7 0,00 0,21 

 

Tabel 30 toont voor elk van de vijf clusters van niet-concertgangers, ingedeeld op basis van  

participatiedrempels, de kans om een bepaalde drempel wel aan te duiden. Opnieuw wordt een 

verhoogde kans ten opzichte van de univariate verdeling (factor 1,15) om een item aan te duiden, in 

vergelijking tot de univariate verdeling, in vet weergegeven. Een verlaagde kans (factor 1,15) wordt in 

de tabel onderlijnd.  
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Een eerste groep (36%) heeft, in vergelijking tot de volledige steekproef, een verhoogde kans om 

melding te maken van een tijdsdrempel die hen verhindert om concerten bezoeken, en lage kansen tot 

het vermelden van andere drempels. Een tweede cluster (23%) kunnen we het beste omschrijven als de 

echte ongeïnteresseerden, met zeer hoge kansen tot het vermelden van de drempels ‘Ik blijf liever 

thuis’ (98%) of ‘Het interesseert me gewoon niet’ (54%). Respondenten in de derde cluster (17%) 

noemen daarentegen met een verhoogde kans praktische redenen, andere dan een gebrek aan tijd, ter 

verklaring van hun niet-participatie. Voornamelijk te dure toegangskaarten blijken voor deze groep 

een drempel (96% kans). Een vierde groep (14%) vermeldt dan weer vooral een te klein lokaal aanbod 

(‘het aanbod is te klein in mijn streek’ – 95% kans). Desinteresse in het concertaanbod, of een 

algemeen gebrek aan interesse in concerten, zijn tot slot de belangrijkste drempels voor de vijfde en 

laatste cluster van respondenten (11%).  

 
Tabel 30. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiedrempels bij concertbezoek’ (enkel niet-
concertgangers, N= 2497). Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd.  
Cluster 1 

‘Geen tijd’ 
Cluster 2  
‘Liever 

thuis/Gn 
interesse’ 

 

Cluster 3  
‘Kostprijs’ 

Cluster 4 
‘Aanbod 
te klein’ 

 

Cluster 5  
‘Gn 

interesse/Gn 
interesse in 

aanbod’ 
 

Clustergrootte 

(probabilistisch) 

 0,39 0,20 0,15 0,14 0,12 

   

Ik blijf liever thuis 0,32 0,24 0,98 0,08 0,10 0,00 

De toegangskaarten zijn te 
duur 

0,25 0,21 0,05 0,96 0,00 0,05 

Het aanbod is te klein in 
mijn streek 

0,18 0,00 0,03 0,25 0,95 0,06 

Ik heb er geen tijd voor 0,29 0,61 0,00 0,04 0,27 0,07 

Het aanbod interesseert 
me niet 

0,24 0,08 0,29 0,17 0,15 0,88 

Het interesseert me 
gewoon niet 

0,28 0,16 0,54 0,04 0,08 0,77 

       

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,36 0,23 0,17 0,14 0,11 

Aantal eenheden (N) per 
cluster (na toewijzing) 

 883 562 417 340 267 

Totaal aantal eenheden 
(N) 

 2469 

 

� De clusteroplossingen voor participatiemotieven, participatiedrempels en genrevoorkeuren 

worden vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.1.  
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1.2.2 Clusters op basis van participatie 
 

1.2.2.1 Overzicht van participatie-indicatoren  
 

Onder muziekparticipatie, of deelname binnen de culturele sector muziek, vallen verschillende vormen 

van receptieve participatie. We onderscheiden hierbij private en publieke deelname aan het 

muziekgebeuren.  

Privaat luistergedrag werd weliswaar opgenomen in de vragenlijst, maar werd eerder aanzien als een 

indicator van genrevoorkeur (en werd onder die vorm dan ook reeds besproken).  

Tabel 31 en Tabel 32 geven de participatiecijfers weer voor de twee vormen van publieke receptieve 

participatie die werden opgenomen in de vragenlijst, festivalbezoek en  het bijwonen van een concert 

(inclusief het bezoek aan een opera of operette). De tabellen laten het percentage participanten aan een 

bepaald type festival/concert zien, voor de totale steekproef en relatief ten opzichte van het totaal 

aantal festivalbezoekers of concertgangers (minstens één festival, respectievelijk 

concert/opera/operette, bezocht tijdens de afgelopen zes maanden). We kiezen voor deze dichotome 

items (wel/niet bezocht) in plaats van voor de opname van – meer gedetailleerde – 

participatiefrequenties, omwille van de zeer lage participatiecijfers in het algemeen (slechts 348 van de 

2845 respondenten bezochten minstens één concert tijdens de voorbije 6 maanden en slechts 419 

respondenten bezochten minstens één festival). 

 

Tabel 31. Festivalbezoek: items opgenomen in CPS. Participatiecijfers. 
Festivalbezoek  Volledige 

steekproef 

Enkel   

festivalbezoekers 

 % Minstens één 
bezocht tijdens 
voorbije 6 md 

% Minstens één 
bezocht tijdens 
voorbije 6 md 

1 Festival met pop of rockmuziek 9,4% 64,0% 

2 Festival met wereldmuziek, folk of volksmuziek 3,5% 23,9% 

3 Festival met jazz of blues 2,0% 13,4% 

4 Festival met klassieke muziek 1,3% 9,1% 

5 Ander muziekfestival 3,3% 22,4% 

(N) 2843 419 
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Tabel 32. Concertbezoek: items opgenomen in CPS. Participatiecijfers. 
Concertbezoek  Volledige 

steekproef 
Enkel 

concertgangers 
 % Minstens één 

bezocht tijdens 
voorbije 6 md 

% Minstens één 
bezocht tijdens 
voorbije 6 md 

1 Concert met barokmuziek  1,3% 11,0% 

2 Concert met klassiek werk 4,4% 36,0% 

3 Concert met hedendaagse klassieke muziek 1,8% 14,0% 

4 Operette 1,1% 9,0% 

5 Orgel- of beiaardconcert  1,1% 9,0% 

6 Concert met pop of rockmuziek 4,9% 40,0% 

7 Concert met dance 1,3% 11,0% 

8 Concert met wereldmuziek 1,3% 11,0% 

9 Concert met folk of volksmuziek 1,6% 13,0% 

10 Concert met populaire Vlaamse muziek, 10 om te zien, Schlagers of 
levenslied 

1,7% 14,0% 

11 Concert met kleinkunst of chanson 2,1% 17,0% 

12 Concert met fanfare, harmonie 2,2% 18,0% 

13 Concert met jazz, blues, soul of funk 1,9% 16,0% 

14 Operavoorstelling in een grote concertzaal met geluidsversterking 1,0% 8,0% 

15 Operavoorstelling in een operagebouw 1,6% 13,0% 

16 Ander concert 1,2% 11,0% 

(N) 2842 348 

 
1.2.2.2 LCA-clustering op basis van participatie-indicatoren 
 

Op basis van deze uitgebreide reeks van dichotome indicatoren (‘Al dan niet bijwonen van een 

bepaald type festival/concert’) komen we vervolgens tot een optimale clusteroplossing voor het 

bezoek aan muziekfestivals, enerzijds (Tabel 33) en het bijwonen van concerten, anderzijds (Tabel 

34). Niet-participanten (niet-concertgangers enerzijds en niet-festivalgangers anderzijds) worden 

hierbij telkens als één bijkomende homogene cluster beschouwd, en dus uit deze LCA-analyses 

geweerd.  

 

Een eenvoudig model met vier clusters, onder de assumptie van volledige lokale onafhankelijkheid, 

blijkt de beste oplossing te zijn voor wat betreft het bijwonen van muziekfestivals. We baseren ons 

hiervoor op de informatiecriteria (Tabel 33 en bijlage II.1.1.2.B).  

 

Om tot een optimale clusteroplossing te komen voor ‘concertbezoeken’ (Tabel 34) wordt één local 

dependency toegelaten, met name voor de associatie tussen ‘Concerten met populaire Vlaamse 

muziek, Schlagers, levenslied,…’ en ‘Andere (dan de opgesomde) concerten’ (bijlage II.1.1.2.A). 

Local dependencies hebben doorgaans een achterliggende inhoudelijke betekenis, en zorgen er in 

statistisch opzicht voor dat een meer adequate clusteroplossing kan worden bekomen (zie bespreking 

in hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2). 
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Het meest optimale model, op basis van de AIC- en AIC3-waarden die hun minimale waarde bereiken, 

op basis van het geringe aantal classificatiefouten, en op basis van voldoende kleine bivariate 

gestandaardiseerde residuelen, is dan het model met vijf clusters.  

 

Tabel 33. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Bezoek aan muziekfestivals’ (enkel 
festivalbezoekers, N= 419). 

Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 5 170,00 13,01 118,00 92,00 26 0,00 0,00 

2 11 85,75 -35,02 45,75 25,75 20 0,00 0,09 

3 17 44,01 -40,52 16,01 2,01 14 0,00 0,13 

4 23 24,57 -23,74 8,57 0,57 8 0,00 0,14 

5 29 16,77 4,70 12,77 10,77 2 0,00 0,18 

 
Tabel 34. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Concertbezoek’ (enkel concertgangers, N=345). 
 Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 16 1343,64 -381518,87 -129694,36 -195213,36 65519 1,00 0,00 

2 33 1132,12 -381631,05 -129871,88 -195373,88 65502 1,00 0,08 

3 50 1065,39 -381598,44 -129904,61 -195389,61 65485 1,00 0,10 

4 67 997,48 -381567,01 -129938,52 -195406,52 65468 1,00 0,11 

5 84 944,46 -381520,69 -129957,54 -195408,54 65451 1,00 0,09 

6 101 905,99 -381459,82 -129962,01 -195396,01 65434 1,00 0,08 

7 118 881,59 -381384,88 -129952,41 -195369,41 65417 1,00 0,09 

8 135 845,97 -381321,16 -129954,03 -195354,03 65400 1,00 0,10 

Modellen met 1 local dependency 

1 18 1335,32 -381515,50 -129698,68 -195215,68 65517 1,00 0,00 

2 35 1115,13 -381636,35 -129884,87 -195384,87 65500 1,00 0,07 

3 52 1051,96 -381600,18 -129914,04 -195397,04 65483 1,00 0,09 

4 69 982,43 -381570,37 -129949,57 -195415,57 65466 1,00 0,12 

5 86 929,55 -381523,92 -129968,45 -195417,45 65449 1,00 0,10 

6 103 890,97 -381463,15 -129973,03 -195405,03 65432 1,00 0,09 

7 120 875,91 -381378,87 -129954,09 -195369,09 65415 1,00 0,11 

8 137 827,77 -381327,67 -129968,23 -195366,23 65398 1,00 0,11 

 

De vier clusters, die de meest optimale clusteroplossing voor festivalbezoek uitmaken, worden 

weergegeven in Tabel 35. Een eerste cluster (om en bij 45% van alle participanten) wordt gekenmerkt 

door het (met bijna volstrekte zekerheid) bijwonen van festivals met pop- en rockmuziek (een kans 

van afgerond 100%), naast zeer lage kansen op het bijwonen van alle andere types muziekfestivals. Dit 

zijn de exclusieve bezoekers van pop- en rockfestivals. Een tweede bezoekpatroon (21%) is veel 

grilliger en breder, met verhoogde kansen op het bijwonen van festivals met wereldmuziek, 

folk/volksmuziek, festivals met jazz of blues, en festivals met klassieke muziek. Deze groep vertoont 
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daarnaast ook een niet te verwaarlozen, doch in vergelijking met de eerste cluster lagere, kans om te 

participeren aan festivals met pop of rockmuziek. Vooral de verhoogde kansen van deze groep tot het 

bezoeken van festivals met jazz, blues of klassieke muziek springen echter in het oog, en dit 

rechtvaardigt ook het label dat aan deze groep wordt meegegeven (bezoekers van jazz/bluesfestivals of 

festivals van klassieke muziek). De volgende cluster (om en bij 18% van alle festivalbezoekers) wordt, 

net zoals cluster 1, gekenmerkt door een vrij exclusief bezoekpatroon. Deze groep participeert bijna 

met zekerheid aan festivals met wereldmuziek, folk of volksmuziek (97% kans). Respondenten in 

cluster 4 (16% van de festivalbezoekers), tot slot, vertonen een zeer hoge kans (98%) op het bijwonen 

van ‘andere’ muziekfestivals, met zeer lage kansen tot het bijwonen van één van de andere opgesomde 

types. 

 

Tabel 35. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Bezoek aan muziekfestivals’ (enkel festivalbezoekers, N= 419). 
Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Excl. 
pop/rock’ 

 

Cluster 2  
‘Jazz/blues/

klassiek’ 
 

Cluster 3 
‘Wereldm./ 

Folk’ 
 

Cluster 4 
‘Excl. 

andere’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,42 0,30 0,14 0,14 

      

Festival met  pop- of rockmuziek 0,64 1,00 0,47 0,37 0,21 

Festival met wereldmuziek, folk of 
volksmuziek 

0,24 0,01 0,30 0,97 0,03 

Festival met jazz of blues 0,13 0,01 0,42 0,01 0,00 

Festival met klassieke muziek 0,09 0,05 0,23 0,00 0,01 

Ander muziekfestival 0,22 0,03 0,19 0,12 0,98 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,45 0,21 0,18 0,16 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 187 88 77 67 

Totaal aantal eenheden (N)  419 

 

De vijf clusters van concertbezoekers reflecteren – net zoals dit het geval was voor de clustering op 

basis van muzikale genrevoorkeuren (Tabel 28) en festivalbezoek (Tabel 35) – scheidingslijnen tussen 

klassieke en moderne genres en tussen omnivore en eerder univore smaakpatronen.  

Een eerste cluster (29% van de concertgangers) vertoont beduidend hogere kansen tot het bijwonen 

van concerten met populaire Vlaamse muziek, Schlagers, concerten met fanfare- of harmoniemuziek, 

en operettes, maar lage kansen tot het bijwonen van andere types concerten.  Deze bundeling van 

concerten beantwoordt in sterke mate aan wat van Eijck en Lievens (2008), geïnspireerd door Frith 

(1996), aanzien als het folkschema. 

Een tweede cluster (28%) wordt gekenmerkt door een zeer hoge waarschijnlijkheid (99%) om 

minstens één pop- of rockconcert te hebben bezocht, naast hogere kansen tot het bijwonen van 

concerten met dance (17%) maar ook concerten met populaire Vlaamse muziek, Schlagers of 
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levenslied (17%). We verwijzen naar het ‘pop discours’ bij Frith (1996) (zie ook van Eijck & Lievens, 

2008). 

Een derde cluster (20%) springt in het oog door hoge participatiekansen binnen een bredere waaier aan 

wat we als klassieke concerten mogen bestempelen (barokmuziek, klassiek werk, orgel- of 

beiaardmuziek,…), en omschrijven we als de concertgangers met een klassieke voorkeur, terwijl 

hogere kansen op het bijwonen van zowel concerten met hedendaagse klassieke muziek als een breed 

gamma aan moderne genres (pop of rock, dance, wereldmuziek, populaire Vlaamse muziek, jazz of 

blues, kleinkunst of chanson, maar ook folk/volksmuziek) worden teruggevonden in cluster 4 (13% 

van alle concertgangers). We vermoeden dat enige vertekening door concerten als ‘Night of the 

proms’ en ‘Lotti goes classic’ een rol heeft gespeeld in het tot stand komen van een (iets of wat) 

hogere kans om concerten met ‘Hedendaags klassiek werk’ bij te wonen (21%) binnen deze specifieke 

cluster, daar waar deze vertekening minder duidelijk optrad wat betreft de analyse van muzikale 

genrevoorkeuren (cf supra). We verwijzen dan ook naar deze concertgangers als diegenen met een 

brede, maar overwegend moderne, oriëntatie. 

De vijfde en laatste cluster (10%) omvat concertgangers met een duidelijk omnivore smaak, in dit 

geval duidelijk nog sterker gericht op de klassieke genres (barok, hedendaags klassiek, klassiek, 

operette, opera, orgel- en beiaardmuziek) dan op de moderne genres (concerten met wereldmuziek, 

folk/volksmuziek, kleinkunst/chanson, fanfare/harmonie of jazz en blues). Dit noemen we de 

‘Omnivoren’, echter in het bijzonder gekenmerkt door een uitgesproken voorkeur voor klassieke 

muziek. 
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Tabel 36. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Concertbezoek’ (enkel concertgangers, N= 345). Model met 
vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd.  
Cluster 1  

‘Folk’ 
Cluster 2 

‘Pop’ 
 

Cluster 3  
‘Klassiek’ 

Cluster 4  
‘Modern 

(pop+folk)’ 

Cluster 5  
‘Omniv./ 
Klassiek’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,27 0,27 0,20 0,16 0,11 

       

Concert met barokmuziek  0,11 0,02 0,00 0,24 0,02 0,41 

Concert met klassiek werk 0,36 0,01 0,06 0,95 0,40 0,79 

Concert met hedendaagse klassieke 
muziek 

0,14 0,08 0,05 0,15 0,21 0,43 

Operette 0,09 0,18 0,01 0,04 0,05 0,24 

Orgel- of beiaardconcert  0,09 0,00 0,00 0,22 0,09 0,29 

Concert met pop of rockmuziek 0,40 0,02 0,99 0,04 0,63 0,28 

Concert met dance 0,11 0,04 0,17 0,01 0,26 0,08 

Concert met wereldmuziek 0,11 0,07 0,01 0,00 0,34 0,29 

Concert met folk of volksmuziek 0,13 0,07 0,01 0,00 0,47 0,27 

Concert met populaire Vlaamse muziek, 
10 om te zien, Schlagers of levenslied 

0,14 0,21 0,17 0,03 0,17 0,02 

Concert met kleinkunst of chanson 0,17 0,07 0,07 0,07 0,43 0,39 

Concert met fanfare, harmonie 0,18 0,23 0,02 0,11 0,29 0,35 

Concert met jazz, blues, soul of funk 0,16 0,04 0,12 0,08 0,41 0,31 

Operavoorstelling in een grote 
concertzaal met geluidsversterking 

0,08 0,04 0,02 0,03 0,00 0,50 

Operavoorstelling in een operagebouw 0,13 0,06 0,02 0,11 0,05 0,75 

Ander concert 0,10 0,11 0,03 0,15 0,11 0,14 

       

Clustergrootte na modale toewijzing  0,29 0,28 0,20 0,13 0,10 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 100 97 69 45 35 

Totaal aantal eenheden (N)  345 

 

� De clusteroplossingen voor festivalbezoek en concertbezoek worden vervolgens als input 

gebruikt in onderzoeksvraag 2.2.  

 

1.2.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

In een volgende, en laatste, stap willen we tot een globale typologie komen voor de muzieksector, en 

dit op basis van participatiecijfers en participatievormen enerzijds, en attitudinale kenmerken 

verbonden met die participatie, anderzijds. Deze typologie vormt dan de input voor onderzoeksvraag 

2.3, waarin we tot een globale en sectoroverkoepelende leefstijltypologie willen komen van 

Vlamingen, op basis van de enkelvoudige aselecte steekproef uit de Vlaamse bevolking,  gerealiseerd 

in de CPS-survey.  

Voor de opbouw van deze stijltypologie gebruiken we de resultaten uit voorgaande analyses. Concreet 

beschikken we over een clusterindeling op basis van participatiemotieven van concertgangers 
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(paragraaf 1.2.1.6) en een clustering op basis van participatiedrempels voor niet-concertgangers 

(paragraaf 1.2.1.8). Verder kwamen we tot een globale typologie (van alle respondenten) op basis van 

genrevoorkeuren (paragraaf 1.2.1.7). Daarnaast, wat betreft de publieke receptieve participatie, 

kwamen we tot een clusteroplossing op basis van festivalbezoek enerzijds en concertbezoek 

anderzijds. We willen nu zoveel mogelijk van deze clusteroplossingen in de laatste stap benutten. 

Omwille van de opsplitsing tussen participatiemotieven en participatiedrempels enerzijds, en 

aangezien we –logischerwijze- enkel over informatie met betrekking tot concertbezoek beschikken 

voor concertgangers, zijn we genoodzaakt de opsplitsing tussen concertgangers (N= 348) en niet-

concertgangers (N= 2494) te behouden. In eerste instantie wordt dan ook gezocht naar een 

gedetailleerde typologie van, enerzijds, concertbezoekers en, anderzijds, niet-concertgangers. In een 

volgende stap worden beide groepen samengevoegd, en bekomen we op die manier een brede maar 

gedetailleerde en genuanceerde indeling voor alle respondenten. 

 

1.2.3.1 Concertgangers 
 

Om tot een betekenisvolle typologie te komen, en zo zicht te krijgen op de interne differentiatie van 

concertgangers, benutten we bij voorkeur zoveel mogelijk van de beschikbare informatie. In 

voorgaande paragrafen kwamen we tot een vier-clusteroplossing voor participatiemotieven (redenen 

om concerten te bezoeken) (paragraaf 1.2.1.6) en een vijf-clusteroplossing voor concertparticipatie 

(soorten concerten bezocht, op niveau van (sub)genres) (paragraaf 1.2.2.2).  Bijkomend nemen we ook 

de genrevoorkeuren van concertgangers onder de loep19. We gaan immers uit van de hypothese dat de 

interne differentiatie van concertgangers, wat betreft hun muzikale genrevoorkeuren, sterk verschilt 

van de interne differentiatie van niet-concertgangers. De belangrijkste hypothese hierbij houdt in dat 

concertgangers doorgaans ook een meer gerichte, meer gespecialiseerde muzikale smaak vertonen in 

vergelijking tot respondenten die geen concerten hebben bezocht. Zo verwachten we bijvoorbeeld, bij 

de concertgangers, liefhebbers van klassieke muziek, rockliefhebbers of fans van jazz en blues 

duidelijker te kunnen onderscheiden van alle anderen.  

Wat betreft festivalbezoek (paragraaf 1.2.2.2) bleek een nieuwe analyse, op niveau van concertgangers 

of op niveau van niet-bezoekers, niet mogelijk, en dit omwille van het zeer geringe aantal 

respondenten beschikbaar in deze deelanalyses (zo zijn er in totaal slechts 89 festivalbezoekers binnen 

de groep van concertgangers). 

 
  

                                                   
19 Ter verduidelijking: de typologie voor muzikale genrevoorkeuren (paragraaf 1.2.1.7) werd bekomen voor de 
volledige steekproef, dus concertgangers en niet-concertgangers, en willen we in een volgende fase gebruiken 
om tot een sectoroverkoepelend beeld te komen van attitudinale leefstijlaspecten. De clusteroplossing hier 
verwijst naar de interne differentiatie van concertgangers, op basis van hun genrevoorkeuren. 
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Tabel 37. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Genrevoorkeuren muziek’ (enkel concertgangers, 
N= 346) 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 13 1795,65 -46027,29 -14560,35 -22738,35 8178 1,00 0,00 

2 27 1374,38 -46366,69 -14953,62 -23117,62 8164 1,00 0,05 

3 41 1222,15 -46437,05 -15077,85 -23227,85 8150 1,00 0,06 

4 55 1121,40 -46455,93 -15150,60 -23286,60 8136 1,00 0,09 

5 69 1058,19 -46437,27 -15185,81 -23307,81 8122 1,00 0,10 

6 83 1005,29 -46408,31 -15210,71 -23318,71 8108 1,00 0,10 

7 97 980,01 -46351,72 -15207,99 -23301,99 8094 1,00 0,11 

Modellen met local dependencies 

1 17 1662,68 -46136,87 -14685,32 -22859,32 8174 1,00 0,00 

2 31 1296,83 -46420,85 -15023,17 -23183,17 8160 1,00 0,05 

3 45 1141,74 -46494,07 -15150,26 -23296,26 8146 1,00 0,06 

4 59 1045,21 -46508,73 -15218,79 -23350,79 8132 1,00 0,09 

5 73 986,88 -46485,19 -15249,12 -23367,12 8118 1,00 0,10 

6 87 955,29 -46434,92 -15252,71 -23356,71 8104 1,00 0,12 

7 101 925,52 -46382,82 -15254,48 -23344,48 8090 1,00 0,12 

 

Tabel 37 toont de resultaten van verschillende latente klassenanalyses, voor muzikale genrevoorkeuren 

van concertgangers. Minimale informatiecriteria (AIC en AIC3) worden bereikt voor de modellen met 

5 of 6 clusters, waarin vier local dependencies (zie bijlage II.1.1.3.A) werden toegelaten.  

Een eerste cluster omvat exclusieve liefhebbers van internationale muziek, of aansluitend bij het 

ruimere popschema, hier echter onder de vorm van een uitgesproken voorkeur voor pop/rock en dance 

(38% van alle concertgangers). Als tweede groep (20%) onderscheiden we concertgangers die er een 

echte omnivore smaak op nahouden, en grenzen van wat in de literatuur bekend staat als ‘highbrow’, 

‘middlebrow’ en ‘lowbrow’, van ‘modern’ en ‘klassiek’, of van het pop-, folk- en klassieke schema of 

metagenre, overschrijden (we verwijzen hier ook naar de uitgebreide internationale literatuur – zie 

bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.3), maar dit met uitzondering van populaire Vlaamse muziek, 

Schlagers of levenslied, waarvoor geen verhoogde kansen worden teruggevonden. Niet alle 

zogenaamde populaire genres worden met andere woorden evenzeer gesmaakt door deze 

concertgangers. Een derde cluster (16%) omvat exclusieve liefhebbers van klassieke muziek, en 

daaronder worden alle opgenomen klassieke genres (barok, hedendaags klassiek, opera,…) begrepen.  

De volgende groep, om en bij 15% van alle concertbezoekers, verkiest alle moderne genres, waaronder 

zowel pop/rock, dance, jazz/blues, wereldmuziek als kleinkunst, folk of populaire Vlaamse muziek, en 

sluit daarmee aan bij het pop- en folkschema (cf Frith, 1996; van Eijck & Lievens, 2008). Tot slot 

onderscheiden we een klein segment met – exclusieve – liefhebbers van harmonie, fanfare, brassband 

of parademuziek (12%). Deze concertbezoekers vertonen verder opvallend lagere kansen op enige 

voorkeur voor andere – klassieke of moderne – muziekgenres. 
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Tabel 38. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Genrevoorkeuren muziek’ (enkel concertgangers, N= 346). 
Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd. 
(Hoog)  

Cluster 1  
‘Pop’ 

Cluster 
‘Omnivoren’ 

Cluster 3  
‘Klassiek’ 

Cluster 4  
‘Modern 

(pop+folk)’ 

Cluster 5  
‘Harmonie, 
brassband, 

fanfare’ 
Clustergrootte 
(probabilistisch) 

 0,37 0,21 0,16 0,14 0,12 

   

Pop / Rock  0,67 0,90 0,79 0,30 0,87 0,02 

Dance 0,51 0,78 0,60 0,02 0,66 0,01 

Wereldmuziek 0,48 0,34 0,89 0,20 0,90 0,00 

Folk, Volksmuziek 0,34 0,05 0,67 0,25 0,88 0,11 

Populaire Vlaamse 
muziek, 10 om te  zien, 
Schlagers of Levenslied 

0,37 0,36 0,42 0,19 0,50 0,34 

Kleinkunst of Chanson 0,37 0,16 0,63 0,40 0,71 0,11 

Fanfare, Harmonie of 
Brassband,  Parademuziek 

0,13 0,00 0,28 0,13 0,22 0,15 

Jazz, Blues, Soul of Funk 0,37 0,28 0,65 0,34 0,54 0,00 

Barokmuziek 0,22 0,04 0,44 0,67 0,04 0,00 

Klassiek werk 0,46 0,13 0,99 1,00 0,24 0,14 

Hedendaagse klassieke 
muziek 

0,30 0,12 0,65 0,50 0,09 0,22 

Opera 0,20 0,01 0,43 0,59 0,02 0,06 

Operette   0,14 0,03 0,30 0,30 0,05 0,11 

       

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,38 0,20 0,16 0,15 0,12 

Aantal eenheden (N) per 
cluster (na toewijzing) 

 128 69 54 50 40 

Totaal aantal eenheden 
(N) 

 341 

 

Clusteroplossing voor concertgangers: attitudinale aspecten en participatie  

 

De bekomen resultaten laten nu toe om tot een betekenisvolle clusteroplossing te komen voor alle 

concertgangers, op basis van hun muziekparticipatie en attitudinale aspecten daarmee verbonden. De 

gebruikte inputvariabelen zijn: een categorische variabele met vier clusters/categorieën van 

festivalbezoek, waaraan een vijfde categorie met ‘niet-participanten’ werd toegevoegd (slechts 26% 

van alle concertgangers bezoekt ook festivals), een categorische variabele met de clusteroplossing 

voor concertparticipatie (vijf clusters), een variabele met de hierboven bekomen oplossing voor 

muzikale genrevoorkeuren, maar hier, en om zoveel mogelijk respondenten in de analyse te betrekken, 

aangevuld met een kleine groep van ‘Niet-luisteraars’  (dit zijn de respondenten die voor geen enkel 

genre voorkeur vertoonden/naar geen enkel genre hebben geluisterd) en tot slot een variabele met vier 

clusters van participatiemotieven. Op basis van het AIC3-criterium (-1382,12), de lage proportie 
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classificatiefouten en voldoende lage bivariate residuelen en spaarzaamheid, verkiezen we het model 

met drie clusters. 

 

Tabel 39. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Muziekparticipatie en attitudinale aspecten 
verbonden aan muziekparticipatie’ (enkel concertgangers, N= 329) 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

1 16 483,04 -2895,50 -682,96 -1265,96 583 1,00 0,00 

2 33 338,63 -2941,39 -793,37 -1359,37 566 1,00 0,08 

3 50 264,88 -2916,63 -833,12 -1382,12 549 1,00 0,12 

4 67 213,62 -2869,37 -850,38 -1382,38 532 1,00 0,12 

5 84 188,75 -2795,72 -841,25 -1356,25 515 1,00 0,15 

6 101 176,00 -2709,96 -820,00 -1318,00 498 1,00 0,19 

7 118 151,56 -2635,88 -810,44 -1291,44 481 1,00 0,19 

8 135 139,49 -2549,43 -788,51 -1252,51 464 1,00 0,19 
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Tabel 40. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Muziekparticipatie en attitudinale aspecten’ (enkel 
concertgangers, N= 329). Model met drie clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Modern/pop, 
brede 

motivatie’ 

Cluster 2  
‘Folk, 

onuitgespr 
motivatie’ 

 

Cluster 3  
‘Klassiek/ 
omnivoor, 
intrinsieke 
motivatie’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,48 0,29 0,23 

     

Muziekfestivals      

Excl. pop/rock 0,11 0,22 0,00 0,01 

Jazz, blues, klassiek 0,08 0,08 0,00 0,19 

Wereldmuziek, folkmuziek 0,04 0,09 0,00 0,00 

Excl. Andere 0,02 0,01 0,03 0,03 

Niet-participanten 0,74 0,60 0,97 0,77 

Concerten      

Folk 0,29 0,17 0,73 0,05 

Pop 0,28 0,54 0,04 0,04 

Klassiek 0,20 0,04 0,21 0,54 

Modern (pop+folk) 0,13 0,19 0,00 0,13 

Omnivoor/klassiek 0,10 0,07 0,02 0,25 

Genrevoorkeuren      

Excl. internationaal georiënteerd 0,37 0,59 0,35 0,01 

Omnivoor 0,20 0,18 0,06 0,36 

Klassiek 0,16 0,00 0,07 0,60 

Modern (pop+folk) 0,15 0,23 0,07 0,03 

Harmonie, brassband, fanfare 0,12 0,00 0,42 0,00 

Niet-luisteraars 0,01 0,00 0,02 0,00 

Participatiemotieven  concertbezoek      

Intrinsieke motieven 0,38 0,29 0,36 0,57 

Genrevreemde motieven 0,34 0,36 0,36 0,24 

Brede motivatie 0,21 0,28 0,17 0,15 

Onuitgesproken/laag 0,07 0,07 0,10 0,05 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,44 0,32 0,23 

Aantal eenheden (N) per cluster (na toewijzing)  144 105 76 

Totaal aantal eenheden (N)  324 
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Bespreking 

 

Een eerste groep van concertgangers (45%) heeft verhoogde kansen tot het (exclusief) bijwonen van 

pop- en rockfestivals (22%), naast een iets of wat hogere kans tot het bijwonen van festivals met 

wereldmuziek (9%). In vergelijking tot de andere groepen van concertgangers vertonen zij verder de 

laagste kans om geen festivalbezoekers te zijn (60%, in vergelijking met 74% voor alle concertgangers 

samen). Respondenten in deze cluster verkiezen met grotere waarschijnlijkheid internationaal 

georiënteerde moderne muziek, of moderne muziek in het algemeen, en deze voorkeur uit zich ook in 

hun keuze voor concerten van genres die passen binnen het ruimere ‘pop’ schema (cf van Eijck & 

Lievens, 2008). Zij vertonen verder verhoogde kansen (28%) om omwille van verschillende redenen 

(brede motivatie) concerten te bezoeken, maar verlaagde kansen in vergelijking tot de doorsnee 

concertganger (29% tegenover 38%) om hoog te scoren op de intrinsieke dimensie. We beschrijven 

hen als de concertgangers met een voorkeur voor moderne muziek/voor het popschema, met een brede 

motivatie. Wanneer we ook Schulzes (2000 [1992]) studie ter hand nemen, kunnen we stellen dat deze 

groep het meeste affiniteit vertoont voor het zogeheten ‘Spannungschema’, en dus het meeste 

gelijkenissen met Schulzes ‘Unterhaltungsmilieu’ (gericht op actie, opwinding en entertainment) (zie 

bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3). 

Een tweede cluster (om en bij 32% van alle concertgangers) kan het beste worden bestempeld als een 

groep met een smaak die zich situeert binnen het folkschema (cf van Eijck & Lievens, 2008; Frith, 

1996) door hun sterke gerichtheid op operette en concerten van lokaal georiënteerde muziek (folk als 

metagenre), enerzijds, en harmonie, fanfare, brassband en parademuziek (wat betreft muzikale 

voorkeuren), anderzijds. Zij vertonen van alle concertgangers de laagste kansen om ook 

festivalbezoeker te zijn (97% kans op niet-participatie) en scoren verder met iets grotere 

waarschijnlijkheid dan de doorsnee concertganger (10% tegenover 7% kans) laag op de verschillende 

participatiemotieven die in de vragenlijst werden opgenomen. Naar analogie met de studie van 

Schulze (2000 [1992]) leunt deze groep tevens het dichtste van allen aan bij wat Schulze het 

‘Harmoniemilieu’ noemt, met een sterke gerichtheid op het zogeheten Trivialschema, waarin 

veiligheid, conformisme, familiariteit en zekerheid centraal staan.  

Een derde en laatste groep verkiest festivals met klassiek werk, jazz of blues en maakt met verhoogde 

kansen melding van een omnivore (36%) of klassieke (60%) genrevoorkeur en een analoge 

concertkeuze (klassiek, 54% of omnivoor met nadruk op klassiek, 25%). Zij bezoeken met de grootste 

waarschijnlijkheid concerten omwille van intrinsieke of genregebonden redenen (57%). Deze groep 

vertoont opvallend weinig interesse voor (festivals of concerten met) – exclusief – internationaal 

georiënteerde muziek (dance, rock/pop), noch voor harmonie, fanfare, brassband, Vlaamse muziek, 

Schlagers of levenslied. Naar analogie met de internationale onderzoeksliteratuur zou deze groep 

wellicht het beste kunnen worden omschreven als ‘highbrow omnivoren’. Deze concertgangers 

balanceren tussen Schulzes omschrijving van het ‘Selbstverwirklichungsmilieu’ en het 
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‘Niveaumilieu’, hoewel hun stijl meer lijkt aan te leunen bij het ‘Hochkulturschema’ dan bij het 

‘Spannungschema’ (Schulze, 2000 [1992]) (zie ook  bespreking in hoofdstuk 1, paragrafen 5.4.3 en 

6.3).  

 

1.2.3.2 Niet-concertgangers 
 

In onze zoektocht naar de interne differentiatie van niet-participanten, hier beperkt tot ‘niet-bezoekers 

van concerten’, benutten we, net zoals we dit deden voor de concertgangers, zoveel mogelijk van de 

beschikbare informatie. De voorgaande analyses leverden een oplossing met vijf clusters op basis van 

participatiedrempels (paragraaf 1.2.1.8) en een oplossing met vijf clusters voor festivalbezoek 

(paragraaf 1.2.2.2) op. Net zoals dit gebeurde voor de concertgangers, willen we echter ter 

voorbereiding van de definitieve analyse, op basis van attitudes en gedrag, een blik werpen op de 

genrevoorkeuren van niet-participanten. Meerbepaald verwachten we een andere interne differentiatie 

van niet-concertgangers, een andere interne verdeling wat betreft deze genrevoorkeuren. Eén 

hypothese luidt dat deze groep, die niet deelneemt aan het publieke (concert)aanbod, ook een grotere 

cluster zal omvatten met personen die over het algemeen weinig of geen interesse vertonen voor 

muziek. Dit zou zich moeten uiten in een grotere groep van ‘niet-luisteraars’ (of respondenten zonder 

genrevoorkeur). Een andere hypothese houdt in dat de muzikale voorkeuren van deze groep minder 

‘gespecialiseerd’ zijn, maar meer diffuus. Hier verwachten we met andere woorden geen cluster van 

typische jazz- of bluesliefhebbers, van fans van rock en pop,… maar vermoeden we meer clusters van 

muziekliefhebbers met een brede, maar misschien ook ‘vagere’, muzikale interesse terug te vinden. 

Tabel 41 laat de resultaten van verschillende latente klassenanalyses zien, voor muzikale 

genrevoorkeuren van niet-concertgangers. Minimale informatiecriteria worden bereikt voor het model 

met 5, waarin local dependencies werden toegelaten20. (zie bijlage II.1.1.3.B).  

Een eerste groep (Tabel 42), met ongeveer 36% van alle niet-concertgangers, bestaat uit respondenten 

met een onuitgesproken muzikale smaak of weinig muzikale interesse,  af te leiden uit sterk verlaagde 

kansen op eender welke muzikale genrevoorkeur, met uitzondering van Vlaamse muziek, Schlagers of 

levenslied. Een tweede cluster (33%) omvat niet-concertgangers met een duidelijke voorkeur voor 

internationaal georiënteerde muziek, met name rock/pop, dance en wereldmuziek, maar met een 

duidelijk lagere kans om liefhebber te zijn van klassieke muziek (in alle vermelde subgenres), folk en 

volksmuziek. Hun smaak sluit het beste aan bij wat Frith (1996) het popdiscours noemt.   

In een derde cluster (13%) zien we, net zoals dit het geval was bij de concertgangers, de echte 

muzikale omnivoren opduiken (zie literatuurbespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 en hoofdstuk 2, 

                                                   
20 Het gaat in dit geval om dezelfde zeven local dependencies die in de algemene analyse van muzikale 
genrevoorkeuren (paragraaf 1.2.1.7) aan bod kwamen, namelijk het toelaten van een directe associatie tussen 
populaire Vlaamse muziek, Schlagers,… en enerzijds dance, anderzijds folk/volksmuziek, daarnaast kleinkunst/ 
chanson en ook hedendaags klassiek, tussen  folk/volksmuziek en wereldmuziek, tussen folk/ volksmuziek en 
kleinkunst/chanson en tot slot tussen wereldmuziek en jazz/blues/soul/funk. 
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paragraaf 2.4.2), waarbij ook hier geen verhoogde (maar ook geen verlaagde) kansen worden 

waargenomen op een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek, Schlagers of levenslied.  

In een vierde segment (8%) vinden we niet-participanten met een brede, maar overwegend moderne 

muzikale smaak. Deze groep springt in het oog omwille van verlaagde kansen om liefhebber te zijn 

van eender welk klassiek (sub)genre, maar verhoogde kansen op een voorkeur voor elk van de 

vermelde moderne (sub)genres. In tegenstelling tot cluster 2 luisteren deze respondenten wel meer dan 

gemiddeld naar jazz/blues/soul/funk, naar volksmuziek/folk of naar kleinkunst/chanson.  Deze niet-

concertgangers combineren het popschema met het folkschema (cf van Eijck & Lievens, 2008). 

Een laatste cluster (10%) omvat niet-concertgangers met een voorkeur voor alle klassieke genres, en 

daarnaast kleinkunst/chanson, folk/volksmuziek. We merken meteen op dat, in tegenstelling tot de 

interne differentiatie van concertgangers, de groep van ‘(exclusieve) liefhebbers van klassieke muziek’ 

ontbreekt, evenals de cluster met exclusieve liefhebbers van harmonie, brassband of fanfaremuziek. 

Deze groep combineert met andere woorden het klassieke schema met het folkschema, gebaseerd op 

de terminologie van Frith (1996). 

Over het algemeen kunnen we stellen dat groepen met een univore muzikale smaak (bijvoorbeeld voor 

klassiek werk, voor jazz/blues/soul funk, voor pop/rock) niet duidelijk naar voor treden binnen de 

ruimere groep van niet-concertgangers. Hetzelfde viel overigens op in de bespreking van de meest 

optimale clusteroplossing op basis van genrevoorkeuren voor de volledige steekproef. Daar nauwelijks 

12% (348/2845) van de totale steekproef concertparticipant is, hoeft dit laatste ook niet te 

verwonderen. We concluderen hieruit dat de groepen met een univore smaak slechts een kleine 

minderheid vertegenwoordigen in de volledige populatie, en dat het bovendien voornamelijk 

(publieke) participanten (i.c. concertgangers) betreft.  

  



- 159 - 

 

 

Tabel 41. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Genrevoorkeuren muziek’ (enkel niet-
concertgangers, N= 2481) 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 3455,59 -468,29 2451,59 1949,59 502 0,00 0,00 

2 19 1906,78 -1938,93 922,78 430,78 492 0,00 0,08 

3 29 1145,02 -2622,52 181,02 -300,98 482 0,00 0,13 

4 39 889,79 -2799,59 -54,21 -526,21 472 0,00 0,15 

5 49 735,30 -2875,92 -188,70 -650,70 462 0,00 0,16 

6 59 667,60 -2865,45 -236,40 -688,40 452 0,00 0,17 

7 69 609,57 -2845,32 -274,43 -716,43 442 0,00 0,16 

Modellen met local dependencies 

1 16 2633,50 -1235,66 1643,50 1148,50 495 0,00 0,00 

2 26 1316,78 -2474,22 346,78 -138,22 485 0,00 0,08 

3 36 745,08 -2967,75 -204,92 -679,92 475 0,00 0,10 

4 46 574,22 -3060,45 -355,78 -820,78 465 0,00 0,12 

5 56 521,37 -3035,13 -388,63 -843,63 455 0,02 0,16 

6 66 508,95 -2969,38 -381,05 -826,05 445 0,02 0,16 

7 76 445,78 -2954,39 -424,22 -859,22 435 0,35 0,17 

 

Tabel 42. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Genrevoorkeuren muziek’ (enkel niet-concertgangers, 
N=2481). Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd. 
(Hoog)  

Cluster 1  
‘Vlaams/ 

Onuitgespr.’ 

Cluster 2  
‘Pop ’ 

Cluster 3  
‘Omnivoor’ 

Cluster 4  
‘Modern 

(pop+folk)’ 

Cluster 5  
‘Klassiek 

+ folk’ 
Clustergrootte 
(probabilistisch) 

 0,37 0,30 0,13 0,10 0,10 

   

Pop / Rock  0,59 0,21 0,93 0,88 0,97 0,15 

Dance 0,46 0,08 0,88 0,73 0,64 0,05 

Wereldmuziek 0,33 0,07 0,44 0,66 0,68 0,22 

Folk, Volksmuziek 0,23 0,14 0,13 0,50 0,54 0,30 

Populaire Vlaamse 
muziek, 10 om te  zien, 
Schlagers of Levenslied 

0,46 0,48 0,39 0,45 0,60 0,47 

Kleinkunst of Chanson 0,27 0,12 0,11 0,58 0,71 0,41 

Jazz, Blues, Soul of Funk 0,24 0,07 0,24 0,61 0,48 0,16 

Klassiek werk 0,21 0,04 0,02 0,81 0,02 0,87 

Hedendaagse klassieke 
muziek 

0,16 0,06 0,05 0,54 0,01 0,53 

       

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,36 0,33 0,13 0,08 0,10 

Aantal eenheden (N) per 
cluster (na toewijzing) 

 809 757 294 191 221 

Totaal aantal eenheden 
(N) 

 2271 
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Clusteroplossing voor niet-concertgangers: participatie en attitudinale aspecten 

 

Zoals dit gebeurde voor de concertgangers, kunnen we nu ook voor niet-concertgangers een typologie 

opstellen, en dit op basis van hun muziekparticipatie en attitudinale aspecten daarmee verbonden. De 

gebruikte inputvariabelen zijn: een variabele met vier clusters/categorieën van festivalbezoek, waaraan 

een vijfde categorie met ‘niet-participanten’ werd toegevoegd (maar liefst 87% van alle niet-

concertgangers bezoekt ook geen festivals), een variabele met vijf clusters van participatiedrempels 

(drempels voor concertbezoek) en tot slot. een variabele met de  oplossing voor muzikale 

genrevoorkeuren, aangevuld met een groep van ‘Niet-luisteraars’  (221 personen of 5% van alle niet-

concertgangers zou naar eigen zeggen naar geen enkele van de vermelde genres luisteren).  

AIC (= -122,03) bereikt het minimum, en BIC en AIC3 de op één na laagste waarde, bij een oplossing 

met drie clusters (Tabel 43). 

 

Tabel 43. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Muziekparticipatie en attitudinale aspecten 
verbonden aan muziekparticipatie’ (uitsluitend niet-concertgangers, N= 2363). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

1 13 437,77 -618,66 165,77 29,77 136 0,00 0,00 

2 27 132,50 -815,18 -111,50 -233,50 122 0,24 0,17 

3 41 93,97 -744,96 -122,03 -230,03 108 0,83 0,29 

4 55 70,63 -659,55 -117,37 -211,37 94 0,97 0,35 

5 69 54,76 -566,67 -105,24 -185,24 80 0,99 0,38 

6 83 48,55 -464,13 -83,45 -149,45 66 0,95 0,43 

7 97 32,45 -371,48 -71,55 -123,55 52 0,99 0,34 
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Tabel 44. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Muziekparticipatie en attitudinale aspecten’ (enkel niet-
concertgangers, N= 2363). Model met drie clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

 ‘Gn interesse,  
niet-part, 

Vlaamse muz.’  
 

Cluster 2  
 ‘Omnivoor/ 

Klassiek/ 
Tijd/Kostp.’ 

 

Cluster 3  
‘Modern 

(Pop+folk), 
Kostp/gebr, 

aanbod’ 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,36 0,33 0,31 

     

Muziekfestivals      

Excl. pop/rock 0,06 0,00 0,03 0,15 

Jazz, blues, klassiek 0,02 0,00 0,05 0,02 

Wereldmuziek, folk 0,03 0,00 0,02 0,05 

Excl. andere 0,02 0,01 0,01 0,04 

Niet-participanten 0,87 0,99 0,88 0,73 

Drempels concertbezoek      

Geen tijd 0,36 0,26 0,43 0,39 

Liever thuis 0,23 0,49 0,14 0,03 

Kostprijs 0,17 0,03 0,21 0,30 

Aanbod te klein 0,14 0,08 0,17 0,16 

Geen interesse in aanbod 0,11 0,15 0,05 0,12 

Genrevoorkeuren      

Vlaamse muziek/onuitgesproken 0,34 0,56 0,25 0,18 

Pop 0,32 0,17 0,20 0,60 

Omnivoor 0,12 0,00 0,29 0,08 

Modern (pop+folk) 0,08 0,05 0,05 0,14 

Klassiek+folk 0,09 0,07 0,20 0,00 

Niet-luisteraars 0,05 0,14 0,00 0,00 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,41 0,22 0,37 

Aantal eenheden (N) per cluster (na toewijzing)  969 523 863 

Totaal aantal eenheden (N)  2354 

 

Bespreking 

 

Op basis van de meest optimale clusteroplossing (Tabel 44) vinden we bij de niet-concertgangers een 

eerste groep (41%) die met grote zekerheid (99% kans) geen festivals heeft bijgewoond. Deze 

respondenten vermelden verder als redenen om geen concerten te bezoeken op de eerste plaats dat ze 

liever thuis blijven (algemeen gebrek aan interesse) (49% kans) of een gebrek aan interesse in het 

aanbod (15%). Hun muzikale voorkeur is onuitgesproken of gaat met grotere waarschijnlijkheid uit 

naar populaire Vlaamse muziek, Schlagers, levenslied (56% kans), of zij geven met verhoogde kans 
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aan nooit naar muziek te luisteren (14% kans). Deze niet-concertgangers sluiten met andere woorden 

het dichtste aan bij het beeld van ‘de ongeïnteresseerde niet-participant’.  

We onderscheiden een tweede groep van niet-concertgangers (22%) met een sterke voorkeur voor 

genres binnen het klassieke schema of folkschema (cf Frith, 1996; van Eijck & Lievens, 2008) (20% 

kans) of met wat we een omnivore muzikale smaak (moderne en klassieke genres) hebben genoemd 

(29% kans). Dit sluit aan bij hun iets sterkere voorkeur, althans vergeleken met alle niet-

concertgangers, voor festivals van klassieke muziek, jazz of blues. Vooral een gebrek aan tijd (43% 

kans), een te hoge kostprijs (21% kans) of een gebrek aan lokaal aanbod (17% kans) worden 

aangehaald als redenen om geen concerten bij te wonen. We verwijzen naar deze groep als de niet-

concertgangers met een omnivore of overwegend klassieke muzikale smaak, die naar eigen zeggen 

omwille van ‘praktische condities’ (een gebrek aan tijd, financiële middelen,… ) niet tot participatie 

blijken over te gaan.  

Een derde en laatste cluster (37%) vermeldt naast een te hoge kostprijs (30% kans) met grotere kans 

een gebrek aan lokaal aanbod (16% kans) als drempel voor concertbezoeken. Zij vertonen een 

duidelijke voorkeur voor festivals van pop/rock of festivals van wereldmuziek en zijn overigens van 

alle niet-concertgangers de groep met de hoogste kans om wel festivals te bezoeken (22% kans op 

participatie aan festivals). Hun muzikale smaak situeert zich duidelijk binnen de moderne muziek 

(folkschema en popschema) (14% kans) en nog meer specifiek binnen de internationaal georiënteerde 

moderne muziek (popschema) (60% kans). We vermoeden dat zich in deze groep vooral jongeren 

bevinden, met een voorkeur voor pop- en rockfestivals, moderne internationaal georiënteerde muziek 

en eventueel nog zonder vaste job/studerend/schoolgaand, wat een mogelijke oorzaak kan zijn de 

vermelding van een ‘te hoge kostprijs’ als belangrijkste reden om niet naar concerten te gaan.  

 

1.2.3.3 Conclusie 
 

Op basis van voorgaande oplossingen komen we nu tot één variabele, met drie categorieën van 

concertgangers en drie categorieën van niet-concertgangers. Bij de niet-concertgangers onderscheiden 

we een groep met een redelijk uitgesproken muzikale voorkeur (voornamelijk moderne genres, of 

passend binnen het pop- of folkschema), die omwille van een gebrek aan tijd of financiële middelen 

geen concerten bezoeken maar wel de grootste kans hebben van alle niet-concertgangers om toch 

festivals (voornamelijk van pop en rock) op te zoeken (32,1% van de volledige steekproef), een cluster 

(36,0%)  met niet-concertgangers die voornamelijk een gebrek aan interesse (‘ik blijf liever thuis’, ‘het 

interesseert me niet’) rapporteren, en ook in huiselijke kring weinig naar muziek luisteren 

(uitgezonderd hun voorkeur voor populaire Vlaamse muziek), en tot slot een cluster (19,4%) van niet-

concertgangers met een omnivore of klassiek smaak, gecombineerd met het bezoek aan festivals van 

jazz/blues of klassieke muziek, en die voornamelijk een gebrek aan tijd, een te hoge kostprijs of een 

gebrek aan lokaal concertaanbod als drempels vermelden.  
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Deze verdeling van de niet-concertgangers vindt duidelijk haar weerspiegeling in de verdeling van 

concertgangers. Ook hier vinden we een groep van liefhebbers van (internationaal georiënteerde) 

moderne muziek (‘pop’) (5,3% van de volledige steekproef), die omwille van diverse redenen 

concerten bezoeken en met hogere kans ook festivalbezoekers zijn. Daarnaast is er de groep van 

concertgangers met een muzikale smaak die hoofdzakelijk aansluit bij het folkschema, of anders 

‘lokaal georiënteerde moderne muziek’ (cf Decraene et al, 2007) (3,9%) die uitsluitend een bepaald 

type concert/muziekvoorstellingen (met name operette, Vlaamse muziek, fanfare) bezoekt, maar geen 

interesse vertoont voor muziekfestivals, noch voor enig ander muzikaal genre, en een derde groep 

(2,8%) met een vrij omnivore muzikale smaak, doch een iets sterkere voorkeur voor klassieke muziek 

en jazz-, blues- en klassieke concerten, die met grotere waarschijnlijkheid intrinsieke bezoekmotieven 

rapporteert. 0,5% van de steekproef kon tot slot niet eenduidig worden toegewezen aan één specifieke 

cluster (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.5 voor een bespreking van het criterium voor toewijzing).  

 
Tabel 45. Definitieve clusterindeling voor muziekparticipatie, attitudinale aspecten en gedrag  
(volledige steekproef).  
Cluster  % 

1 Niet-concertgangers , voorkeur Vlaamse muziek, 

algemeen gebrek aan interesse 

36,0% 

2 Niet-concertgangers, omnivoor/klassiek,gebrek aan tijd, 

kostprijs 

19,4% 

3 Niet concertgangers, modern (pop+folk), kostprijs, 

gebrek aan lokaal aanbod 

32,1% 

4 Concertgangers, modern/pop, brede motivatie 5,3% 

5 Operette, folk, onuitgesproken motivatie 3,9% 

6 Concertgangers, omnivoor/klassiek, intrinsieke motivatie 2,8% 

7 Niet toegewezen respondenten 0,5% 

(N) 2692 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudinale aspecten, wordt vervolgens als 

input gebruikt in onderzoeksvraag 2.3.  
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1.3 Sport 
 

1.3.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.3.1.1 Inleiding 
 

Dat (culturele) leefstijlen meer behelzen dan kunstenparticipatie, moet duidelijk blijken uit de 

expliciete keuze voor sport als leefstijlsector. Wanneer we denken aan vrijetijdsbeleving, of leisure, is 

dit de eerste niet-kunstensector die in aanmerking komt. Hierbij moeten we in de eerste plaats een 

onderscheid maken tussen actieve sportbeoefening en het receptief bijwonen van of louter volgen van 

sportwedstrijden. Vanuit de literatuurstudie (hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1) kunnen vervolgens 

attitudinale leefstijlindicatoren worden onderscheiden die met het actieve luik, enerzijds, en het 

receptieve luik, anderzijds, verband houden. Zowel wat betreft actieve sportbeoefening, binnenshuis of 

buitenshuis, als wat betreft deze receptieve deelname (het bijwonen van of kijken naar 

sportwedstrijden) komen dan bijvoorbeeld participatiemotieven, participatiedrempels, voorkeur voor 

specifieke sporttakken, verwachtingen ten aanzien van sportbeoefening/een sportwedstrijd, intenties 

tot participatie, sportbeleving, en eventueel de algemene houding ten opzichte van sport 

(‘belang/centraliteit in het leven’) in aanmerking. Binnen de onderzoeksliteratuur vinden we een 

traditie die zich voornamelijk op ‘leisure’ richt (als synoniem voor ‘actieve, buitenshuizige recreatie’), 

waaronder in de eerste plaats ook (buitenshuizige) sportparticipatie. Binnen deze onderzoekstraditie 

zijn voornamelijk participatiemotieven en participatiedrempels aan bod gekomen (zie onder andere  

Jackson & Witt, 1994; Jackson & Henderson, 1995; Carroll & Alexandris, 1997; Scheerder et al, 

2001; Scheerder & Pauwels, 2005; Cerin & Leslie, 2008 en ook Bennett, Emmison & Frow, 1999 of 

hoofdstuk 1, paragraaf 3.3).  

 

1.3.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

De CPS-survey omvat (uitsluitend) een meetinstrument dat redenen voor sportbeoefening nagaat 

(Tabel 46). De lijst met motieven is gebaseerd op het onderzoek van Bennett, Emmison en Frow in 

Australië (1999). Deze participatiemotieven werden enkel voorgelegd aan respondenten die tijdens het 

afgelopen half jaar minstens één keer sportten (N= 1831). De survey omvat op die manier dan ook 

geen attitudinale leefstijlindicator voor niet-participanten.  
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Tabel 46. Motieven voor sportbeoefening: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Er zijn verschillende redenen om aan sport te 
doen. Ik zal u nu een aantal redenen 
voorlezen. Kan u telkens zeggen in welke 
mate die bij u passen of niet bij u passen? 

Past  
helemaal  
voor mij 
  

   Past  
helemaal  

niet 

(N) 

1 Voor uw gezondheid 3,4% 2,8% 3,4% 9,5% 18,5% 26,8% 35,6% 1830 

2 Om uw eigen grenzen te verleggen 21,5% 14,9% 9,5% 15,6% 14,7% 12,4% 11,3% 1831 

3 Om u te ontspannen 2,6% 1,4% 2,7% 7,2% 17,0% 28,1% 41,0% 1831 

4 Voor de groepsgeest 18,4% 10,9% 8,2% 12,1% 17,1% 17,3% 15,9% 1830 

5 Om weg te zijn van huis 41,2% 19,0% 9,8% 10,6% 9,3% 5,1% 5,0% 1831 

6 Voor de kick 35,1% 17,7% 10,1% 11,8% 10,3% 8,0% 7,0% 1829 

7 Om een mooi lichaam te hebben 22,2% 13,5% 11,6% 17,5% 16,1% 11,0% 8,1% 1830 

8 Voor vriendschap en gezelligheid 10,2% 6,7% 6,5% 12,6% 21,1% 19,2% 23,7% 1831 

9 Om een goede conditie te hebben 4,3% 3,2% 4,9% 10,6% 20,8% 25,2% 31,0% 1831 

10 Voor de competitie 45,0% 16,7% 9,0% 7,4% 7,2% 6,8% 7,9% 1830 

 

 

1.3.1.3 Dimensies van participatiemotieven 
 
Op basis van de opgesomde attitudinale indicatoren trachten we nu tot dimensies van 

participatiemotieven te komen  (zie hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.3), en dit met het oog op datareductie. 

Bovendien verwachten we, op basis van dit meetinstrument met 10 mogelijke redenen voor 

sportbeoefening, in ieder geval een dimensie die te maken heeft met verschillende fysieke 

aspecten/voordelen (gezondheid, fitheid, schoonheid, conditie)’, een dimensie ‘omwille van de 

uitdaging’ (omwille van de kick, de competitie, het verleggen van grenzen), en een sociale dimensie 

(groepsgeest, vriendschap en gezelligheid, weg zijn van huis) terug te vinden.  

We voeren een exploratieve factoranalyse uit (principal axis factoring, promaxrotatie), waarbij  de 

items die sterk laden op meer dan één factor of zwak laden op elk van de verschillende factoren 

stapsgewijs werden weggelaten (zie bijlage II.1.2.1.A). Tabel 47 geeft de patroonmatrix bij de meest 

optimale factoroplossing, waarin zeven items die allen hoog laden op slechts één factor worden 

weerhouden, weer. We onderscheiden op basis van deze factoranalyse inderdaad een dimensie 

‘Omwille van de uitdaging’ (met als hoogladende items ‘Om uw eigen grenzen te verleggen’, ‘Voor 

de kick’ en ‘Omwille van de competitie’), een sociale dimensie (items ‘Voor de groepsgeest’ en ‘Voor 

de vriendschap en gezelligheid’) en een dimensie ‘Omwille van de gezondheid’ (‘Voor uw 

gezondheid’, ‘Om een goede conditie te hebben’). De drie dimensies correleren onderling positief (zie 

bijlage II.1.2.1.A). 
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Tabel 47. Definitieve patroonmatrix voor ‘Motieven voor sportbeoefening’ (enkel sportbeoefenaars, N= 
1828). 

 Factor 1: 

Uitdaging 

Factor 2: 

Sociaal 

Factor 3 : 

Gezondheid 

Voor uw gezondheid -0,12 0,06 0,77 

Om uw eigen grenzen te verleggen 0,70 -0,07 0,17 

Voor de groepsgeest 0,08 0,79 0,00 

Voor de kick 0,74 0,00 -0,07 

Voor vriendschap en gezelligheid -0,04 0,82 0,03 

Om een goede conditie te hebben 0,10 -0,03 0,82 

Voor de competitie 0,62 0,11 -0,11 

Verklaarde variantie per factor 38,2% 22,1% 15,5% 

 

1.3.1.4 Categorisatie van participatiemotieven 
 

Na de berekening van meanscores volgt, zoals dit gebeurde voor muziekparticipatie, een hercodering 

van de drie dimensies van participatieredenen. 

Tabel 48 toont de verdeling van respondenten over de drie categorieën van elke dimensie, en de 

bijhorende inhoudelijke betekenis (zie hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.4 en hoofdstuk 3, paragraaf 5.1 

voor een diepgaande bespreking).  

 
Tabel 48. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Motieven voor sportbeoefening,  categorisch’ 
(enkel sportbeoefenaars, N= 1828). 
 Motieven voor sportbeoefening , in categorieën  

Competitie  Laag (1-2,32) Medium (2, 33-3,99) Hoog (4 ,00-7) 

35,1% 32,0% 32,9% 

Sociaal  Laag (1-3,99) Medium ( 4,00-5,50) Hoog (5,51 -7) 

30,2% 37,3% 30,2% 

Gezondheid  Laag (1-4,99) Medium  (5,00-6,00) Hoog ( 6,01-7) 

32,8% 33,2% 34,0% 

 

1.3.1.5 LCA-clustering op basis van participatiemotieven 
 

De volgende stap in onze analyse vertrekt van de hierboven vermelde dimensies van redenen voor 

sportbeoefening, als categorische variabelen. Door middel van latente klassen-clusteranalyse wordt 

opnieuw gestreefd naar een optimale indeling/typologie van de respondenten, in dit geval van 

sportbeoefenaars, op basis van hun participatiemotieven. Voor een uitvoeriger bespreking van deze 

latente klassenanalyse, en meerbepaald de technische achtergrond van de techniek, verwijzen we naar 

paragraaf 6.1 van hoofdstuk 3 en naar de bespreking in paragraaf 1.2.1.6 van hoofdstuk 4. 
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Tabel 49. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Motieven voor sportbeoefening’ (enkel 
sportbeoefenaars, N= 1828). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 397,56 247,34 357,56 337,56 20 0,00 0,00 

2 10 71,36 -48,81 39,36 23,36 16 0,00 0,15 

3 14 57,07 -33,07 33,07 21,07 12 0,00 0,26 

4 18 29,79 -30,30 13,79 5,79 8 0,00 0,24 

5 22 8,10 -21,94 0,10 -3,90 4 0,09 0,23 

Modellen met 1 local dependency 

1 7 181,88 39,17 143,88 124,88 19 0,00 0,00 

2 11 65,54 -47,12 35,54 20,54 15 0,00 0,15 

3 15 29,36 -53,27 7,36 -3,64 11 0,00 0,20 

4 19 18,45 -34,13 4,45 -2,55 7 0,01 0,26 

5 23 7,66 -14,88 1,66 -1,34 3 0,05 0,27 

 

Onder volledige lokale onafhankelijkheid blijkt géén van de modellen toereikend (te hoge bivariate 

residuelen13). Eén local dependency, tussen de dimensie ‘Uitdaging’ en de sociale dimensie, wordt 

daarom toegelaten (cf bijlage II.1.2.1.B). Zoals de samenvatting in Tabel 49 laat zien, blijkt de 

oplossing met drie clusters en één local dependency hier de beste keuze: BIC (= -53,27) en AIC3 (= -

3,64) bereiken hun minimum, en dit is ook het meest spaarzame model met voldoende lage bivariate 

residuelen.  

Een eerste cluster (Tabel 50), met om en bij 58% van alle sportbeoefenaars, scoort daarbij opvallend 

hoger dan gemiddeld op de dimensies ‘Gezondheid’ en ‘Uitdaging’, maar met grotere 

waarschijnlijkheid laag op de sociale dimensie. Een tweede cluster (33%) scoort met hogere kansen 

laag op de drie verschillende dimensies, en beoefent met andere woorden sport om onuitgesproken 

redenen (of althans om redenen die op basis van het beschikbare meetinstrument niet konden worden 

nagaan), terwijl een derde cluster (9%) hoge kansen vertoont op een hoge score op de sociale en 

gezondheidsfactor, en niet opvallend laag, noch opvallend hoog scoort op de factor ‘Uitdaging’.  

 
  



- 168 - 

 

 

Tabel 50. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Motieven voor sportbeoefening’ (enkel sportbeoefenaars, N= 
1828). Model met drie clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Uitdaging-
Gezondheid’ 

Cluster 2  
‘Onuitgespr.’ 

Cluster 3  
‘Sociaal-

Gezondheid’ 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,57 0,30 0,13 

     

Factor 1: Competitie      

Lage score 0,35 0,28 0,52 0,29 

Mediumscore 0,32 0,32 0,30 0,35 

Hoge score 0,33 0,40 0,18 0,36 

Factor 2: Sociaal      

Lage score 0,33 0,33 0,45 0,00 

Mediumscore 0,37 0,44 0,40 0,04 

Hoge score 0,30 0,23 0,14 0,96 

Factor 3: Gezondheid      

Lage score 0,33 0,12 0,86 0,03 

Mediumscore 0,33 0,45 0,14 0,28 

Hoge score 0,34 0,43 0,01 0,69 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,58 0,33 0,09 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 1062 599 167 

Totaal aantal eenheden (N)  1828 

 

� Deze clusteroplossing voor participatiemotieven wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.1.  

 

1.3.2 Clusters/categorieën op basis van participatie 
 

Voor het onderzoek naar sportparticipatie, en meerbepaald actieve sportbeoefening (waarvoor ook 

attitudinale indicatoren beschikbaar zijn), biedt de CPS-survey weinig mogelijkheden. We beschikken 

uitsluitend over een meetinstrument dat de frequentie van sportbeoefening tijdens de voorbije zes 

maanden nagaat, in zeven verschillende categorieën variërend van ‘Niet’ tot ‘Dagelijks’, of zes 

categorieën van effectieve participatie, variërend van ‘Een uitzonderlijke keer’ tot ‘Dagelijks’ (Tabel 

51). Sporttakken werden bijvoorbeeld niet bevraagd (zie Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006 

voor een motivering bij deze keuze). Verdere LCA-clustering op basis van deze ene 

participatievariabele is uiteraard niet mogelijk (hiervoor zijn kruistabellen vereist).  

Aangezien vele (kleine) categorieën in een ordinale variabele, zoals hier, niet alleen elke latere LCA-

clusteranalyse bemoeilijken - de kans op nulcellen – sparseness – wordt namelijk groter naargelang er 
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extra categorieën bijkomen - maar daarnaast ook de interpretatie complexer maken, beslissen we om 

deze participatievariabele tot een geringer aantal categorieën te reduceren. Omwille van de 

eenvormigheid besluiten we deze zes categorieën te hercoderen naar drie betekenisvolle categorieën, 

zoals we dit ook deden voor de attitudinale indicatoren. We baseren ons hiervoor op de verdeling van 

alle sportbeoefenaars. Zo worden incidentele participanten (‘Een uitzonderlijke keer’ tot ‘Maandelijks’ 

- 19% van alle sportbeoefenaars), regelmatige participanten (‘Meermaals per maand’ tot ‘Wekelijks’ - 

39% van de sportbeoefenaars) en frequente participanten (‘Meermaals per week’ tot ‘Dagelijks’ - 42% 

van alle sportbeoefenaars) van elkaar onderscheiden (Tabel 52).  

 

Tabel 51. Frequentie van sportbeoefening. 
Sportparticipatie  Volledige  

Steekproef 
Enkel 

sportbeoefenaars 
1 Niet 35,6% - 

2 Een uitzonderlijke keer 7,7% 12,0% 

3 Maandelijks 4,5% 7,0% 

4 Meermaals per maand 8,8% 13,6% 

5 Wekelijks 16,4% 25,4% 

6 Meermaals per week  20,5% 31,8% 

7 Dagelijks 6,6% 10,2% 

(N) 2842 1831 

 

Tabel 52. Frequentie van sportbeoefening: drie categorieën. 
Sportparticipatie  Enkel 

sportbeoefenaars 
Incidenteel (maandelijks of minder) 19,0% 

Regelmatig (meermaals per maand of wekelijks)  39,0% 

Frequent (meermaals per week of dagelijks) 42,0% 

(N) 1831 

 

� Deze categorische variabele wordt vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.2.  

 

1.3.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

We beschikken nu over voldoende (hoewel beperkte) informatie om tot een volledige clusteroplossing, 

op basis van zowel gedragsmatige als attitudinale aspecten, te komen voor sportparticipatie, 

meerbepaald actieve participatie. Enerzijds vonden we een LCA-clusteroplossing met drie clusters op 

basis van redenen voor sportbeoefening (uitsluitend voor sportbeoefenaars), anderzijds beschikken we 

over een categorische variabele met drie categorieën van frequentie van sportparticipatie. Daarnaast, 

zo weten we uit de steekproefverdeling, beoefent in totaal 35,6% van de volledige steekproef geen 

sport (Tabel 51). Bij hen werden dan ook geen participatieredenen onderzocht.  

Bij input van deze twee variabelen, met elk drie categorieën, in een LCA, merken we dat geen 

betekenisvolle of bevredigende oplossingen worden bekomen (in termen van voldoende lage bivariate 
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residuelen). Gezien slechts twee variabelen met elk drie categorieën beschikbaar zijn, kan slechts een 

clusteroplossing met maximaal 2 verschillende klassen betrouwbaar worden geschat. Om deze reden 

beslissen we om niet de clusteroplossing, maar wel de ‘ruwe’ variabelen (dimensies van 

participatiemotieven) als inputvariabelen te gebruiken (zie Tabel 52). Zo beschikken we over in totaal 

drie variabelen, als attitudinale indicatoren, en één participatievariabele.  

We merken dat de bivariate residuelen te hoog blijven in elk van de modellen onder de assumptie van 

volledige lokale onafhankelijkheid (zie bijlagen II.1.2.2). Het blijkt, omwille van de te hoge bivariate 

residueel13 tussen deze twee items, dan ook nodig om een local dependency toe te laten tussen de 

gezondheidsdimensie binnen participatiemotieven, en de sociale dimensie (zie bijlage II.1.2.2). Hier is 

het model met vier clusters dan het meest optimaal: AIC3 is laag (opvallend lager vergeleken met het 

model met drie clusters), en BIC bereikt zijn minimum. Bovendien is dit ook het meest spaarzame 

model met voldoende lage bivariate residuelen.  

Slechts 1728 van de 1828 respondenten konden eenduidig worden toegeschreven aan één bepaalde 

cluster (zie bespreking in hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.16). Ongeveer 48% van deze 1728 

sportbeoefenaars is regelmatig sportbeoefenaar (meermaals per maand of wekelijks), en participeert 

hoofdzakelijk om sociale redenen. Om en bij 23% van de sportbeoefenaars in de steekproef sport 

frequent (meermaals per week tot dagelijks), en vermeldt met grotere waarschijnlijkheid verschillende 

redenen: omwille van de uitdaging, om gezondheidsredenen en om sociale redenen. Een derde cluster 

(18%) vermeldt hoofdzakelijk gezondheidsmotieven, en sport eveneens met een hogere kans frequent. 

Tot slot onderscheiden we een vierde, kleinere, cluster (12%) van incidentele participanten die geen 

van de verschillende motieven duidelijk naar voor schuiven. Cluster 1 kunnen we bestempelen als de 

‘sociale sporters’, cluster 2 als de ‘intensieve sporters’, respondenten in cluster 3 zouden kunnen 

worden beschreven als ‘gezondheidsfanaten’, en respondenten in cluster 4 als ‘incidentele sporters’. 
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Tabel 53. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Sportbeoefening en motieven voor 
sportbeoefening’, op basis van ruwe indicatoren voor participatiemotieven (enkel sportbeoefenaars, N= 
1828). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 8 750,73 209,92 606,73 534,73 72 0,00 0,00 

2 13 334,54 -168,71 200,54 133,54 67 0,00 0,16 

3 18 232,32 -233,37 108,32 46,32 62 0,00 0,19 

4 23 148,64 -279,50 34,64 -22,36 57 0,00 0,23 

5 28 123,64 -266,94 19,64 -32,36 52 0,00 0,27 

6 33 108,75 -244,27 14,75 -32,25 47 0,00 0,29 

Modellen met 1 local dependency 

1 9 659,31 126,01 517,31 446,31 71 0,00 0,00 

2 14 333,89 -161,85 201,89 135,89 66 0,00 0,16 

3 19 221,93 -236,25 99,93 38,93 61 0,00 0,21 

4 24 142,14 -278,48 30,14 -25,86 56 0,00 0,23 

5 29 121,37 -261,70 19,37 -31,63 51 0,00 0,23 

6 34 110,92 -234,59 18,92 -27,08 46 0,00 0,26 
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Tabel 54. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Sportbeoefening en motieven voor sportbeoefening’ (enkel 
sportbeoefenaars, N= 1828). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  
‘Sociale 
sporters’ 

Cluster 2  
‘Intensieve 
sporters’ 

 

Cluster 3  
‘Gezondh-
fanaten’ 

 

Cluster 4  
‘Incidentele 

sporters’ 
 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,46 0,20 0,20 0,13 

   

Factor 1: Uitdaging       

Lage score 0,35 0,24 0,06 0,63 0,75 

Mediumscore 0,32 0,39 0,26 0,29 0,21 

Hoge score 0,33 0,37 0,68 0,08 0,04 

Factor 2: Sociaal       

Lage score 0,33 0,17 0,07 0,75 0,63 

Mediumscore 0,37 0,46 0,36 0,23 0,32 

Hoge score 0,30 0,38 0,58 0,02 0,05 

Factor 3: Gezondheid       

Lage score 0,33 0,32 0,09 0,25 0,85 

Mediumscore 0,33 0,38 0,29 0,38 0,14 

Hoge score 0,34 0,29 0,62 0,37 0,01 

Sportparticipatie       

Incidenteel (maandelijks of minder) 0,19 0,21 0,00 0,02 0,66 

Regelmatig (meermaals/maand of 
wekelijks) 

0,39 0,60 0,04 0,32 0,32 

Frequent (meerdere keren per week of 
dagelijks) 

0,42 0,19 0,96 0,66 0,02 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,48 0,23 0,18 0,12 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 821 391 314 202 

Totaal aantal eenheden (N)  1728 

 

Aangevuld met de niet-participanten (36,9% van de totale steekproef), en niet-toegewezen 

respondenten (3,5%) komen we tot een sectorspecifieke typologie binnen de sector ‘Sport’ (Tabel 55). 
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Tabel 55. Definitieve clusterindeling voor sportparticipatie, attitudinale aspecten en gedrag  
(volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Sociale sporters 28,9% 

2 Intensieve sporters 13,8% 

3 Gezondheidsfanaten 11,1% 

4 Incidentele sporters 7,1% 

5 Niet-sporters 35,6% 

6 Niet toegewezen respondenten 3,5% 

(N) 2839 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudes, wordt vervolgens als input gebruikt 

in onderzoeksvraag 2.3.  

 

1.4 Televisiekijken 
 

1.4.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.4.1.1 Inleiding 
 

In een volgend deel leggen we de focus op mediagebruik, en meerbepaald op televisiekijken, als 

typische vorm van private vrijetijdsbesteding. Hierbij gaan we uit van de veronderstelling dat dit voor 

veel Vlamingen een belangrijk deel van de vrije tijd, en aldus een belangrijk onderdeel van de leefstijl, 

vertegenwoordigt. In die zin past deze sector perfect bij de holistische leefstijlinvulling die we in dit 

proefschrift nastreven, en bij onze doelstelling om leefstijlen ‘zo scherp mogelijk en bij zoveel 

mogelijk lagen van de bevolking’ te schetsen. Zendervoorkeur/keuze, redenen voor televisiekijken, 

aantal uren televisiekijken, algemene houding/attitude ten aanzien van het medium, kijkdrempels, 

beleving en verwachtingen zijn aspecten die kunnen worden onderzocht (zie ook Andersson & 

Jansson, 1998 ; Bennett, Emmison & Frow, 1999; van Eijck & van Rees, 2000; Kraaykamp & van 

Eijck, 2005; Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2006).  

 

1.4.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

Tabel 56 toont de rijpercentages voor zendervoorkeuren, zoals deze werden opgenomen in de CPS-

survey.  Tabel 57 geeft weer op welke manier beleving van het televisiekijken (omgang met het 

medium tv) werd bevraagd, inclusief de bijhorende rijpercentages. Beide vragen (zendervoorkeur en 

belevingsaspecten) werden enkel aan televisiekijkers voorgelegd (N= 2793), waardoor de survey 

verder geen attitudinale leefstijlindicatoren voor niet-kijkers omvat. Voor deze belevingsaspecten 

(omgang met tv) baseerde men zich op het tijdsbestedingsonderzoek in Nederland, door Breedveld en 

Van den Broek (2001) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006).  
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Tabel 56. Genrevoorkeuren (zendervoorkeur) bij televisiekijken: items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages. 
 Dagelijks  MM/ 

week 
Paar keer/  

maand 
Enkele 

keer 
Niet de 
voorbije 
maand 

(N) 

1 TV1 48,6% 19,5% 11,6% 10,8% 9,5% 2793 

2 Canvas 14,3% 22,1% 17,3% 18,6% 27,7% 2790 

3 KETNET 5,0% 4,9% 7,2% 12,1% 70,9% 2787 

4 VTM 36,6% 18,6% 14,8% 13,7% 16,4% 2789 

5 Kanaal 2 11,1% 19,7% 21,1% 20,3% 27,7% 2787 

6 VT4 11,8% 18,6% 20,8% 19,5% 29,4% 2789 

7 Franstalige Belgische zender 3,0% 2,4% 6,3% 10,7% 77,6% 2787 

8 Arte 0,3% 1,9% 4,3% 6,9% 86,5% 2783 

9 Regionale zender 15,8% 16,7% 19,2% 17,6% 30,8% 2789 

10 Thematische zender zoals Vitaya, 
Eurosport, National Geographic 
Channel 

7,1% 21,1% 20,1% 16,6% 35,0% 2787 

11 Muziekzender zoals JimTV, MTV, 
TMF 

6,4% 8,0% 6,9% 8,5% 70,2% 2786 

12 Andere buitenlandse zender 6,0% 9,8% 14,9% 17,2% 51,9% 2785 

 

Tabel 57. Beleving van televisiekijken: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
 Volledig  

Eens    Volledig  
Oneens  

(N) 

1 Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik het 
gewoon ben 

17,6% 9,7% 12,2% 13,5% 13,9% 9,1% 24,1% 2793 

2 Ik denk vaak na over wat ik zie in het 
televisiejournaal 

6,5% 5,3% 8,0% 15,0% 19,4% 17,3% 28,6% 2783 

3 Ik zet de televisie enkel aan als er een 
programma is dat ik wil zien 

16,4% 11,5% 10,9% 9,5% 11,6% 12,4% 27,8% 2792 

4 Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik mij 
wil informeren over de actualiteit 

9,2% 8,3% 9,9% 13,1% 16,5% 16,6% 26,5% 2792 

5 Televisiekijken combineer ik vaak met 
andere bezigheden 

36,8% 13,3% 6,5% 8,2% 12,0% 9,8% 13,4% 2793 

6 De televisie wordt elke dag ongeveer op 
hetzelfde tijdstip aangezet en dan blijf ik 
lange tijd kijken 

18,3% 11,9% 9,3% 10,6% 11,9% 12,7% 25,1% 2792 

7 De televisie is voor mij een betrouwbare 
bron aan informatie 

7,9% 6,5% 10,9% 17,4% 20,0% 17,4% 19,9% 2784 

8 Tijdens het televisiekijken lees ik vaak  57,0% 13,2% 5,2% 6,3% 7,4% 5,2% 5,7% 2793 

 
 
1.4.1.3 Belevingsdimensies 
 
We bekijken de verschillende items die te maken hebben met ‘omgang met tv’ (beleving van het 

televisiekijken). In een volgende stap gaan we over tot datareductie en reductie van bestaande 

associaties tussen items (omwille van de verwachte meerdimensionaliteit), zoals dit gebeurde voor de 

sectoren muziek en sport (zie onder andere de meer uitgebreide bespreking in paragraaf 6.1 van 

hoofdstuk 3 en paragraaf 1.2.1.3 van hoofdstuk 4). We gebruiken hiertoe wederom een exploratieve 

factoranalyse (promaxrotatie, principal axis factoring).   

Wat betreft deze omgang met het medium tv, en op basis van het meetinstrument (Tabel 57), 

verwachten we een dimensie te vinden die verwijst naar ‘Het bewust kijken’ (‘Ik denk na over wat ik 

zie in het televisiejournaal’ en ‘Ik zet de tv enkel aan wanneer er een programma is dat ik wil zien’), al 
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dan niet te onderscheiden van een dimensie die verwijst naar de potentiële ‘Informatieve waarde’ van 

het medium (‘De tv is een betrouwbare bron van informatie’ en ‘Ik wil mij informeren over de 

actualiteit’), een derde dimensie die verwijst naar het ‘Kijken uit gewoonte’ (‘De tv wordt elke dag 

ongeveer op hetzelfde uur aangezet, en dan blijf ik lange tijd kijken’ of ‘Ik kijk omdat ik het gewoon 

ben’) en een vierde dimensie die te maken heeft met de tv beschouwen als ‘achtergrond’ (‘Ik 

combineer het met andere bezigheden’ en ‘Ik lees ondertussen een boek, krant of tijdschrift’). 

Ook in deze exploratieve factoranalyse worden de items die sterk laden op meer dan één factor of 

zwak laden op elk van de verschillende factoren stapsgewijs weggelaten (zie bijlage II.1.3.1.A en 

bespreking in hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.3). De definitieve patroonmatrix wordt weergegeven in 

Tabel 58. 

Daarbij kunnen drie dimensies worden onderscheiden: ‘De tv wordt gebruikt op de achtergrond’ (met 

als hoogladende items ‘Televisiekijken combineer ik vaak met andere bezigheden’ en ‘Tijdens het 

televisiekijken lees ik vaak een boek, krant of tijdschrift’), een dimensie die te maken heeft met de 

‘Bewust kijken/meerwaarde zoeken’ (‘Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik mij wil informeren over 

de actualiteit’ en ‘Ik denk na over wat ik zie in het televisiejournaal’) en een derde dimensie ‘Kijken 

uit gewoonte’ (‘Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik het gewoon ben’ en ‘De televisie wordt elke 

dag ongeveer op hetzelfde tijdstip aangezet en dan blijf ik lange tijd kijken’).  Enkel de dimensies 

‘Kijken uit gewoonte’ en ‘Bewust kijken’ correleren onderling positief. Verder vinden we onderlinge 

negatieve correlaties (patroonmatrix in bijlage II.1.3.1.A). 

 

Tabel 58. Definitieve patroonmatrix voor ‘Beleving van televisiekijken’ (enkel tv-kijkers, N= 2781). 
 Factor 1: 

Achtergrond 

Factor 2: 

Bewust 

Factor 3 : 

Gewoonte 

Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik het gewoon 
ben 

0,01 -0,04 0,61 

Ik denk vaak na over wat ik zie in het 
televisiejournaal 

0,07 0,58 0,02 

Ik kijk voornamelijk televisie omdat ik mij wil 
informeren over de actualiteit 

-0,06 0,67 -0,01 

Televisiekijken combineer ik vaak met andere 
bezigheden 

0,68 -0,03 0,02 

De televisie wordt elke dag ongeveer op 
hetzelfde tijdstip aangezet en dan blijf ik lange tijd 
kijken 

-0,02 0,05 0,58 

Tijdens het televisiekijken lees ik vaak  een 
boek, krant of tijdschrift 

0,64 0,04 -0,03 

Verklaarde variantie per factor 15,3% 12,7% 11,5% 

 
1.4.1.4 Categorisatie van belevingsdimensies 
 

De drie belevingsdimensies (‘Tv als achtergrond’, ‘Bewust kijken’ en ‘Kijken uit gewoonte’) worden 

vervolgens gecategoriseerd (zie hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.4 en hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3 voor 

een meer uitvoerige bespreking).Tabel 59 toont de verdeling van respondenten over de drie 

categorieën, en de bijhorende inhoudelijke betekenis  
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Tabel 59. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Beleving van televisiekijken’,  categorisch’ 
(N= 2781). 
 Beleving van televisiekijken, in categorieën  

Tv als achtergrond  Laag (1-2,49) Medium (2,50 -4,49) Hoog (4,50 -7) 

47,4% 32,4% 20,3% 

Bewust kijken  Laag (1-4,00) Medium (4,01 -5,50) Hoog (5,51 -7) 

32,8% 33,0% 34,2% 

Gewoonte  Laag (1-3,49) Medium (3,50 -5,49) Hoog (5,50-7) 

31,4% 35,5% 33,1% 

 

1.4.1.5 LCA-clustering op basis van belevingsdimensies 
 

Door middel van een latente klassen-clusteranalyse trachten we nu tot een typologie van 

televisiekijkers, op basis van de manier waarop ze met het medium tv omgaan, te komen (een 

uitvoerige bespreking van de technische achtergrond bij deze techniek is te vinden in hoofdstuk 3, 

paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.6). AIC en AIC3 bereiken hun minimum (-11,01 en -

19,01), en BIC de op één na laagste waarde (-58,45) in het model met vier clusters (Tabel 60).  Dit is 

tevens het meest spaarzame model met voldoende lage bivariate residuelen (bijlage II.1.3.1.B).  

 

Tabel 60. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Beleving van televisiekijken’ (enkel tv-kijkers, N= 
2778). 
 Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.  

Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 37,71 -120,88 -2,29 -22,29 20 0,01 0,00 

2 10 24,41 -102,46 -7,59 -23,59 16 0,08 0,08 

3 14 21,94 -73,22 -2,06 -14,06 12 0,04 0,37 

4 18 4,99 -58,45 -11,01 -19,01 8 0,76 0,29 

5 22 4,48 -27,24 -3,52 -7,52 4 0,35 0,46 

6 26 4,53 4,53 4,53 4,53 0 0,00 0,49 

 

We onderscheiden een eerste cluster (Tabel 60), met om en bij 55% van alle televisiekijkers, met een 

verhoogde kans op een hoge of mediumscore op ‘De televisie gebruiken als achtergrond’. Een tweede 

groep (16%) scoort naar alle waarschijnlijkheid laag op ‘Kijken uit gewoonte’ (75% kans) en ‘De tv 

gebruiken als achtergrond’ (81%). We vatten deze samen als de respondenten die het medium eerder 

bewust gebruiken. Een derde cluster (16%) heeft in vergelijking tot de volledige steekproef (univariate 

verdeling) een hogere kans (56%) om hoog te scoren op ‘Kijken uit gewoonte’. Een laatste cluster, tot 

slot, scoort naar alle waarschijnlijkheid hoog op ‘Kijken uit gewoonte’ en ‘Bewust kijken’ maar 

opvallend lager op ‘De tv gebruiken als achtergrond’. 
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Tabel 61. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Beleving van televisiekijken’ (enkel tv-kijkers, N= 2778). 
Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Achtergr.’ 
Cluster 2  
‘Eerder 
bewust’ 

 

Cluster 3 
‘Gewoonte’ 

 

Cluster 4  
‘Bewust-

Gewoonte’ 
 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,53 0,17 0,16 0,14 

   

Factor 1: Tv als achtergrond       

Lage score 0,47 0,19 0,81 0,77 0,82 

Mediumscore 0,32 0,44 0,18 0,21 0,17 

Hoge score 0,20 0,37 0,01 0,02 0,01 

Factor 2: Bewust kijken       

Lage score 0,33 0,34 0,29 0,56 0,05 

Mediumscore 0,33 0,36 0,36 0,31 0,21 

Hoge score 0,34 0,30 0,35 0,13 0,74 

Factor 3: Gewoonte       

Lage score 0,31 0,29 0,75 0,11 0,11 

Mediumscore 0,36 0,41 0,22 0,33 0,34 

Hoge score 0,33 0,30 0,03 0,56 0,54 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,55 0,16 0,16 0,13 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 1461 434 416 342 

Totaal aantal eenheden (N)  2652 

 

 

� Deze clusteroplossing op basis van belevingsaspecten wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.1.  

 

1.4.1.6 LCA-clustering op basis van zendervoorkeuren 
 

Op eenzelfde manier wordt vervolgens een typologie opgebouwd op basis van de tv-zendervoorkeuren 

van televisiekijkers. De beste resultaten – minimale informatiecriteria - worden bekomen bij de 

modellen met een aantal local dependencies (zie bijlage II.1.3.1.C) en vier, vijf of zes clusters. We 

kiezen voor het model met vijf clusters, waar AIC3 het minimum bereikt (AIC3= -2002,10).  
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Tabel 62. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Tv-zendervoorkeuren’ (enkel tv-kijkers, N= 2774). 
 Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.  

Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 10 4216,88 -3814,24 2190,88 1177,88 1013 0,00 0,00 

2 21 2076,35 -5867,55 72,35 -929,65 1002 0,00 0,06 

3 32 1724,69 -6132,00 -257,31 -1248,31 991 0,00 0,13 

4 43 1318,51 -6450,98 -641,49 -1621,49 980 0,00 0,14 

5 54 1188,19 -6494,09 -749,81 -1718,81 969 0,00 0,20 

6 65 1079,02 -6516,05 -836,98 -1794,98 958 0,00 0,19 

7 76 1016,03 -6491,83 -877,97 -1824,97 947 0,06 0,21 

Modellen met local dependencies 

1 18 3702,74 -4264,95 1692,74 687,74 1005 0,00 0,00 

2 29 1635,97 -6244,51 -352,03 -1346,03 994 0,00 0,06 

3 40 1352,59 -6440,68 -613,41 -1596,41 983 0,00 0,10 

4 51 951,23 -6754,84 -992,77 -1964,77 972 0,68 0,12 

5 62 880,90 -6737,96 -1041,10 -2002,10 961 0,97 0,18 

6 73 851,15 -6680,50 -1048,85 -1998,85 950 0,99 0,22 

7 84 784,86 -6659,58 -1093,14 -2032,14 939 1,00 0,22 

 

Binnen de vijf-clusteroplossing tekent zich zo een eerste groep (27%) af van respondenten met lagere 

kansen op het kijken naar om het even welke zender behalve de openbare omroep: Canvas (95% kans) 

of TV1 (het huidige Eén, 93%). Een tweede cluster (24%) laat lagere kansen zien op eender welke 

zenderkeuze en wordt met andere woorden gekenmerkt door een onuitgesproken voorkeur. Een derde 

cluster (23%) vertoont hogere kansen op een voorkeur voor Kanaal2 (93% kans), VT4 (98% kans) of 

een muziekzender zoals JimTV, MTV of TMF (51% kans). Dit zijn, onder één noemer, de liefhebbers 

van commerciële jongerentelevisie. Een vierde groep (om en bij 13%) verkiest met grotere 

waarschijnlijkheid VTM (afgerond 100% kans) en Kanaal2 (98%), naast TV1, terwijl een vijfde en 

laatste groep (eveneens om en bij de 13% van de televisiekijkers) een brede smaak vertoont, met een 

keuze voor Canvas (afgerond 100% kans), Kanaal2 (87%) VT4 (99%), thematische zenders (75%) of 

muziekzenders (39%). Slechts 2644 van de 2774 konden eenduidig worden toegeschreven aan één 

cluster. 
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Tabel 63. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Tv-zendervoorkeuren’ (enkel tv-kijkers, N= 2774). Model met 
vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  
‘Canvas + 

TV1’ 

Cluster 2  
‘Onuitg.’ 

 

Cluster 3 
‘Comm./ 

Jong’ 
 

Cluster 4  
‘VTM ’ 

 

Cluster 5  
‘Brede 

voorkeur’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,27 0,22 0,21 0,17 0,13 

   

TV1 0,91 0,93 0,63 0,62 0,92 0,94 

Canvas 0,72 0,95 0,01 0,12 0,72 1,00 

VTM 0,84 0,39 0,71 0,85 1,00 0,68 

Kanaal 2 0,72 0,07 0,14 0,93 0,98 0,87 

VT4 0,71 0,12 0,13 0,98 0,69 0,99 

Regionale zender 0,69 0,52 0,37 0,46 0,66 0,66 

Thematische zender 0,65 0,46 0,21 0,65 0,47 0,75 

Andere buitenlandse zender 0,48 0,37 0,24 0,18 0,34 0,46 

KETNET 0,29 0,14 0,04 0,19 0,25 0,32 

Muziekzender 0,30 0,04 0,07 0,51 0,17 0,39 

       

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,27 0,24 0,23 0,13 0,13 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 712 640 595 351 346 

Totaal aantal eenheden (N)  2644 

 

1.4.2 Clusters/categorieën op basis van participatie 
 
Vervolgens gaan we op zoek naar een typologie op basis van (televisie-) kijkgedrag. Aangezien de 

vraag naar zenderkeuze tijdens de afgelopen maand reeds werd opgenomen onder de noemer 

‘zendervoorkeuren’ en als attitudinale indicator werd gebruikt, biedt de survey verder weinig andere 

mogelijkheden tot het meten van kijkgedrag. Uitsluitend de frequentie van televisiekijken op 

weekdagen en weekenddagen werd nog bevraagd, en dit door middel van een open vraag naar ‘Aantal 

uren tv kijken op een weekdag’ en ‘Aantal uren tv kijken op een weekenddag’. Deze kijkfrequenties 

zijn erg scheef verdeeld (zie histogrammen in bijlage II.1.3.2). Net zoals we dit deden voor 

sportparticipatie, lijkt een reductie tot een categorische variabele met één categorie ‘Niet-participatie’ 

en drie betekenisvolle categorieën van kijkfrequentie het meest aangewezen (zie  Tabel 64 en Tabel 65 

voor deze categorisatie). 

Na inspectie van de data blijkt het verder nodeloos complex om beide indicatoren (‘Kijken op een 

weekdag’ en ‘Kijken op een weekenddag’) in de analyse op te nemen. Daarom kiezen we ervoor ons 

te beperken tot slechts één variabele, namelijk de kijkfrequentie op weekdagen. De voornaamste reden 

hiervoor is het feit dat wie frequent kijkt op weekdagen, dat meestal ook doet in het weekend (Tabel 

66). Daarenboven is ook het relatieve aantal dat op weekdagen weinig of geen tv kijkt, en op 
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weekenddagen lang kijkt, heel klein. We vinden verder nauwelijks respondenten terug die niet kijken 

in het weekend, maar wel op weekdagen. 

 

Tabel 64. Aantal uren televisiekijken op een weekdag. 
Aantal uren televisiekijken op een weekdag  Volledige steekproef  

0 uur 4,6% 

1 uur 27,4% 

2 uur 26,5% 

3 uur of meer 41,5% 

(N) 2817 

 

Tabel 65. Aantal uren televisiekijken op een weekenddag. 
Aantal uren televisiekijken op een weekdag  Volledige steekproef  

0 uur 3,5% 

1 uur 13,7% 

2 uur 24,9% 

3 uur of meer 57,9% 

(N) 2825 

 

Tabel 66. Kruistabel: aantal uur televisiekijken op een weekdag, naar het aantal uur  
op een weekenddag (N= 2804). 

A
an

ta
l u

ur
 o

p 

w
ee

kd
ag

 

Aantal uur op weekenddag 

 0 uur  1 uur  2 uur  3 uur of meer  

0 uur  1,8% 1,0% 0,3% 0,4% 

1 uur  1,4% 9,6% 1,8% 0,9% 

2 uur  0,9% 10,8% 9,9% 3,4% 

3 uur of meer  0,6% 6,1% 14,5% 36,8% 

 

� Deze categorische variabele ‘Aantal uren televisiekijken op een weekdag’ (Tabel 66) wordt 

vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.2.  

 

1.4.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

De volgende en laatste stap, wat betreft de analyses voor ‘tv kijken’, is de zoektocht naar een globale 

clusteroplossing of typologie op basis van gedragsmatige en attitudinale indicatoren. Ook hier 

onderscheiden we in eerste instantie participanten van niet-participanten. Voor respondenten die geen 

tv kijken (niet op weekdagen, noch op weekenddagen – in totaal 51 respondenten of 2% van de totale 

steekproef) beschikken we immers niet over informatie betreffende zendervoorkeuren of beleving van 

het televisiekijken.  

Voor televisiekijkers wordt dan een LCA-analyse uitgevoerd op basis van hun omgang met/beleving 

van het medium, hun zendervoorkeuren en hun kijkfrequentie op weekdagen. Voor 2508 respondenten 

beschikken we over data op deze drie categorische variabelen. De latente klassen-clusteranalyse toont 
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optimale resultaten voor het model met vier clusters, waar AIC (= -37,81) en AIC3 (= -79,81)  hun 

minimum bereiken. Dit is tevens het meest spaarzame model met voldoende lage gestandaardiseerde 

bivariate residuelen.  

 

Tabel 67. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Frequentie van televisiekijken, zendervoorkeuren 
en beleving’ (enkel tv-kijkers, N= 2508). 
 Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.  

Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 10 574,60 34,51 436,60 367,60 69 0,00 0,00 

2 19 163,69 -305,96 43,69 -16,31 60 0,00 0,11 

3 28 89,87 -309,32 -12,13 -63,13 51 0,00 0,26 

4 37 46,19 -282,56 -37,81 -79,81 42 0,30 0,32 

5 46 30,75 -227,55 -35,25 -68,25 33 0,58 0,35 

6 55 21,95 -165,91 -26,05 -50,05 24 0,58 0,37 

 

Een eerste cluster met ongeveer 41% van alle televisiekijkers beschouwt televisiekijken eerder als iets 

wat op de achtergrond of in combinatie met andere activiteiten wordt gedaan, kijkt met een hogere 

kans (39%) gemiddeld 2 uur op een weekdag en verkiest de openbare omroep (Canvas of TV1) (34% 

kans) of vertoont een brede zendervoorkeur (20% kans). De tweede groep (20%) laat eveneens een 

hogere kans (31%) zien om naar Canvas of TV1 te kijken, maar heeft daarnaast een hogere kans 

(45%) op een onuitgesproken voorkeur. Deze respondenten kijken met een grotere waarschijnlijkheid 

minder lang  tv (1 of 2 uur) op weekdagen, en doen dit met een grotere waarschijnlijkheid eerder 

bewust (41%). Een derde cluster (16%) verkiest met grotere waarschijnlijkheid eveneens de openbare 

omroep (Canvas of TV1) of VTM, heeft een grote kans om frequent (3 uur of langer) tv te kijken, en 

doet dit met hogere kans uit gewoonte (26%) of bewust/uit gewoonte (44%). De laatste groep (24%) 

bestaat uit respondenten die met grotere waarschijnlijkheid gewoonte-kijkers zijn (36% kans), een 

onuitgesproken zendervoorkeur vertonen (31%) of jongerenzenders/commerciële zenders (42%) 

verkiezen en met hogere kans 3 uur of langer tv kijken op weekdagen (68%).  

Met enige reserves is, wat betreft het televisiekijkgedrag van Vlamingen, het onderscheid tussen 

bewuste kijkers met een eerder gerichte zendervoorkeur en gewoonte-kijkers aan de andere zijde, 

vermeldenswaardig. We leggen hier de link met het – in de hypothesen vooropgestelde onderscheid 

(zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.3) – tussen respondenten met affiniteit met complexe codes, enerzijds, en 

respondenten op zoek naar ontspanning en entertainment, anderzijds (zie Bourdieu, 1984 [1979]; 

Ganzeboom, 1988; Otte, 2004). Bij Schulze (2000 [1992]) wordt in dit verband gewag gemaakt van 

het Hochkulturschema versus het Trivialschema.  
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Tabel 68. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Frequentie van televisiekijken, zendervoorkeuren en beleving’ 
(enkel tv-kijkers, N= 2508). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Brede 
voorkeur, 
achtergr.’ 

Cluster 2  
‘Bewust/ 
Canvas-

TV1/ 
Minder freq’ 

Cluster 3  
‘Gewoonte/
Frequent’ 

 

Cluster 4  
‘Comm./ 

Jong/ 
Frequent’ 

 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,33 0,24 0,23 0,21 

   

Clusters zendervoorkeuren       

Canvas/TV1 0,27 0,34 0,31 0,34 0,01 

Onuitgesproken 0,24 0,07 0,45 0,23 0,31 

Commercieel/Jong 0,23 0,25 0,14 0,11 0,42 

VTM  0,13 0,14 0,05 0,20 0,13 

Brede voorkeur 0,13 0,20 0,04 0,12 0,12 

Aantal uur televisiekijken - weekdag       

0 uur 0,05 0,01 0,11 0,00 0,00 

1 uur 0,27 0,30 0,71 0,04 0,06 

2 uur 0,26 0,39 0,16 0,21 0,26 

3 uur of meer 0,42 0,31 0,02 0,76 0,68 

Clusters beleving televisiekijken       

Achtergrond 0,55 0,77 0,44 0,29 0,62 

Eerder bewust 0,16 0,20 0,41 0,01 0,00 

Gewoonte 0,16 0,01 0,06 0,26 0,36 

Bewust/Gewoonte 0,13 0,02 0,08 0,44 0,02 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,41 0,20 0,16 0,24 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 979 473 376 574 

Totaal aantal eenheden (N)  2401 
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Aangevuld met de respondenten die niet naar tv kijken op weekdagen, noch op weekenddagen (2,0% 

van de totale steekproef), en niet-toegewezen respondenten (4,2%), leidt dit tot de volgende 

leefstijltypologie op basis van participatie- en attitudinale indicatoren: 

 
Tabel 69. Definitieve clusterindeling voor televisiekijken, attitudinale aspecten en gedrag  
(volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Brede voorkeur/Achtergrond 38,3% 

2 Bewust/Canvas-TV1/Minder frequent 18,5% 

3 Gewoonte/Frequent 14,7% 

4 Commercieel/Jong/Frequent 22,4% 

5 Niet-kijkers 1,9% 

6 Niet toegewezen respondenten 4,2% 

(N) 2558 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudes, wordt vervolgens als input gebruikt 

in onderzoeksvraag 2.3.  

 

1.5 Creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening 
 

1.5.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.5.1.1 Inleiding 
 

Binnen het hier gehanteerde brede leefstijlconcept streven we ernaar, zoals reeds uitvoerig besproken 

(hoofdstuk 2 paragraaf 2.5.2), verschillende vormen van private en publieke, receptieve en actieve 

vrijetijdsbesteding op te nemen. Als een typische vorm van actieve participatie, naast de reeds 

opgenomen sportbeoefening, nemen we in volgende paragrafen (private en publieke) ‘creatieve 

hobbybeoefening’ onder de loep. We kozen ervoor verschillende creatieve hobby’s, al dan niet 

kunstzinnig, in één analyse te behandelen, in plaats van binnen de verschillende kunstensectoren een 

deelanalyse te wijten aan actieve participatie. De reden hiervoor werd reeds uiteengezet (zie hoofdstuk 

3 paragraaf 4.1): het domein van de creatieve participatie kan op die manier, naast sportbeoefening, als 

een typische vorm van actieve participatie worden onderzocht, aangezien we veronderstellen dat deze 

actieve participatie binnen een leefstijlanalyse een geheel eigen logica volgt (en dit in vergelijking 

met, bijvoorbeeld, publieke receptieve (kunsten)participatie). Bij deze creatieve hobbybeoefening 

kunnen participatieredenen (redenen om te starten), participatiedrempels, redenen om de hobby stop te 

zetten, voorkeuren, intenties en diverse andere belevingsaspecten… worden onderzocht (zie ook van 

Beek & Knulst, 1991; De Haan & Knulst, 1998; Donnat, 1996).  
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1.5.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

Lievens, Waege en De Meulemeester (2006: 143-145) onderscheiden diverse vormen van ‘creatieve 

hobbybeoefening’, ook ‘amateurkunstbeoefening’ of ‘creatieve cultuurparticipatie’ genoemd, in de 

CPS-vragenlijst. De specifieke lijst van (‘kunstzinnige’ – hoewel dit aan het subjectief oordeel van de 

respondent blijft – zie Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 145) hobby’s wordt verderop 

besproken. Wat betreft attitudinale kenmerken verbonden met deze creatieve cultuurparticipatie 

werden de ‘aanvangscontext’ (startmotieven) en redenen om de hobby te beoefenen 

(participatiemotieven) onderzocht, voornamelijk geïnspireerd op het Franse onderzoek van Donnat 

(1996) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 144).  

De lijsten met mogelijke startmotieven en participatiemotieven werden voorgelegd aan beoefenaars 

van creatieve hobby’s, namelijk aan respondenten die minstens één hobby beoefenen (N= 1166) en 

betreffen de eerste en tweede opgesomde activiteit of hobby. Het gaat om dichotome items: 

respondenten konden met ‘Ja’ of ‘Neen’ antwoorden op de vraag of een start- of participatiereden voor 

hen van toepassing was. Tabel 70 en  

Tabel 71 tonen de rijpercentages voor beide meetinstrumenten.  

 

Tabel 70. Redenen om te starten met een creatieve hobby: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
 Activiteit 1  Activiteit 2  

 % ‘Ja’  (N) % ‘Ja’  (N) 

1 Omdat ik opkeek naar een kunstenaar of artiest 8,8% 1163 11,5% 558 

2 Omdat ik vrienden had die dat ook deden 28,5% 1164 32,3% 558 

3 Omdat mijn ouders mij stimuleerden 16,9% 1165 14,8% 558 

4 Om indruk te kunnen maken 5,7% 1164 7,1% 558 

5 Omdat mensen opkijken naar iemand die dat kan 11,5% 1164 13,5% 557 

6 Omdat ik van school uit gestimuleerd werd 13,3% 1164 13,8% 556 

7 Om nieuwe mensen te ontmoeten 22,0% 1165 17,9% 558 

8 Omdat mijn partner dat ook deed 7,0% 1161 5,2% 555 

9 Omdat ik creatief wilde bezig zijn in mijn vrije tijd 77,6% 1166 75,8% 558 

 
Tabel 71. Redenen om een creatieve hobby te beoefenen: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
 Activiteit 1  Activiteit 2  

 % ‘Ja’  (N) % ‘Ja’  (N) 

1 Omdat het me ontspant 91,4% 1166 87,7% 557 

2 Om nieuwe dingen te leren 70,7% 1165 66,0% 557 

3 Omdat ik waardering krijg van anderen 42,2% 1162 32,6% 557 

4 Omdat het me tot rust brengt 79,3% 1166 76,1% 557 

5 Om met vrienden samen te zijn 39,8% 1165 35,4% 557 

6 Om mezelf te ontplooien 71,1% 1164 66,4% 557 

7 Omdat het me in een andere wereld brengt 34,4% 1164 31,1% 557 

8 Voor de gezelligheid 73,9% 1165 66,2% 557 

9 Omdat het goed staat bij vrienden of kennissen 15,5% 1165 14,6% 557 

10 Om mensen te ontmoeten die dezelfde interesses 
hebben 

37,6% 1165 34,4% 557 
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1.5.1.3 LCA-clustering op basis van startmotieven 
 

Via een latente klassen-clusteranalyse wordt vervolgens een typologie van hobbybeoefenaars 

opgebouwd, en dit op basis van startmotieven (stap 1) en participatiemotieven (stap 2) (zie ook 

hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.6). We gebruiken de dichotome items rechtstreeks in een LCA-

clusteranalyse, en dit omwille van het feit dat het hier om een klein meetinstrument, met een beperkt 

aantal dichotome items gaat, en omwille van het feit dat de schalen, in tegenstelling tot 

participatiemotieven bij bijvoorbeeld muziekparticipatie, niet steunen op validering in ander 

onderzoek (zie paragraaf 1.2.1.2). Bovendien vraagt principal axis factoring – zoals gebruikt bij de 

analyse van participatiemotieven in andere sectoren – om metrisch-continue items, daar waar LCA 

zich op zich al goed leent voor de datareductie van een schaal met dichotome items. De tussenstap van 

voorafgaandelijke datareductie is hier met andere woorden overbodig.  

Tabel 72 laat zien dat, wat betreft de startmotieven, zowel BIC (= -3079,97), AIC (= -659,65) en  

AIC3 (= -1138,65) minimale waarden bereiken in het model met drie clusters en local dependencies 

(zie bijlage II.1.4.1.A). In deze drie-clusteroplossing vinden we een eerste groep (73%) met, in 

vergelijking met de volledige steekproef, lagere kansen op alle motieven behalve ‘Omdat mijn ouders 

mij stimuleerden’, ‘Omdat ik van school uit gestimuleerd werd’ en ‘Omdat ik creatief wilde bezig zijn 

in mijn vrije tijd’. Hier weegt met andere woorden (primaire) socialisatie door. Een tweede cluster met 

om en bij de 17% van alle hobbybeoefenaars vermeldt met hogere kans verschillende sociale 

motieven, zoals ‘Omdat ik vrienden had die dat ook deden’ (55% kans), ‘Omdat mijn partner dat ook 

deed’ (13% kans) en ‘Om nieuwe mensen te ontmoeten’ (54% kans). Een laatste groep (9%), tot slot, 

duidt met grotere waarschijnlijkheid alle verschillende startmotieven aan. 

 

Tabel 72. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Startmotieven bij creatieve hobbybeoefening’ 
(enkel beoefenaars van ten minste één creatieve hobby, N= 1156). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9,00 681,10 -2859,43 -322,90 -824,90 502 0,00 0,00 

2 19,00 418,39 -3051,61 -565,61 -1057,61 492 0,99 0,04 

3 29,00 331,16 -3068,32 -632,84 -1114,84 482 1,00 0,17 

4 39,00 296,85 -3032,10 -647,15 -1119,15 472 1,00 0,26 

5 49,00 268,39 -2990,04 -655,61 -1117,61 462 1,00 0,27 

6 59,00 269,94 -2917,96 -634,06 -1086,06 452 1,00 0,22 

Modellen met local dependencies 

1 12,00 638,68 -2880,70 -359,32 -858,32 499 0,00 0,00 

2 22,00 386,02 -3062,83 -591,98 -1080,98 489 1,00 0,04 

3 32,00 298,35 -3079,97 -659,65 -1138,65 479 1,00 0,15 

4 42,00 283,72 -3024,07 -654,28 -1123,28 469 1,00 0,31 

5 52,00 258,66 -2978,61 -659,34 -1118,34 459 1,00 0,31 

6 62,00 243,44 -2923,29 -654,56 -1103,56 449 1,00 0,31 
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Tabel 73. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Startmotieven bij creatieve hobbybeoefening’ (enkel 
beoefenaars van ten minste één creatieve hobby, N= 1156). Model met drie clusters. De tabel toont de 
conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Socialisatie’ 
Cluster 2  
‘Sociaal’ 

 

Cluster 3  
‘Alle’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,62 0,26 0,12 

     

Omdat ik opkeek naar een kunstenaar of artiest 0,09 0,06 0,06 0,29 

Omdat ik vrienden had die dat ook deden 0,29 0,15 0,55 0,44 

Omdat mijn ouders mij stimuleerden 0,17 0,17 0,14 0,23 

Om indruk te kunnen maken 0,06 0,02 0,00 0,39 

Omdat mensen opkijken naar iemand die dat kan 0,12 0,03 0,00 0,80 

Omdat ik van school uit gestimuleerd werd 0,13 0,14 0,07 0,24 

Om nieuwe mensen te ontmoeten 0,22 0,02 0,54 0,60 

Omdat mijn partner dat ook deed 0,07 0,03 0,13 0,13 

Omdat ik creatief wilde bezig zijn in mijn vrije tijd 0,78 0,74 0,81 0,88 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,73 0,17 0,09 

Aantal eenheden (N) per cluster (na toewijzing)  843 196 110 

Totaal aantal eenheden (N)  1149 

 
 

1.5.1.4 LCA-clustering op basis van participatiemotieven 
 

Wat betreft de LCA-analyse op basis van participatiemotieven hebben we, op basis van de minimale 

informatiecriteria, de keuze tussen de modellen met drie, vier of vijf clusters, inclusief local 

dependencies (Tabel 74 en bijlage II.1.4.1.B). We kiezen voor het model met vier clusters, waar BIC 

(= -6326,33), AIC (= -1410,50) en AIC3 (= -2383,50) elk hun op één na laagste waarde bereiken, en 

wat daarnaast het meest spaarzame model is met voldoende lage bivariate residuelen. 
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Tabel 74. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiemotieven voor creatieve 
hobbybeoefening’ (enkel beoefenaars van ten minste één creatieve hobby, N= 1155). 

Aantal 

clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.  

Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 10 2174,38 -4969,55 148,38 -864,62 1013 0,00 0,00 

2 21 1166,46 -5899,89 -837,54 -1839,54 1002 0,00 0,07 

3 32 869,05 -6119,72 -1112,95 -2103,95 991 1,00 0,12 

4 43 750,89 -6160,31 -1209,11 -2189,11 980 1,00 0,15 

5 54 642,09 -6191,54 -1295,91 -2264,91 969 1,00 0,16 

6 65 585,94 -6170,11 -1330,06 -2288,06 958 1,00 0,17 

Modellen met local dependencies 

1 17 1529,85 -5564,71 -482,15 -1488,15 1006 0,00 0,00 

2 28 804,03 -6212,95 -1185,97 -2180,97 995 1,00 0,06 

3 39 598,65 -6340,76 -1369,35 -2353,35 984 1,00 0,12 

4 50 535,50 -6326,33 -1410,50 -2383,50 973 1,00 0,16 

5 61 501,32 -6282,94 -1422,68 -2384,68 962 1,00 0,19 

6 72 487,92 -6218,76 -1414,08 -2365,08 951 1,00 0,24 

 

1111 van de 1155 hobbybeoefenaars kunnen eenduidig worden toegewezen aan één van de vier 

clusters op basis van hun participatiemotieven. Een eerste groep (43%) onderscheidt zich van de 

andere hobbybeoefenaars door de hogere kans om ‘Om mezelf te ontplooien’ als participatiemotief op 

te geven (82% kans). Verder laten deze respondenten een lagere kans zien om de verschillende sociale 

motieven (‘Voor de gezelligheid’, ‘Om met vrienden samen te zijn’, ‘Om mensen te ontmoeten’,…) 

aan te duiden. Een tweede cluster (28%) verschilt van de eerste groep door de hogere kansen op het 

aanduiden van deze sociale motieven voor het beoefenen van een creatieve hobby (‘Voor de 

gezelligheid’, ‘Om met vrienden samen te zijn’ en ‘Om mensen te ontmoeten met dezelfde 

interesses’), naast ‘Om mezelf te ontplooien’. Cluster 3 (18%) vermeldt met grotere waarschijnlijkheid 

geen enkel van de verschillende participatieredenen, terwijl cluster 4 (11%) tot slot een hogere kans 

vertoont om alle verschillende participatiemotieven aan te duiden. 
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Tabel 75. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiemotieven voor creatieve hobbybeoefening’ (enkel 
beoefenaars van ten minste één creatieve hobby, N= 1155). Model met vier clusters. De tabel toont de 
conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Niet 
sociaal/ 

Ontplooiing’ 

Cluster 2  
‘Sociaal/ 

Ontplooiing’ 
 

Cluster 3  
‘Onuitgespr’ 
 

Cluster 4 
‘Brede 

motivatie’ 
 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,42 0,29 0,18 0,11 

   

Omdat het me ontspant 0,91 0,95 0,95 0,73 0,99 

Om nieuwe dingen te leren 0,71 0,70 0,93 0,19 0,98 

Omdat ik waardering krijg van anderen 0,42 0,41 0,41 0,13 0,96 

Omdat het me tot rust brengt 0,79 0,88 0,77 0,50 1,00 

Om met vrienden samen te zijn 0,40 0,09 0,72 0,27 0,95 

Om mezelf te ontplooien 0,71 0,82 0,83 0,11 0,98 

Omdat het me in een andere wereld 
brengt 

0,34 0,33 0,36 0,06 0,84 

Voor de gezelligheid 0,74 0,61 0,86 0,69 1,00 

Omdat het goed staat bij vrienden of 
kennissen 

0,16 0,07 0,17 0,10 0,53 

Om mensen te ontmoeten die dezelfde 
interesses hebben 

0,38 0,05 0,85 0,07 0,89 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,43 0,28 0,18 0,11 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 474 311 200 127 

Totaal aantal eenheden (N)  1111 

 

 

� Deze clusteroplossingen op basis van startmotieven en participatiemotieven worden 

vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.1.  

 

1.5.2 Clusters/categorieën op basis van participatie 
 

1.5.2.1 Overzicht van participatie-indicatoren 
 
Vervolgens willen we tot een overzicht van participatiestijlen binnen de sector ‘creatieve 

hobbybeoefening’ komen. Voor het opstellen van een lijst van hobby’s baseerde men zich in de 

vragenlijst op Frans (Donnat, 1996) en Nederlands (Sociaal Cultureel Planbureau, 2000) onderzoek, 

alsook op het amateurkunstendecreet (december 2000). Textielbewerking werd daarbij als bijkomende 

creatieve kunstzinnige hobby opgenomen (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 145; zie ook 

Knulst & Lievens, 2007). Bloemschikken, dat niet op basis van het decreet niet wordt beschouwd als 

een kunstzinnige hobby, werd aan de lijst van creatieve hobby’s toegevoegd. 

Respondenten konden in de CPS-survey aanduiden of ze een welbepaalde creatieve hobby al dan niet 

beoefenden tijdens het afgelopen half jaar. De vragenlijst voorziet zo in een lijst van 10 creatieve 
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hobby’s, aangevuld met één categorie ‘andere’. Hierbij werd ook gepeild naar de participatiefrequentie 

(‘een uitzonderlijke keer’, ‘maandelijks’, ‘meermaals per maand, ‘wekelijks’, ‘meermaals per week’ of 

‘dagelijks’). Daarnaast werd in CPS ook de participatiecontext onderzocht (‘in een academie’, ‘in een 

club, vereniging of gezelschap’, ‘met vrienden’, ‘alleen’).  

Tabel 76 toont de participatiecijfers of het percentage respondenten dat een bepaalde activiteit 

minstens een uitzonderlijke keer beoefende tijdens de voorbije zes maanden, en dit relatief ten 

opzichte van de volledige steekproef of ten opzichte van alle respondenten die minstens één creatieve 

hobby beoefenden. Respondenten die uitsluitend aan ‘bloemschikken’ deden, werden hierbij als 

bijkomende aparte groep/cluster opgenomen, en dit met het oog op, enerzijds, inhoudelijke 

consistentie, maar anderzijds minimaal verlies aan informatie (aangezien we voor deze groep wel 

degelijk over informatie, ook wat betreft de attitudes, beschikken). 

 

Tabel 76. Creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening. Participatiecijfers. 
 Volledige 

steekproef 
Beoefenaars 

(minstens één  

tijdens 
voorbije 6 md) 

Beoefenaars 
(uitgezonderd 

bloemsch.) 

 % Minstens 
een uitz. keer 

tijdens voorbije 
6 md 

% Minstens 
een uitz. keer 

tijdens voorbije 
6 md 

% Minstens 
een uitz. keer 

tijdens voorbije 
6 md 

1 Dansen zoals jazzballet, moderne dans, klassieke dans of 
volksdans 

5,5% 14,7% 15,7% 

2 Toneel 2,1% 5,6% 5,9% 

3 Fotografie, film, video of computerkunst, geen foto’s of 
filmpjes van op vakantie of van familiefeesten 

7,9% 21,1% 22,3% 

4 Schilderen, tekenen of grafisch werk 8,3% 22,1% 23,6% 

5 Beeldhouwen, boetseren, keramiek of pottenbakken 2,7% 7,2% 7,8% 

6 Muziekinstrument bespelen 8,3% 22,1% 23,5% 

7 Zingen 7,5% 20,0% 21,0% 

8 Creatief schrijven ongeacht de literaire vorm 6,5% 17,3% 18,5% 

9 Creatief werken met textiel zoals haken, weven, borduren, 
patchwork, naaien 

11,5% 30,7% 32,6% 

10 Creatief werken met bloemen en planten zoals 
bloemschikken 

13,8% 36,8% - 

(N) 2844 1066 1006 

 

1.5.2.2 LCA-clustering op basis van participatie-indicatoren 
 
De resultaten van de latente klassen-clusteranalyse op basis van de participatie aan deze negen 

creatieve en kunstzinnige hobby’s worden weergegeven in Tabel 80. De beste resultaten worden 

daarbij teruggevonden in de modellen met local dependencies (zie bijlag II.1.4.2 voor een overzicht), 

waarbij de uiteindelijke keuze uitgaat naar het model met local dependencies en zes clusters. BIC  

(= -2745,46), AIC (= -549,66) en AIC3 (= -996,66)  bereiken hier hun laagste of op één na laagste 

waarde en de gestandaardiseerde bivariate residuelen zijn voldoende laag in dit model met zes clusters.  
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Tabel 77. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Creatieve hobbybeoefening (participatie)’ (enkel 
beoefenaars van minstens één creatieve hobby, N= 1005). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 1086,96 -2383,02 82,96 -419,04 502 0,00 0,00 

2 19 834,62 -2566,24 -149,38 -641,38 492 0,00 0,05 

3 29 739,62 -2592,11 -224,38 -706,38 482 0,00 0,08 

4 39 652,04 -2610,57 -291,96 -763,96 472 0,00 0,11 

5 49 536,73 -2656,76 -387,27 -849,27 462 0,01 0,10 

6 59 465,38 -2658,98 -438,62 -890,62 452 0,32 0,11 

7 69 405,97 -2649,27 -478,03 -920,03 442 0,89 0,11 

8 79 334,49 -2651,63 -529,51 -961,51 432 1,00 0,07 

Modellen met local dependencies 

1 14 1019,08 -2416,34 25,08 -471,92 497 0,00 0,00 

2 24 798,31 -2567,98 -175,69 -662,69 487 0,00 0,05 

3 34 720,57 -2576,60 -233,43 -710,43 477 0,00 0,09 

4 44 628,57 -2599,48 -305,43 -772,43 467 0,00 0,10 

5 54 500,71 -2658,21 -413,29 -870,29 457 0,08 0,07 

6 64 344,34 -2745,46 -549,66 -996,66 447 1,00 0,07 

7 74 297,04 -2723,64 -576,96 -1013,96 437 1,00 0,07 

8 84 267,18 -2684,38 -586,82 -1013,82 427 1,00 0,08 

 

983 van de 1005 respondenten kunnen eenduidig worden toegewezen aan één participatiecluster. Een 

eerste cluster met 26% van alle hobbybeoefenaars laat zich kenmerken door een hogere kans om te 

schilderen (65% kans), te beeldhouwen (19% kans) of creatief te schrijven (42% kans). Onder één 

noemer zijn dit ‘de beoefenaars van plastische kunsten, aangevuld met creatief schrijven’. Een tweede 

groep (23%) beoefent met een grotere waarschijnlijkheid toneel, of bespeelt een muziekinstrument. 

Een derde groep (22%) is met afgerond 100% kans creatief bezig met textiel, maar beoefent met 

grotere waarschijnlijkheid geen andere creatieve hobby’s. Cluster 4 (13%) bestaat naar alle 

waarschijnlijkheid uit amateur-fotografen, video- of filmkunstenaars (afgerond 100% kans), met 

opvallend lagere kansen om een andere hobby te beoefenen, terwijl respondenten in cluster 5 (10%) 

een quasi perfecte kans (100%) vertonen om in hun vrije tijd te dansen, met lagere kansen op alle 

andere creatieve en kunstzinnige hobby’s. We onderscheiden tot slot een zesde cluster (6%) met 

hogere kansen op alle creatieve en kunstzinnige hobby’s uitgezonderd creatief werken met textiel. 

Deze zes-clusteroplossing wordt vervolgens aangevuld met een zevende cluster met respondenten die 

uitsluitend aan bloemschikken doen of op een andere manier creatief bezig zijn met planten en 

bloemen tijdens hun vrije tijd. 
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Tabel 78. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Creatieve hobbybeoefening (participatie)’ (enkel beoefenaars 
van minstens één creatieve hobby, N= 1005). Model met zes clusters. De tabel toont de conditionele kansen 
per cluster. 
  Univar 

Verd. 
Cluster 1  
‘Plastisch
e kunsten’ 

Cluster 2  
‘Toneel/ 
Muziek’ 

 

Cluster 3 
‘Textiel’ 

Cluster 4  
‘Fotogr.’ 

 

Cluster 5  
‘Dans’ 

Cluster 6  
‘Allround 
zd textiel’ 

Clustergrootte 

(probabilistisch) 

 0,29 0,22 0,22 0,12 0,08 0,07 

   

Dans 0,16 0,09 0,07 0,00 0,05 1,00 0,31 

Toneel 0,06 0,01 0,15 0,01 0,04 0,01 0,28 

Fotografie, film, videokunst 0,22 0,17 0,00 0,05 1,00 0,09 0,36 

Schilderen 0,24 0,65 0,00 0,01 0,10 0,00 0,58 

Beeldhouwen 0,08 0,19 0,00 0,03 0,01 0,01 0,23 

Muziekinstrument 0,23 0,12 0,59 0,01 0,11 0,00 0,96 

Zang 0,21 0,10 0,46 0,07 0,04 0,08 0,91 

Creatief schrijven 0,18 0,42 0,08 0,00 0,10 0,00 0,57 

Creatief met textiel 0,33 0,22 0,09 1,00 0,00 0,17 0,25 

        

Clustergrootte na modale 

toewijzing 

 0,26 0,23 0,22 0,13 0,10 0,06 

Aantal eenheden (N) per 

cluster (na toewijzing) 

 257 222 216 127 100 60 

Totaal aantal eenheden (N)  983 

 

Inclusief de groep die enkel aan ‘bloemschikken’ doet (139 respondenten) wordt de indeling de 

volgende: 

 

Tabel 79. Definitieve clusterindeling voor creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening,  
op basis van participatie-indicatoren (volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Plastische kunsten  22,9% 

2 Toneel/Muziek 19,8% 

3 Creatief met textiel 19,3% 

4 Fotografie 11,3% 

5 Dans 8,9% 

6 Allround zd textielbewerking 5,4% 

7 Bloemschikken 12,4% 

(N) 1122 

 

� Deze categorische variabele wordt vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.2.  
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1.5.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

Als laatste stap in deze analyse voor creatieve en kunstzinnige hobbybeoefening volgt de opbouw van 

een typologie van hobbybeoefenaars, op basis van attitudes en participatie. Hiervoor maken we 

gebruik van de LCA-clusteroplossingen uit voorgaande paragrafen, op basis van startmotieven 

(paragraaf 1.5.1.3), participatiemotieven (paragraaf 1.5.1.4) en participatie-indicatoren (paragraaf 

1.5.2.2). Bij input van deze drie clusteroplossingen als nieuwe indicatoren in een LCA-analyse komen 

we tot de conclusie dat een model zonder local dependencies, met vier clusters, de beste oplossing 

oplevert. Tabel 80 toont de resultaten van de LCA-analyse. AIC (= -20,55) bereikt het minimum in het 

model met vier clusters en AIC3 (= -56,55) de op één na laagste waarde. Bovendien is dit het meest 

spaarzame model met voldoende lage gestandaardiseerde bivariate residuelen (zie bijlage II.1.4.3).  

 

Tabel 80. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Creatieve kunstzinnige hobbybeoefening: 
participatie, participatiemotieven en startmotieven’ (enkel beoefenaars, N= 1039). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 11 473,71 -26,38 329,71 257,71 72 0,00 0,00 

2 23 147,88 -268,87 27,88 -32,12 60 0,00 0,10 

3 35 84,76 -248,63 -11,24 -59,24 48 0,00 0,11 

4 47 51,45 -198,60 -20,55 -56,55 36 0,05 0,14 

5 59 38,70 -127,99 -9,30 -33,30 24 0,03 0,19 

6 71 18,13 -65,22 -5,87 -17,87 12 0,11 0,21 

 

1006 hobbybeoefenaars konden eenduidig worden toegewezen aan één cluster (Tabel 81). Uit de 

resultaten lezen we af dat om en bij 64% van de hobbybeoefenaars zich voornamelijk bezighoudt met 

typisch plastische (of ‘tastbare beeldende’) kunsten (28% kans), inclusief werken met textiel (25% 

kans), en daarnaast met creatief schrijven en bloemschikken (16% kans). Zij laten zich voornamelijk 

leiden door redenen die te maken hebben met stimulatie door ouders of socialisatie op school (98% 

kans). Hun startmotieven hebben tot slot met grotere waarschijnlijkheid te maken met ‘zichzelf 

ontplooien’ (64% kans) of zijn minder uitgesproken van aard (21% kans).  

Een tweede cluster (19%) vermeldt hoofdzakelijk sociale redenen voor het starten (63 % kans) en 

beoefenen (78 % kans) van een creatieve hobby, of doet dit om vele verschillende redenen. Zij zijn 

met grotere waarschijnlijkheid creatief met textiel (24% kans) of amateur-dansers (20% kans). Een 

derde groep, met 11% van de hobbybeoefenaars, beoefent met hogere kansen toneel, zingt of bespeelt 

een muziekinstrument (40% kans) of danst (22% kans) en doet dit met grotere waarschijnlijkheid om 

sociale redenen. Een laatste groep met om en bij 5% van de hobbybeoefenaars onderscheidt zich van 

alle anderen door de hogere kansen op allround-participatie, maar met uitzondering van 

textielbewerking of bloemschikken (29%) en een brede start- (76% kans) en participatiemotivatie 
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(78% kans). Daarnaast vinden we bij deze groep een sterkere voorkeur voor de verschillende 

podiumkunsten, inclusief dans. Dit noemen we de ‘allround (kunstzinnige) hobbybeoefenaars’. 

 

Tabel 81. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Creatieve kunstzinnige hobbybeoefening: participatie, 
participatiemotieven en startmotieven’ (enkel beoefenaars, N= 1039). Model met vier clusters. De tabel 
toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Ontplooiing/ 
Plastisch’ 

Cluster 2  
‘Sociaal/Alle 

motieven/ 
Dans’ 

 

Cluster 3  
‘Sociaal/ 

Podiumk. + 
Muziek’ 

Cluster 4  
‘Allround/ 

Brede mot.’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,61 0,17 0,17 0,05 

Clusters participatiemotieven       

Ontplooiing 0,43 0,64 0,19 0,01 0,11 

Sociaal 0,28 0,10 0,63 0,60 0,13 

Onuitgesproken 0,18 0,21 0,00 0,32 0,00 

Alle motieven 0,11 0,05 0,18 0,07 0,76 

Clusters startmotieven       

Socialisatie 0,73 0,98 0,03 0,77 0,19 

Sociaal 0,17 0,00 0,78 0,23 0,03 

Alle motieven 0,10 0,02 0,20 0,00 0,78 

Clusters participatie       

Plastische kunsten  0,23 0,28 0,17 0,18 0,01 

Toneel/Muziek 0,20 0,14 0,17 0,40 0,24 

Creatief met textiel 0,19 0,25 0,24 0,00 0,11 

Fotografie 0,11 0,13 0,08 0,11 0,12 

Dans 0,09 0,01 0,20 0,22 0,15 

Allround zd textielbewerking 0,05 0,03 0,05 0,06 0,29 

Bloemschikken 0,12 0,16 0,09 0,02 0,09 

      

Clustergrootte na modale 

toewijzing 

 0,64 0,19 0,11 0,05 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 

toewijzing) 

 648 195 114 50 

Totaal aantal eenheden (N)  1006 
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Aangevuld met de niet-hobbybeoefenaars (62%), leidt dit tot de volgende stijltypologie op basis van 

participatie- en attitudinale indicatoren: 

 
Tabel 82. Definitieve clusterindeling voor creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening,  
attitudinale aspecten en gedrag (volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Ontplooiing/Plastische kunsten 23,7% 

2 Sociaal/Alle motieven/Dans 7,1% 

3 Sociaal/Podiumkunsten + Muziek 4,2% 

4 Allround (kunstzinnig)/Alle motieven 1,8% 

5 Niet-hobbybeoefenaars 62,0% 

6 Niet toegewezen respondenten 1,2% 

(N) 2734 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudes, wordt vervolgens als input gebruikt 

in onderzoeksvraag 2.3.  

 
1.6 Reizen 
 

1.6.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.6.1.1 Inleiding 
 

Als derde vorm van actieve participatie, naast sport (voornamelijk buitenshuizig/publiek) en creatieve 

en kunstzinnige hobbybeoefening (publiek en privaat), richten we de aandacht nu op reisgedrag. 

Binnen de internationale, voornamelijk Angelsaksische onderzoeksliteratuur, wordt het vaak in één 

adem met sport en recreatie vermeld, en dit onder de noemer ‘leisure’, of vormt reisgedrag (ook wel 

‘toerisme’) het onderwerp van een geheel eigen onderzoeksveld. Reizen komt echter binnen het 

onderzoek naar cultuurparticipatie slechts sporadisch aan bod. In het internationale leefstijlonderzoek 

wijten alleen de zeer holistisch opgevatte studies, met een expliciete focus op de cultuur van het 

alledaagse leven, zich aan deze vorm van tijdsbesteding (bijvoorbeeld Bennett et al, 1999). Uitgaande 

van een brede verspreiding over de populatie en een laagdrempelig karakter, kan dit reisgedrag echter 

niet in ons holistisch opgevatte leefstijlstudie ontbreken. 

 

1.6.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

Onder ‘reizen’ begrijpt de CPS-survey elke korte of lange vakantie, in België of in het buitenland, te 

begrijpen als een vorm van vrijetijdsbesteding (dus los van reizen in het kader van werk of opleiding), 

en met uitzondering van daguitstappen (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 159). Als 

attitudinale aspecten verbonden met dit reizen behoren bijvoorbeeld beleving, reisvoorkeuren (zowel 

wat betreft de bestemming als wat betreft de aard van de reis), verwachtingen, attitudes ten opzichte 
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van reizen, drempels,… tot de mogelijkheden. De CPS-survey overloopt echter uitsluitend 

belevingsaspecten, die we zelf liever samenvatten onder de noemer ‘reisvoorkeuren’ (‘Welke 

elementen zijn voor u belangrijk bij de keuze voor een reis’?) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 

2006: 161). Tabel 83 laat de opgenomen items en bijhorende rijpercentages zien. De vraag rond 

reisvoorkeuren werd voorgelegd aan alle respondenten, dus met inbegrip van zogenaamde niet-

participanten, namelijk respondenten die tijdens het afgelopen jaar geen enkele reis ondernamen. Bij 

de keuze van deze belevingsaspecten of reisvoorkeuren baseerden de onderzoekers zich voornamelijk 

op het Australische onderzoek van Bennett, Emmison en Frow (1999), aangevuld met een aantal items 

die peilen naar cultuurparticipatie op reis. 

 
Tabel 83. Reisvoorkeuren: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
In welke mate zijn volgende 
elementen voor u belangrijk bij de 
keuze voor een reis? 

Niet  
Belangrijk  

     Altijd  
Belangrijk  

(N) 

          

1 Rust 5,8% 5,5% 6,5% 15,0% 15,9% 14,7% 36,5% 2794 

2 Mooie natuur 1,6% 1,5% 2,9% 8,7% 17,3% 23,6% 44,4% 2805 

3 Nieuwe mensen leren kennen 7,3% 11,7% 14,2% 18,6% 18,3% 13,8% 16,2% 2802 

4 Zee en strand 12,4% 12,8% 11,7% 14,3% 14,6% 13,9% 20,2% 2810 

5 Historische gebouwen, kerken 19,6% 12,2% 11,9% 16,4% 16,8% 13,2% 9,8% 2805 

6 Goed weer 1,2% 1,2% 1,9% 6,7% 10,5% 18,1% 60,4% 2806 

7 Nieuwe gerechten leren kennen 8,5% 9,7% 10,0% 14,5% 19,4% 18,8% 19,1% 2807 

8 Toneelvoorstellingen of opera 
kunnen bijwonen 

55,7% 21,1% 10,2% 6,5% 3,4% 2,0% 1,1% 2807 

9 Amusement en feesten 18,8% 14,2% 13,0% 15,4% 14,7% 11,6% 12,3% 2810 

10 Concerten kunnen bijwonen 46,8% 20,7% 11,2% 9,3% 6,5% 3,4% 2,2% 2808 

11 Avontuur 18,8% 12,0% 10,2% 14,4% 18,2% 14,6% 11,8% 2806 

12 Museum of tentoonstelling kunnen 
bezoeken 

33,4% 18,4% 12,9% 13,2% 10,4% 7,0% 4,8% 2807 

13 Aan sport kunnen doen 26,6% 12,4% 10,5% 13,9% 14,4% 12,0% 10,2% 2809 

14 Andere culturen leren kennen 12,2% 10,2% 9,4% 14,2% 21,8% 19,0% 13,3% 2808 

15 Kunnen rondtrekken 15,1% 10,0% 8,9% 13,1% 18,0% 18,9% 16,0% 2809 

  

 

1.6.1.3 Dimensies van reisvoorkeuren 
 

Met het oog op datareductie worden de vijftien mogelijke reisvoorkeuren vervolgens aan een 

exploratieve factoranalyse (promaxrotatie, principal axis factoring) onderworpen (zie bespreking in 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.3). De verwachting is dat we zeker een 

dimensie ‘Voorkeur voor cultuur- en kunstenparticipatie’ (musea, tentoonstellingen, opera, concerten) 

zullen kunnen onderscheiden, naast een dimensie ‘Voorkeur voor actie en avontuur’ (sport, 

rondtrekken, avontuur). Verder verwachten we ook een dimensie ‘Zoektocht naar vernieuwing’ 

(nieuwe culturen, nieuwe gerechten, nieuwe mensen…) terug te vinden.  
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In deze exploratieve factoranalyse worden de items die sterk laden op meer dan één factor of zwak 

laden op elk van de verschillende factoren stap voor stap weggelaten (zie bijlage II.1.5.1.A). In Tabel 

84 wordt de patroonmatrix bij de meest optimale factoroplossing weergegeven, waarbij in totaal 10 

items worden weerhouden. We onderscheiden op basis van deze factoranalyse een factor ‘Voorkeur 

voor kunst en cultuur op reis’ (met als hoogladende items ‘Historische gebouwen, kerken of 

monumenten bezoeken’, ‘Bijwonen van toneel of opera’, ‘Concerten kunnen bijwonen’ en ‘Een 

museum of tentoonstelling kunnen bezoeken’), een factor ‘Actie en avontuur’ (met als hoogladende 

items ‘Avontuur’, ‘Aan sport kunnen doen’ en ‘Kunnen rondtrekken’) en een derde factor ‘Rust en 

ontspanning’ (‘Zee en strand’, ‘Goed weer’ en ‘Rust’). De factoren ‘Rust en ontspanning’ en ‘Kunst 

en cultuur’ correleren onderling positief. Alle andere correlaties tussen de verschillende dimensies zijn 

positief (patroonmatrix in bijlage II.1.5.1.A). 

 

Tabel 84. Definitieve patroonmatrix voor ‘Reisvoorkeuren’ (N= 2790). 
 Factor 1:  

Kunst en  

cultuur 

Factor 2: 

Actie en  

avontuur 

Factor 3:  

Rust en 

ontspanning 

Rust 0,08 -0,12 0,33 

Zee en strand 0,03 0,07 0,57 

Historische gebouwen, kerken of monumenten 

bezoeken 

0,65 -0,03 -0,13 

Goed weer  0,00 0,00 0,47 

Bijwonen van toneel of opera 0,66 -0,03 0,18 

Concerten kunnen bijwonen 0,55 0,13 0,21 

Avontuur -0,06 0,87 -0,01 

Museum of tentoonstelling kunnen bezoeken 0,80 -0,02 -0,14 

Aan sport kunnen doen -0,02 0,51 0,10 

Kunnen rondtrekken 0,13 0,59 -0,16 

Verklaarde variantie per factor 20,9% 12,7% 6,7% 

 

 

1.6.1.4 Categorisatie van reisvoorkeuren 
 

In een volgende stap worden op basis van de exploratieve factoranalyse en voor de drie onderscheiden 

dimensies van reisvoorkeuren meanscores berekend. Na de berekening van deze meanscores, die 

kunnen variëren tussen ‘1’ en ‘7’, volgt dan een hercodering van meanscores in drie categorieën (laag, 

medium en hoog), en dit voor de drie verschillende dimensies (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3 en 

paragraaf 1.2.1.4 voor een meer diepgaande bespreking).   
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Tabel 85. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Reisvoorkeuren,  categorisch’ (N= 2790). 
 Reisvoorkeuren, in categorieën  

Kunst en cultuur  

 

Laag (1-2,24) Medium (2,25 -3,74) Hoog (3,75 -7) 

36,7% 40,3% 23,0% 

Actie en avontuur  

 

Laag (1-3,00) Medium (3,01 -4,99) Hoog (5,00 -7) 

33,0% 34,6% 32,4% 

Rust en ontspanning  

 

Laag (1-4,67) Medium (4,68 -5,67) Hoog (5,68 -7) 

34,4% 31,2% 34,4% 

 

1.6.1.5 LCA-clustering op basis van reisvoorkeuren 
 

LCA-clusteranalyse moet vervolgens een typologie van alle respondenten, op basis van 

reisvoorkeuren, opleveren (bespreking in hoofdstuk 3, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 

1.2.1.6). AIC en AIC3 bereiken hun minimum (-5,25 en -13,25) in het model met vier clusters  (Tabel 

86).  Dit is tevens het meest spaarzame model met voldoende lage bivariate residuelen (zie bijlage 

II.1.5.1.B). 

 
Tabel 86. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Reisvoorkeuren’ (volledige steekproef, N= 2782). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 146,10 -12,52 106,10 86,10 20 0,00 0,00 

2 10 66,18 -60,72 34,18 18,18 16 0,00 0,18 

3 14 24,38 -70,79 0,38 -11,62 12 0,02 0,21 

4 18 10,75 -52,70 -5,25 -13,25 8 0,22 0,27 

5 22 4,77 -26,95 -3,23 -7,23 4 0,31 0,37 

 

In het model met vier clusters (Tabel 87) onderscheiden we een eerste groep (45%) met een opvallend 

hogere kans (52%) om hoog te scoren op ‘Actie en avontuur’, maar lagere kans (6%) op een voorkeur 

voor ‘Kunst en cultuur’. Een tweede cluster (24%) onderscheidt zich van alle anderen door een hogere 

kans op een hoge of mediumscore op de dimensie ‘Voorkeur voor kunst en cultuur’, in combinatie met 

een beduidend lagere kans (19% kans) op een voorkeur voor ‘Rust en ontspanning’. Verder vinden we 

een derde cluster (24%) met respondenten die met grote waarschijnlijkheid laag scoren op ‘Kunst en 

cultuur’ (67% om laag te scoren) en ‘Actie en avontuur’ (80% kans op een lage score), maar wel een 

zekere voorkeur vertonen voor rust en ontspanning op reis, en een vierde groep (7%) met opvallend 

hoge kansen om hoog te scoren op de drie verschillende dimensies van reisvoorkeuren. Dit zijn de 

respondenten met een brede reisvoorkeur. 
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Tabel 87. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Reisvoorkeuren’ (volledige steekproef, N= 2782). Model met 
vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  
‘Actie en 
avontuur’ 

 

Cluster 2  
‘Kunst en 
cultuur’ 

 

Cluster 3  
‘Rust en 
ontsp.’ 

Cluster 4  
‘Brede 

voorkeur’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,41 0,26 0,25 0,08 

   

Factor 1: Kunst en cultuur       

Lage score 0,37 0,46 0,05 0,67 0,00 

Mediumscore 0,40 0,49 0,46 0,32 0,08 

Hoge score 0,23 0,06 0,49 0,02 0,92 

Factor 2: Actie en avontuur       

Lage score 0,33 0,08 0,35 0,80 0,01 

Mediumscore 0,35 0,40 0,48 0,19 0,16 

Hoge score 0,32 0,52 0,17 0,01 0,83 

Factor 3: Rust en ontspanning       

Lage score 0,34 0,30 0,51 0,29 0,19 

Mediumscore 0,31 0,32 0,30 0,32 0,29 

Hoge score 0,34 0,38 0,19 0,39 0,52 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,45 0,24 0,24 0,07 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 1218 657 641 196 

Totaal aantal eenheden (N)  2712 

 

� Deze clusteroplossing op basis van reisvoorkeuren wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.1.  

 

1.6.2 Clusters/categorieën op basis van participatie 
 

1.6.2.1 Overzicht van participatie-indicatoren 
 
De survey voorziet in een meting van verschillende aspecten van het reisgedrag. Enerzijds wordt een 

klassieke peiling naar reisfrequentie (aantal reizen ondernomen tijdens het afgelopen jaar) opgenomen, 

daarnaast voorziet de vragenlijst in een vraag naar reisbestemmingen, en tot slot ook in een meting van 

de reisduur, meerbepaald in een opsplitsing tussen trips die maximaal één week (7 dagen) duren of 

reizen die één week of langer duren. Bovendien worden in hetzelfde meetinstrument ook twee 

specifieke items voorzien die peilen naar de aard van de reis. Gezien het bijzondere karakter van dit 
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type reizen, werd immers ook nagegaan wie al dan niet een ‘citytrip’ ondernam (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 159). 

We besluiten deze verschillende aspecten van het reisgedrag op twee manieren op te nemen in onze 

analyses, en dit omwille van het –volgens ons belangrijke- inhoudelijke verschil tussen, enerzijds, de 

frequentie waarmee men een bepaalde activiteit beoefent (in dit geval reizen) en, anderzijds, de aard 

van de activiteit die men beoefent (in dit geval de reisbestemming, de reisduur en het specifieke 

karakter – al dan niet een citytrip).  Het was mogelijk geweest om enkel deze laatste aspecten (‘Aard 

van de reis’) op te nemen, maar aangezien behoorlijk veel Vlamingen (ongeveer twee derden) 

meermaals per jaar op reis gaan (Tabel 88), terwijl een andere groep het houdt bij één jaarlijkse 

vakantie, leek het ons toch gepast om ook aandacht te besteden aan deze reisfrequentie.   

Tabel 88 geeft de verdeling van de reisfrequentie weer. Omwille van de scheve verdeling van deze – 

metrische variabele (zie bijlage II.1.5.2.A), en met het oog op eenvormigheid (zie onder andere 

paragraaf 1.3.2 en 1.4.2), besluiten we de variabele te hercoderen naar drie betekenisvolle categorieën, 

aangevuld met een vierde categorie van respondenten die geen enkele reis ondernamen (29,9%). We 

onderscheiden verder personen die 1 reis ondernamen tijdens de afgelopen 12 maanden’ (18,8% van 

de volledige steekproef), 2 keer op reis gingen (14,6% van de volledige steekproef) of 3 reizen of meer 

ondernamen (36,6% van de volledige steekproef) (Tabel 88).  

Tabel 89 toont vervolgens de verdeling voor de items die peilen naar de aard van de reis, meerbepaald 

de reisbestemming, de reisduur, en gewone reizen versus citytrips. Het percentage respondenten dat 

een bepaald type reis ondernam wordt telkens weergegeven. 

 

Tabel 88. Reisfrequentie, opgesplitst in vier categorieën. 
Reisfrequentie  Volledige steekproef  

Niet 29,9% 

1 reis tijdens de afgelopen 12 md 18,8% 

2 reizen tijdens de afgelopen 12 md  14,6% 

3 reizen of meer tijdens de afgelopen 12 md 36,6% 

(N) 2822 
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Tabel 89. Aard van de reis (reisbestemming, reisduur en al dan niet citytrip). Items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages. 
 % Minstens één tijdens 

voorbije 12 md 

(volledige steekproef) (N) 

% Minstens één tijdens 

voorbije 12 md  

(enkel reizigers) (N) 

1 Korte reis in België van minder dan 7 

dagen  

61,3% 2828 55,5% 1997 

2 Reis van 1 week of meer in België  88,3% 2841 16,7% 1996 

3 Citytrip binnen Europa  82,0% 2841 25,7% 1995 

4 Citytrip buiten Europa  98,1% 2842 2,8% 1997 

5 Andere korte reis van minder dan 7 dagen 

binnen Europa, niet in België  

76,5% 2839 33,5% 1997 

6 Andere korte reis van minder dan 7 dagen 

buiten Europa  

98,3% 2840 2,5% 1995 

7 Reis van 1 week of meer binnen Europa, 

niet in België  

62,9% 2840 52,9% 1997 

8 Reis van 1 week of meer buiten Europa  89,7% 2841 14,6% 1996 

 

 

1.6.2.2 LCA-clustering op basis van participatie-indicatoren 
 
De acht items die peilen naar de aard van een reis worden verder aan een LCA-analyse onderworpen, 

om op die manier te komen tot een beperkt aantal consumptiestijlen, in dit geval tot een typologie van 

reizigers. De analyse wordt uitgevoerd voor respondenten die aangaven minstens één reis te hebben 

ondernomen gedurende het voorbije jaar. 

 
Tabel 90. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Aard van de reis’ (enkel reizigers – minstens één 
keer tijdens het afgelopen jaar, N= 1993). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 
1 8 786,10 -1090,42 292,10 45,10 247 0,00 0,00 

2 17 609,58 -1198,56 133,58 -104,42 238 0,00 0,04 

3 26 531,49 -1208,27 73,49 -155,51 229 0,00 0,18 

4 35 424,46 -1246,93 -15,54 -235,54 220 0,00 0,17 

5 44 301,69 -1301,33 -120,31 -331,31 211 0,00 0,16 

6 53 273,69 -1260,94 -130,31 -332,31 202 0,00 0,06 

7 62 173,65 -1292,62 -212,35 -405,35 193 0,84 0,15 

8 71 138,96 -1258,92 -229,04 -413,04 184 0,99 0,18 

Modellen met local dependencies 
1 11 776,56 -1077,16 288,56 44,56 244 0,00 0,00 

2 20 595,98 -1189,37 125,98 -109,02 235 0,00 0,03 

3 29 436,58 -1280,39 -15,42 -241,42 226 0,00 0,07 

4 38 344,13 -1304,47 -89,87 -306,87 217 0,00 0,19 

5 47 211,18 -1369,04 -204,82 -412,82 208 0,43 0,16 

6 56 168,06 -1343,79 -229,94 -428,94 199 0,95 0,06 

7 65 144,70 -1298,77 -235,30 -425,30 190 0,99 0,17 

8 74 166,24 -1208,85 -195,76 -376,76 181 0,78 0,18 
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De meest optimale modellen zijn deze met vijf of zes clusters en local dependencies (zie bijlage 

II.1.5.2.B), waar BIC (= -1369,04 en -1343,79) het minimum of de op één na laagste waarde bereikt en 

de gestandaardiseerde bivariate residuelen voldoende laag zijn. We kiezen voor het meest spaarzame 

model met vijf clusters, en dit ook omwille van inhoudelijke argumenten (de interpreteerbaarheid van 

het model). 

De grootste cluster, met om en bij 37% van alle reizigers, laat hogere kansen zien op een citytrip 

binnen of buiten Europa, in combinatie met hogere kansen op een korte trip in België of Europa. 

Verder vinden we voor deze groep lagere kansen op elke andere soort reis, uitgezonderd lange reizen 

binnen Europa. Een volgende groep met 32% van de reizigers vertoont een bijna perfecte kans 

(afgerond 100%) om een korte reis (minder dan 7 dagen) binnen België te hebben ondernomen, naast 

lagere kansen op eender welke andere reis, met uitzondering van lange reizen (langer dan één week) 

binnen Europa. De derde cluster (15%) wordt gekenmerkt door een bijna perfecte kans (afgerond 

100%) op lange reizen binnen Europa, en lagere kansen op elke andere soort reis, terwijl een vierde 

groep met 12% van alle reizigers, vergeleken met de totale steekproefverdeling, beduidend hogere 

kansen vertoont om lange reizen binnen België (63% kans) of buiten Europa (41% kans) te hebben 

ondernomen, naast lagere kansen op elke andere soort reis. Een laatste groep met om en bij 3% van 

alle reizigers, tot slot, springt in het oog met hogere kansen op elk van de verschillende vernoemde 

soorten trips. Deze laatste groep bestempelen we als de ‘Allround-reizigers’. 
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Tabel 91. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Reizen, naar bestemming’ (enkel reizigers – minstens één keer 
tijdens het afgelopen jaar, N= 1993). Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per 
cluster. 
  Univar 

Verd. 
Cluster 1  

‘Kort/ 
Citytrips’ 

Cluster 2  
‘Kort 

België’ 

Cluster 3 
‘Lang 

Europa’ 

Cluster 4  
‘Lang 

België of 
buiten 

Europa’ 

Cluster 5  
‘Allround’ 

Clustergrootte 

(probabilistisch) 

 0,46 0,25 0,12 0,12 0,04 

   

1 Korte reis in België van 
minder dan 7 dagen  

0,56 0,55 1,00 0,02 0,19 0,64 

2 Reis van 1 week of meer in 
België  

0,17 0,11 0,10 0,00 0,63 0,26 

3 Citytrip binnen Europa  0,26 0,35 0,15 0,12 0,11 0,76 

4 Citytrip buiten Europa  0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,43 

5 Andere korte reis van 
minder dan 7 dagen binnen 
Europa, niet in België  

0,34 0,68 0,00 0,01 0,02 0,50 

6 Andere korte reis van 
minder dan 7 dagen buiten 
Europa  

0,03 0,03 0,00 0,00 0,02 0,20 

7 Reis van 1 week of meer 
binnen Europa, niet in België  

0,53 0,52 0,47 1,00 0,23 0,45 

8 Reis van 1 week of meer 
buiten Europa  

0,15 0,08 0,07 0,01 0,41 0,98 

       

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,37 0,32 0,15 0,12 0,03 

Aantal eenheden (N) per 
cluster (na toewijzing) 

 713 621 296 228 61 

Totaal aantal eenheden (N)  1919 

 

Aangevuld met een zevende cluster van niet-reizigers (N= 845), ziet de typologie van reizigers op 

basis van ‘Aard van de reis’ (reisbestemming/reisduur) er als volgt uit:  

 
Tabel 92. Definitieve clusterindeling voor reizen, naar aard van de reis,  
(volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Kort/Citytrips 25,8% 

2 Kort België 22,5% 

3 Lang Europa 10,7% 

4 Lang België of buiten Europa 8,2% 

5 Allround 2,2% 

6 Niet-reizigers 30,6% 

(N) 2764 

 

� Deze categorische variabele wordt, samen met de categorische variabele ‘Reisfrequentie’, 

vervolgens als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.2. 
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1.6.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

De typologie op basis van reisvoorkeuren, de typologie op basis van aard van de ondernomen reizen 

(duur, bestemming) en de indeling van respondenten op basis van hun reisfrequentie worden nu als 

input gebruikt in LCA-clustering, die een typologie voor reisgedrag moet opleveren en verder als input 

kan worden gebruikt in een sectoroverkoepelende leefstijlanalyse. We nemen in deze LCA-

clusteranalyse zowel reizigers als niet-reizigers op, aangezien de attitudinale aspecten met betrekking 

tot reizen ook bij respondenten die tijdens het afgelopen jaar niet op reis gingen werden onderzocht. 

Na input van deze drie variabelen blijkt het model met vier clusters het meest optimaal: AIC  

(= -66,73) en AIC3 (= -120,73) bereiken hun minimum en BIC (= -348,00) de op één na laagste 

waarde en dit is meteen ook het meest spaarzame model met voldoende lage bivariate residuelen 

(bijlage II.1.5.3).  

 

Tabel 93. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Reisvoorkeuren, reisfrequentie en keuze van 
reisbestemmingen’(volledige steekproef, N= 2666). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 11 3666,07 3004,53 3498,07 3414,07 84 0,00 0,00 

2 21 532,99 -49,79 384,99 310,99 74 0,00 0,00 

3 31 83,69 -420,33 -44,31 -108,31 64 0,05 0,07 

4 41 41,27 -384,00 -66,73 -120,73 54 0,90 0,13 

5 51 28,48 -318,04 -59,52 -103,52 44 0,97 0,22 

6 61 19,48 -248,28 -48,52 -82,52 34 0,98 0,22 

7 71 11,31 -177,70 -36,69 -60,69 24 0,99 0,25 

8 81 13,90 -96,36 -14,10 -28,10 14 0,46 0,26 

9 91 12,63 -18,88 4,63 0,63 4 0,01 0,27 

 
Een eerste groep met ongeveer 35% van de 2632 respondenten verkiest citytrips of korte reizen in 

België of in het buitenland en heeft daarbij uiteenlopende reisvoorkeuren. Een tweede cluster met om 

en bij 30% van de respondenten (cluster 2) heeft met grote waarschijnlijkheid (98% kans) niet gereisd 

tijdens het afgelopen jaar, en verkiest voornamelijk rust en ontspanning. Cluster 3 (18%), vervolgens, 

ondernam met grotere waarschijnlijkheid slechts één of twee reizen, laat hogere kansen zien om lange 

reizen binnen (63% kans) of buiten Europa (32% kans) te ondernemen, en doet dit – in vergelijking 

met de totale steekproef - met een hogere kans vanuit een brede voorkeur, terwijl een vierde groep 

(17%) met grotere waarschijnlijkheid frequent reist (drie reizen of meer tijdens het afgelopen jaar), op 

zoek gaat naar kunst en cultuur (35% kans) of vanuit een brede voorkeur reist (11% kans), en daarbij 

voornamelijk korte reizen/citytrips onderneemt (64% kans) of verschillende types reizen verkiest 

(allround – 13 % kans).  

Wanneer we teruggrijpen naar de vooropgestelde hypothesen wat betreft leefstijlvariatie in Vlaanderen 

(hoofdstuk 3, paragraaf 4.2), vinden we wat betreft het reisgedrag in ieder geval een weerspiegeling 
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van het onderscheid tussen een voorkeur voor spanning, onder de vorm van actie en avontuur (maar 

hier niet weerspiegeld in een afzonderlijke cluster), een voorkeur voor hoge cultuur (‘kunst en cultuur’ 

op reis) en tot slot een voorkeur voor ontspanning/rust. Uitsluitend de laatste twee voorkeuren of 

schema’s, die erg doen denken aan Schulzes (2000 [1992]) alledaagsesthetische schema’s (actie en 

avontuur in het Spannungsschema, rust en ontspanning volgens het Trivialschema en kunst en cultuur 

volgens het Hochkulturschema), worden weerspiegeld in specifieke clusters van reizigers (zie ook 

bespreking in hoofdstuk 1,  paragraaf 5.4.3). Daarnaast komt in deze sector een onderscheid tussen 

respondenten met een breed voorkeurpatroon, in dit geval aangaande de aard van de reis (de gekozen 

reisbestemmingen en reisduur), en respondenten met een eerder beperkt activiteiten- en smaakpatroon 

aan de oppervlakte. In dit geval blijkt de reizigersgroep met het meest verscheiden activiteitenpatroon 

de groep die de hoogste affiniteit vertoont voor kunst en cultuur op reis, maar daarnaast ook een (te 

verwachten) breed voorkeurpatroon/brede reismotivatie vertoont.  
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Tabel 94. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Reisvoorkeuren, reisfrequentie en keuze van 
reisbestemmingen’(volledige steekproef, N= 2666). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele 
kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Kort/ 
Frequent’ 

Cluster 2  
‘Niet-

reizigers/ 
Rust en 
Ontsp.’ 

 

Cluster 3  
‘Lange 
reizen/ 
Brede 

voorkeur’ 

Cluster 4  
‘Citytrips/ 
Kunst en 
Cultuur/ 
Brede 
voork’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,36 0,30 0,17 0,16 

   

Clusters reisvoorkeuren    

Actie en avontuur 0,45 0,48 0,37 0,50 0,49 

Kunst en cultuur 0,24 0,24 0,23 0,18 0,35 

Rust en ontspanning 0,24 0,23 0,34 0,23 0,06 

Brede voorkeur 0,07 0,06 0,06 0,09 0,11 

Clusters keuze reisbestemmingen       

Kort/Citytrips 0,26 0,40 0,02 0,02 0,64 

Kort België 0,23 0,52 0,00 0,03 0,22 

Lang binnen Europa 0,11 0,00 0,00 0,63 0,01 

Lang buiten Europa 0,08 0,08 0,00 0,32 0,00 

Allround 0,02 0,00 0,00 0,00 0,13 

Niet-reizigers 0,31 0,00 0,98 0,00 0,00 

Reisfrequentie tijdens afgelopen jaar       

Niet-reizigers 0,30 0,00 1,00 0,00 0,00 

1 reis 0,19 0,24 0,00 0,62 0,00 

2 reizen 0,15 0,28 0,00 0,24 0,01 

3 reizen of meer 0,37 0,47 0,00 0,13 0,99 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,35 0,30 0,18 0,17 

Aantal eenheden (N) per cluster (na 
toewijzing) 

 923 798 460 450 

Totaal aantal eenheden (N)  2632 
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De clusterindeling voor reizen en attitudinale aspecten daarmee verbonden, inclusief niet-toegewezen 

respondenten (1,3%) ziet er dan als volgt uit: 

 

Tabel 95. Definitieve clusterindeling voor reizen, attitudinale aspecten en gedrag  
(volledige steekproef).  
Cluster  %  

 

1 Korte reizen/Frequent 34,6% 

2 Niet-reizigers//Rust en ontspanning 29,9% 

3 Lange reizen/Brede voorkeur 17,3% 

4 Citytrips/Kunst en cultuur/Brede voorkeur 16,9% 

5 Niet toegewezen respondenten  1,3% 

(N) 2666 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudes, wordt vervolgens als input gebruikt 

in onderzoeksvraag 2.3.  

 

1.7 Podiumkunsten 
 

1.7.1 Clusters op basis van attitudinale aspecten 
 

1.7.1.1 Inleiding 
 

Als typisch voorbeeld van wat in het internationale cultuuronderzoek als ‘kunstenparticipatie’ wordt 

aanzien, richten we in volgende paragrafen de aandacht op deelname aan podiumkunsten. Onder de 

noemer ‘podiumkunsten’ vallen een hele resem van publieke, (doorgaans) receptieve of eerder 

actieve/creatieve, tijdsbestedingen zoals het bezoek aan toneelvoorstellingen door 

amateurgezelschappen, toneelvoorstellingen door professionele gezelschappen, allerhande 

dansvoorstellingen, musicals, revues, poppentheater,… Actieve (toneel-)participatie en amateurdansen 

werden reeds onderzocht in het kader van creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening. Attitudinale 

aspecten verbonden met deze participatie aan de podiumkunsten, in een brede invulling van het begrip, 

zijn onder andere participatiedrempels, participatieredenen, verwachtingen, intenties, 

belevingsaspecten, attitudes ten aanzien van de verschillende podiumkunsten, genrevoorkeuren,… (zie 

onder andere Roose & Waege, 2002/2003; Maas, Verhoeff & Ganzenboom, 1990). 

 

1.7.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

We beschikken over informatie met betrekking tot participatiemotieven bij één specifieke categorie 

van podiumvoorstellingen, namelijk toneelbezoek. Verder zijn data beschikbaar wat betreft 

participatiedrempels voor bezoek aan theater (podiumvoorstellingen in het algemeen), wat betreft 
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verwachtingen ten opzichte van toneelvoorstellingen en wat betreft genrevoorkeuren bij 

toneelvoorstellingen.  

Voor het opstellen van een meetinstrument voor participatiemotieven bij toneelbezoek baseerde men 

zich op de schaal van Roose en Waege (2002) met drie dimensies, en deze werd aangevuld met een 

aantal bijkomende bezoekredenen (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 113). De schaal is 

sterk analoog aan de reeds besproken schaal van motieven voor concertbezoek (zie bespreking in 

1.2.1.2).  

Allereerst zijn er de voorstellingsspecifieke of ‘intrinsiek voorstellinggebonden’ motieven, waarbij 

vooral waarde wordt gehecht aan het toneelgenre, de acteurs of het gezelschap (items die onder deze 

dimensie werden opgenomen zijn: ‘Uit belangstelling voor de uitvoering’, ‘Omdat er bepaalde acteurs 

of actrices in meespelen’ en ‘Omdat u een liefhebber bent van het genre’) (Roose & Waege, 2003; 

Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 38-39, 113; zie ook bespreking in 1.2.1.2). Daarnaast zijn 

er de ‘intrinsiek algemene’ motieven, eerder verbonden met toneelvoorstellingen in het algemeen, met 

de kunstvorm, dan met een specifieke voorstelling of uitvoering. Onder deze dimensie worden de 

items ‘Omwille van de speciale sfeer’, ‘Om u te laten verrassen door iets wat u niet kende’, ‘Omdat 

een toneelstuk op video of tv bekijken niet hetzelfde gevoel geeft’ en ‘Omdat u de programmering van 

het huis volgt’ opgenomen. Als derde dimensie onderscheiden Lievens, Waege & De Meulemeester 

(2006: 113), gebaseerd op Roose en Waege (2003), redenen die extern zijn aan het genre, de 

kunstvorm of de voorstelling. Een eerste subdimensie bij deze extrinsieke of genrevreemde motieven 

zijn de sociale motieven (meegevraagd worden, om er eens gezellig uit te zijn, om met vrienden samen 

te zijn of op aanraden van een andere persoon), een tweede genrevreemde subdimensie bestaat uit 

redenen die verbonden zijn met media-invloed (het zien of horen van reclamespotjes, het lezen van 

flyers/brochures of besprekingen of de aandacht in de media). Daarnaast voegden Lievens, Waege & 

De Meulemeester (2006: 113), zoals ze dit ook deden bij het meten van redenen voor concertbezoek, 

het bijkomend item ‘Om u te ontspannen’ toe. Daarnaast zijn er de zogeheten ‘conditionele motieven’ 

(‘in het kader van een toeristische reis of uitstap’ en ‘omdat het verplicht was in het kader van uw 

werk of opleiding’).  Aangezien deze volgens ons niet kunnen worden aanzien als attitudinale 

leefstijlindicatoren (persoonsgebonden en eerder stabiel), maar veeleer op toevalligheid berusten en 

extern zijn aan de bezoeker, beslissen we om deze laatste twee motieven niet op te nemen in onze 

definitieve analyses (zie paragraaf 1.2.1.2). 

Wat betreft de participatiedrempels werd, gebaseerd op het cultureel publieksonderzoek (zie Verhoeff, 

1991;  Bradshaw, 1998 [1997]; Ranshuysen, 1999; Roose & Waege, 2002), een lijst van potentiële 

drempels voor kunstenparticipatie opgesteld, en deze lijst werd verder aan een kwalitatieve pretest 

onderworpen (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 41). De definitieve lijst omvat tijdsgebrek,  

financiële, sociale, geografische en fysieke drempels, een gebrek aan informatie en een gebrek aan 

interesse (algemene interesse of interesse in het aanbod). Voor een uitvoeriger bespreking verwijzen 

we naar het overzicht van participatiedrempels bij concertbezoek (paragraaf 1.2.1.2). Elke niet-
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bezoeker van podiumvoorstellingen (met andere woorden een respondent die geen enkele opgesomde 

podiumvoorstelling bezocht – zie Tabel 113 voor de lijst van opgenomen voorstellingen) kon 

maximaal drie drempels aanduiden. 

Om tot een meetinstrument van verwachtingen met betrekking tot toneelvoorstellingen te komen, 

baseerde men zich op het onderzoek van Roose en Waege (2003), op hun beurt geïnspireerd door het 

werk van Van Heusden en Jongeneel (1993) en Mooj (1979) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 

2006: 39/110-111). Vier dimensies van verwachtingen ten aanzien van kunstenparticipatie worden op 

die manier afgebakend (in dit geval geoperationaliseerd voor verwachtingen met betrekking tot 

podiumkunsten en film). Ten eerste is er een magische dimensie, en deze omvat – in één woord – de 

verwachting dat cultuur meeslepend is. Deze dimensie wordt verder onderverdeeld in emotivistische 

(verwijzend naar het emotioneel meegevoerd worden, zoals de verwachting dat een voorstelling 

‘ontroerend is’ of ‘u in spanning houdt’) en escapistische verwachtingen (verwijzend naar 

ontspanning, entertainment, zoals de verwachting dat een voorstelling ‘u in een andere wereld 

brengt’). Daarnaast worden items opgenomen die te maken hebben met de zogenaamde cognitieve 

verwachtingen,  naar de verwachte kennisoverdracht, naar het feit dat een cultureel product 

leerrijk/informatief/realistisch kan zijn (bijvoorbeeld de verwachting dat een voorstelling ‘realistisch 

is’, ‘een levensecht verhaal bevat’ of ‘personages bevat waarin u zich gemakkelijk kunt inleven’). Een 

derde dimensie behelst normatieve verwachtingen, waarbij wordt verwezen naar de normerende of 

maatschappijkritische waarde van cultuur (bijvoorbeeld de verwachting dat een voorstelling ‘onrecht 

en onderdrukking aanklaagt’ of ‘kritiek levert op de samenleving’). Een vierde en laatste dimensie 

houdt de zogeheten ‘mimetische functie’ van cultuur in. Deze functie ‘nodigt de toeschouwer uit om 

betekenis te gaan zoeken in de vorm en inhoud van het stuk door het te vergelijken met andere 

kunstuitingen’ (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 39) en houdt vooral verwachtingen met 

betrekking tot de stijl en de vormgeving van het cultureel product, met betrekking tot originaliteit en 

innovatie in (bijvoorbeeld het belang dat een voorstelling ‘origineel is qua vorm of stijl’ of 

‘vernieuwend is qua regie’).  

Genrevoorkeuren, tot slot, werden, in tegenstelling tot de meting van muzikale genrevoorkeuren of 

zendervoorkeuren (tv), niet gemeten aan de hand van kijk- of participatiecijfers maar aan de hand van 

een reeks items die stijl- of genrekenmerken omvatten en op die manier de subjectieve voorkeur van 

respondenten voor een bepaald (sub)genre binnen toneelvoorstellingen meten. Het gaat in dit geval om 

items zoals ‘het belang dat een toneelvoorstelling actie en avontuur bevat’, ‘geweldscènes bevat’, 

‘romantisch is’ of ‘u aan het lachen brengt’. Dezelfde schalen voor genrevoorkeuren en verwachtingen 

werden overigens gebruikt voor het meten van genrevoorkeuren en verwachtingen met betrekking tot 

het bekijken van films (zie volgende paragraaf  1.8.1.2).  

 

Tabel 96 tot en met Tabel 99 geven de rijpercentages bij de items horend bij deze vier schalen van 

attitudinale kenmerken weer. 
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Tabel 96. Participatiemotieven bij het bezoek aan toneelvoorstellingen: items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages. 
Als u de voorstellingen bekijkt die u zonet 
heeft genoemd,  in welke mate waren 
volgende redenen van toepassing? 

Nooit 
Van 
Toep. 

     Altijd  
Van 

Toep. 

(N) 

1 Uit belangstelling voor de uitvoering 9,5% 4,8% 7,6% 12,5% 27,9% 21,8% 15,9% 603 

2 Omdat iemand u meevraagt 14,6% 9,5% 8,9% 16,8% 24,0% 16,2% 10,0% 603 

3 Door het zien van reclamespotjes op tv of 
op de radio 

43,7% 22,3% 10,1% 11,2% 8,3% 2,4% 2,0% 603 

4 Om u te ontspannen 4,4% 2,6% 4,0% 10,4% 24,5% 26,8% 27,2% 603 

5 Omdat er bepaalde acteurs of actrices in 
meespelen 

19,4% 10,5% 8,8% 11,4% 20,7% 15,3% 13,9% 601 

6 Door het lezen van flyers of brochures 29,5% 18,0% 11,9% 13,2% 16,6% 7,0% 3,8% 603 

7 Omwille van de speciale sfeer 11,7% 8,8% 11,5% 18,0% 23,1% 16,8% 10,0% 603 

8 Om met vrienden samen te zijn 11,6% 8,0% 8,5% 11,5% 23,8% 23,7% 12,9% 603 

9 Om u te laten verrassen door iets dat u niet 
kende 

23,9% 15,8% 12,9% 14,1% 18,7% 10,5% 4,2% 603 

10 Omdat iemand het u heeft aangeraden 14,6% 9,4% 9,6% 15,3% 25,7% 17,9% 7,6% 603 

11 Omdat u een liefhebber bent van het 
genre 

15,7% 9,9% 9,7% 19,7% 17,7% 14,5% 12,9% 602 

12 Vanwege de aandacht in de media 31,3% 18,1% 16,6% 15,1% 12,8% 4,2% 1,9% 603 

13 Om er eens gezellig uit te zijn 5,6% 4,3% 4,5% 12,6% 26,0% 25,8% 21,2% 601 

14 Door het lezen van een bespreking 35,2% 16,4% 12,7% 11,6% 15,7% 5,8% 2,7% 603 

15 Omdat een toneelstuk op video of tv 
bekijken niet hetzelfde gevoel geeft 

15,3% 7,0% 6,5% 10,3% 18,0% 17,8% 25,2% 600 

16 Omdat u de programmering van een zaal 
of een huis volgt 

44,1% 15,1% 8,7% 7,4% 8,4% 8,2% 8,1% 602 

 

Tabel 97. Participatiedrempels bij theaterbezoek (enkel niet-bezoekers van podiumvoorstellingen): items 
opgenomen in CPS. Rijpercentages.  
Participatiedrempels bij theaterbezoek  % 

‘Aangeduid’ 

1 Ik blijf liever thuis. 44,1% 

2 De toegangskaarten zijn te duur. 10,5% 

3 Het aanbod is te klein in mijn streek. 13,6% 

4 Er is niemand die mij kan vergezellen. 9,3% 

5 Het is te moeilijk om een kinderoppas  te vinden. 5,4% 

6 Ik voel mij er niet op mijn gemak. 7,1% 

7 Een gezondheidsprobleem of handicap hindert mij. 9,3% 

8 Ik heb er geen tijd voor. 25,6% 

9 Het aanbod interesseert me niet. 30,7% 

10 De plaats is meestal niet gemakkelijk bereikbaar. 6,8% 

11 De plaats is meestal niet in een veilige buurt. 2,3% 

12 Ik heb er te weinig informatie over. 13,8% 

13 Er is een gebrek aan openbaar vervoer. 3,3% 

14 De uren passen mij slecht. 10,2% 

15 Ik mag niet van mijn ouders. 0,2% 

16 Het interesseert me gewoon niet. 43,0% 

(N) 1588 
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Tabel 98. Verwachtingen met betrekking tot toneelvoorstellingen: items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages. 
Hoe belangrijk vindt u het dat 
een (toneel)voorstelling…  

Nooit 
belangrijk 

     Altijd  
belangrijk 

(N) 

1 Ontroerend is 7,0% 8,6% 16,6% 22,3% 24,8% 14,5% 6,2% 602 

2 U in een andere wereld brengt 9,4% 13,8% 17,7% 18,1% 20,6% 14,4% 5,9% 602 

3 Origineel is qua vorm of stijl 7,4% 10,4% 10,0% 14,9% 30,8% 18,3% 8,2% 602 

4 U aan het lachen brengt 1,5% 2,1% 4,4% 13,4% 23,3% 30,1% 25,2% 602 

5 Onrecht en onderdrukking 
aanklaagt 

15,2% 17,0% 18,0% 17,6% 20,6% 7,5% 4,2% 602 

6 Realistisch is 6,2% 9,7% 14,3% 22,8% 22,9% 16,5% 7,6% 602 

7 U ontspant 1,0% 1,1% 1,4% 9,5% 24,1% 34,3% 28,6% 602 

8 U de alledaagse 
bekommernissen doet vergeten 

5,7% 8,0% 9,9% 15,8% 23,7% 22,4% 14,4% 602 

9 U in spanning houdt 3,1% 3,1% 7,5% 17,8% 30,8% 26,7% 10,9% 602 

10 Op een heel speciale of 
creatieve manier met taal omspringt  

8,5% 8,5% 12,3% 15,9% 24,4% 21,4% 9,1% 601 

11 Een levensecht verhaal bevat 6,7% 12,0% 13,1% 20,3% 22,5% 16,3% 9,2% 602 

12 Vernieuwend is qua regie 14,2% 13,0% 14,7% 17,8% 23,3% 11,4% 5,6% 599 

13 Kritiek levert op de samenleving 12,2% 17,8% 18,7% 18,8% 20,9% 7,8% 3,8% 601 

14 Personages bevat waarin u zich 

makkelijk kan inleven 

6,7% 11,1% 13,4% 18,6% 26,5% 15,4% 8,2% 602 

15 Waarden uitdraagt 6,5% 9,0% 10,9% 20,8% 26,5% 17,7% 8,6% 602 

 
Tabel 99. Genrevoorkeuren toneel: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Hoe belangrijk vindt u het dat 
een (toneel)voorstelling…  

Nooit  
belangrijk 

     Altijd  
belangrijk 

(N) 

1 U aan het lachen brengt 1,5% 2,1% 4,4% 13,4% 23,3% 30,1% 25,2% 602 

2 Veel gebruik maakt van speciale 
effecten 

7,3% 8,4% 10,1% 18,1% 24,2% 20,9% 11,0% 601 

3 Actie en avontuur bevat 11,2% 20,3% 19,5% 18,5% 17,9% 9,8% 2,8% 602 

4 Geweldscènes bevat 49,4% 29,9% 10,6% 6,9% 1,9% 1,0% 0,3% 602 

5 Een historische gebeurtenis 
navertelt 

15,1% 20,0% 14,1% 19,6% 17,0% 9,7% 4,5% 602 

6 Romantisch is 6,9% 12,4% 20,6% 21,6% 18,9% 14,6% 5,1% 602 

7 Erotisch is 35,1% 31,6% 13,6% 11,2% 5,2% 2,6% 0,7% 601 

8 Leerrijk is 8,6% 11,3% 13,7% 22,9% 22,1% 14,9% 6,5% 602 

 

 

1.7.1.3 Dimensies van participatiemotieven 
 
Wat betreft de genrevoorkeuren en participatiedrempels kiezen we ervoor deze rechtstreeks in een 

LCA-clusteranalyse op te nemen als inputvariabelen. De argumenten hiervoor werden reeds uitgebreid 

besproken in paragraaf 1.2.1.5, en hebben vooral te maken met het ontbreken van een a priori 

ingebouwde en reeds door voorgaand onderzoek gevalideerde meerdimensionaliteit, enerzijds, en de 

behoefte aan voldoende detail in de analyses van deze participatiedrempels en genrevoorkeuren, 

anderzijds. Wat betreft de participatiemotieven en verwachtingen bij toneelbezoek lijkt een 

exploratieve factoranalyse om de vermelde redenen wel aangewezen (zie ook bespreking in 1.2.1.3).  

De factoranalyse (principal axis factoring, promaxrotatie – zie ook bijlage II.1.6.1.A voor een 

overzicht van de tussenstappen) voor participatiemotieven levert een optimale oplossing met drie 
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dimensies op (Tabel 100). Items die hoog laden op factor 1 zijn ‘Omwille van bepaalde acteurs of 

actrices’, ‘Om u te ontspannen’, ‘Uit belangstelling voor de uitvoering’, ‘Aangezien u een liefhebber 

bent van het genre’ en ‘Omdat een toneelstuk op tv of video niet hetzelfde gevoel geeft’. Dit is de 

intrinsieke dimensie (zie paragraaf 1.7.1.2; Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 38-39, 112-

113). ‘Omwille van de reclamespotjes op tv of radio’, ‘Vanwege de aandacht in de media’, ‘Na het 

lezen van flyers of brochures’ en ‘Na het lezen van een bespreking’ laden hoog op de tweede 

dimensie. Deze vatten we samen onder de noemer ‘Media-invloed’ (paragraaf 1.7.1.2; Lievens, Waege 

& De Meulemeester, 2006: 38-39, 112-113). Een derde  dimensie houdt eveneens participatieredenen 

in die extern zijn aan het genre/de uitvoering zelf, maar verwijst naar sociale motieven zoals ‘Omdat 

iemand u meevraagt’, ‘Om met vrienden samen te zijn’ en ‘Omdat iemand het u had aangeraden’ (zie 

ook Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 112-113; Roose & Waege 2002/2003). De factoren 

correleren allen onderling positief (factor-correlatiematrix in bijlage II.1.6.1.A). 

 

Tabel 100. Definitieve patroonmatrix voor ‘Participatiemotieven bij het bezoek aan toneelvoorstellingen’ 
(enkel toneelbezoekers, N= 598). 
 Factor 1: 

Intrinsiek 

Factor 2:  

Media-invloed 

Factor 3: 

Sociaal 

Omwille van bepaalde acteurs of actrices 0,50 -0,11 0,17 

Omdat iemand u meevraagt -0,11 0,00 0,74 

Omwille van reclamespotjes op tv of radio -0,12 0,70 0,03 

Om u te ontspannen 0,56 -0,10 0,17 

Na het lezen van flyers of brochures 0,11 0,59 -0,01 

Uit belangstelling voor de uitvoering 0,69 0,02 -0,07 

Om met vrienden samen te zijn 0,22 -0,08 0,47 

Omdat iemand het u heeft aangeraden 0,03 0,16 0,57 

Aangezien u een liefhebber bent van het genre 0,68 0,10 -0,17 

Omwille van de aandacht in de media -0,03 0,69 0,06 

Na het lezen van een bespreking 0,09 0,51 -0,03 

Omdat een toneelstuk op video of tv niet hetzelfde gevoel 

geeft 

0,41 0,18 0,04 

Verklaarde variantie per factor 28,3% 13,7% 12,1% 

 
 

Wat betreft verwachtingen ten aanzien van toneelvoorstellingen vinden we eveneens een optimale 

factoroplossing met drie factoren of dimensies (Tabel 101). Een eerste dimensie omvat de verwachting 

dat een toneelvoorstelling ‘Onrecht en onderdrukking aanklaagt’, ‘Waarden uitdraagt’, ‘Realistisch is’, 

‘Een levensecht verhaal vertelt’ of ‘Kritiek levert op de samenleving’. We vatten dit samen als ‘de 

cognitieve-normatieve dimensie’ (zie ook Roose & Waege, 2002/2003;  Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 110; paragraaf 1.7.1.2). Factor 2 omvat voornamelijk verwachtingen met 
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betrekking tot specifieke vorm- of stijlaspecten (zoals origineel zijn qua vorm of stijl, op een heel 

speciale of creatieve manier met taal omspringen en vernieuwend zijn qua regie), terwijl factor 3 peilt 

naar ‘escapistische’ verwachtingen zoals ontspannend zijn of de alledaagse bekommernissen doen 

vergeten. De dimensies van verwachtingen correleren allen onderling positief (zie bijlage II.1.6.1.A). 

 

Tabel 101. Definitieve patroonmatrix voor ‘Verwachtingen met betrekking tot toneelvoorstellingen’ (enkel 
toneelbezoekers, N= 598). 
 Factor 1: 

Cognief-

Normatief 

Factor 2: 

Vorm- en 

Stijlkenmerken 

Factor 3: 

Escapistisch 

Origineel is qua vorm of stijl -0,01 0,75 0,06 

Onrecht en onderdrukking aanklaagt 0,73 0,07 -0,22 

Realistisch is 0,61 -0,11 0,21 

U ontspant -0,10 0,09 0,75 

U de alledaagse bekommernissen doet vergeten 0,12 0,08 0,52 

Op een speciale of creatieve manier met taal omspringt 0,09 0,54 0,07 

Een levensecht verhaal bevat 0,66 -0,17 0,27 

Vernieuwend is qua regie -0,02 0,74 0,05 

Kritiek levert op de samenleving 0,61 0,18 -0,19 

Waarden uitdraagt 0,58 0,15 0,07 

Verklaarde variantie per factor 34,0% 15,6% 13,3% 

 
1.7.1.4 Categorisatie van attitudinale indicatoren 
 

De volgende stap houdt een berekening van meanscores voor de drie onderscheiden dimensies van 

participatiemotieven en verwachtingen in. Na de berekening van deze meanscores volgt dan een 

hercodering in drie categorieën (laag, medium en hoog), en dit voor de verschillende dimensies (zie 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3 en paragraaf 1.2.1.4 voor een meer diepgaande bespreking). Tabel 102 en 

Tabel 103 tonen de verdelingen voor de verschillende dimensies.  

Genrevoorkeuren worden gedichotomiseerd, zodat een score van 5 tot en met 7 op de verschillende 

genrevoorkeuren als een hoge score wordt aanzien (zie ook bespreking in 1.2.1.5) (Tabel 104). 

Participatiedrempels werden in de vragenlijst reeds als dichotome items opgenomen (Tabel 97).  

 

Tabel 102. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Participatiemotieven bij bezoek aan 
toneelvoorstellingen,  categorisch’ (N= 598). 
 Participatiemotieven bij toneelbezoek, in categorie ën 

Intrinsiek  Laag (1-4,00) Medium (4,01 -5,39) Hoog (5,40 -7) 

31,4% 38,0% 30,6% 

Media-invloed  Laag (1-2,49) Medium (2,50-5,49) Hoog (5,50 -7) 

20,8% 22,6% 56,6% 

Sociaal  Laag (1-3,67) Medium (3,68 -4,99) Hoog (5,00 -7) 

36,0% 25,4% 38,6% 
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Tabel 103. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Verwachtingen ten opzichte van 
toneelvoorstellingen,  categorisch’ (N=  598). 
 Esthetische verwachtingen toneel, in categorieën  

Cognitief -Normatief  Laag (1-3,50) Medium (3,51 -4,50) Hoog (4,51 -7) 

32,0% 33,5% 34,4% 

Vorm - en Stijlkenmerken  Laag (1-3,99) Medium (4,00 -4,99) Hoog (5,00 -7) 

35,5% 29,8% 34,8% 

Escapistisch  Laag (1-4,50) Medium (4,51 -5,50) Hoog (5,51 -7) 

33,0% 29,8% 37,2% 

 

Tabel 104. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Genrevoorkeuren toneel, categorisch’ (N=  
602). 
 Genrevoorkeuren film,  categorisch  

 1 – 4 (Laag) 5 – 7 (Hoog)  
1 U aan het lachen brengt 21,4% 78,6% 

2 Veel gebruik maakt van speciale effecten 43,9% 56,1% 

3 Actie en avontuur bevat 69,5% 30,5% 

4 Geweldscènes bevat 96,8% 3,2% 

5 Een historische gebeurtenis navertelt 68,8% 31,2% 

6 Romantisch is 61,5% 38,6% 

7 Erotisch is 91,5% 8,5% 

8 Leerrijk is 56,5% 43,5% 

 

1.7.1.5 LCA-clustering op basis van participatiemotieven 
  

Via LCA-clusteranalyse bouwen we vervolgens een typologie van respondenten op, op basis van hun 

participatiemotieven, genrevoorkeuren en verwachtingen ten opzichte van toneelvoorstellingen (wat 

betreft toneelbezoekers), en op basis van drempels voor theaterbezoek (voor respondenten die geen 

podiumvoorstellingen bezochten) (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4, paragraaf 

1.2.1.6). Wat betreft de participatiemotieven van toneelgangers besluiten we het model met drie 

clusters te weerhouden, aangezien AIC (= -5,07) daar het minimum bereikt en AIC3 (= -17,07) en BIC 

(= -57,79) de op één na laagste waarde. Dit is tevens het meest spaarzame model met voldoende lage 

bivariate residuelen (zie bijlage II.1.6.1.B). 

 
Tabel 105. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiemotieven bij toneelbezoek’ (enkel 
toneelbezoekers, N= 598). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 119,56 -8,31 79,56 59,56 20 0,00 0,00 

2 10 29,40 -72,90 -2,60 -18,60 16 0,02 0,11 

3 14 18,93 -57,79 -5,07 -17,07 12 0,09 0,21 

4 18 14,56 -36,59 -1,44 -9,44 8 0,07 0,32 

5 22 7,91 -17,66 -0,09 -4,09 4 0,10 0,29 

6 26 7,82 7,82 7,82 7,82 0 0,00 0,36 
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Tabel 106. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiemotieven bij bezoek aan toneelvoorstellingen’ 
(enkel toneelbezoekers, N= 598). Model met drie clusters. De tabel toont de conditionele kansen per 
cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  
‘Eerder 

intrinsiek’ 

Cluster 2  
‘Brede 

motivatie’ 

Cluster 3  
‘Onuitgespr’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,59 0,22 0,19 

   

Factor 1: Intrinsiek      

Lage score 0,31 0,18 0,11 0,94 

Mediumscore 0,38 0,47 0,42 0,06 

Hoge score 0,31 0,35 0,47 0,00 

Factor 2: Media-invloed      

Lage score 0,21 0,42 0,01 0,78 

Mediumscore 0,23 0,57 0,49 0,22 

Hoge score 0,57 0,01 0,50 0,00 

Factor 3: Sociaal      

Lage score 0,36 0,33 0,17 0,66 

Mediumscore 0,25 0,27 0,24 0,22 

Hoge score 0,39 0,40 0,60 0,13 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,64 0,12 0,24 

Aantal eenheden (n) per cluster (na toewijzing)  384 71 143 

Totaal aantal eenheden (n)  598 

 

Een eerste cluster (64%) valt voornamelijk op door de lagere kans (1% kans) op een hoge score, en 

hogere kansen op een lage score (42% kans), op participatiemotieven die te maken hebben met media-

invloed, en daarnaast een hogere kans op een mediumscore (47%) of hoge score op intrinsieke of 

genregebonden motieven. Deze bezoekers houden er met andere woorden overwegend intrinsieke 

bezoekredenen op na. Een tweede groep (12%) vertoont daarentegen hogere kansen op een hoge score 

op intrinsieke (47% kans) en sociale (60% kans) participatiemotieven, met daarnaast een hogere kans 

op een mediumscore op belang hechten aan media-invloed als reden om toneelvoorstellingen te 

bezoeken. We vatten deze groep samen als de groep met een ‘brede bezoekmotivatie’. Cluster 3 

(24%), daarentegen, vertoont over de hele lijn hogere kansen op een lage score op de drie dimensies 

van participatiemotieven. Dit is de groep met een onuitgesproken bezoekmotivatie, of een 

bezoekmotivatie die niet kon worden nagegaan op basis van het meetinstrument. 
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1.7.1.6 LCA-clustering op basis van verwachtingen 
 

De  beste LCA-oplossing op basis van verwachtingen ten opzichte van toneelvoorstellingen is het 

model met drie clusters, zonder local dependencies, aangezien AIC (= -5,83) daar de laagste waarde 

bereikt en BIC en AIC3 telkens de op één na laagste waarde. Dit is ook het meest spaarzame model 

met voldoende lage gestandaardiseerde bivariate residuelen (zie bijlage II.1.6.1.C). 

Een eerste cluster (71% van alle toneelbezoekers) wordt gekenmerkt door hogere kansen op 

mediumscores op de verschillende dimensies van verwachtingen ten opzichte van 

toneelvoorstellingen. We vatten deze groep samen als de bezoekers met ‘Onuitgesproken’ 

verwachtingen omdat geen enkele dimensie overheerst in het patroon.  Cluster 2 (20%) omvat 

toneelbezoekers die met hogere kans hoog scoren op de drie verschillende dimensies: 87% kans op een 

hoge score op cognitieve-normatieve verwachtingen, 64% kans op een hoge score op verwachtingen 

met betrekking tot vorm- en stijlkenmerken en 63% kans op een hoge score op escapistische 

verwachtingen. Zij hebben een breed verwachtingspatroon. Cluster 3 (9%), tot slot, wordt gekenmerkt 

door opvallend hogere kansen, vergeleken met de volledige steekproef, om laag te scoren op de drie 

verschillende dimensies. We noemen hen de toneelbezoekers met, althans voor zover we op basis van 

dit (nochtans in publieksonderzoek voldoende gevalideerd) meetinstrument konden nagaan, weinig 

verwachtingen, en leiden daaruit ook een ‘geringe interesse’ af. 

 

Tabel 107. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Verwachtingen ten opzichte van 
toneelvoorstellingen’ (enkel toneelbezoekers, N= 598). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 6 104,40 -23,46 64,40 44,40 20 0,00 0,00 

2 10 26,72 -75,57 -5,28 -21,28 16 0,05 0,16 

3 14 18,17 -58,55 -5,83 -17,83 12 0,11 0,21 

4 18 14,34 -36,80 -1,66 -9,66 8 0,07 0,24 

5 22 8,49 -17,08 0,49 -3,51 4 0,08 0,28 

6 26 3,65 3,65 3,65 3,65 0 0,00 0,29 
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Tabel 108. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Verwachtingen ten opzichte van toneelvoorstellingen’ (enkel 
toneelbezoekers, N=598). Model met drie clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Onuitgespr.’ 
Cluster 2  

‘Brede verw.’ 
Cluster 3  
‘Weinig 

verw./int.’ 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,67 0,22 0,11 

   

Factor 1: Cognitief -Normatief      

Lage score 0,32 0,33 0,01 0,88 

Mediumscore 0,34 0,44 0,12 0,11 

Hoge score 0,34 0,22 0,87 0,01 

Factor 2: Vorm - en stijlaspecten      

Lage score 0,36 0,35 0,10 0,91 

Mediumscore 0,30 0,35 0,26 0,08 

Hoge score 0,35 0,30 0,64 0,01 

Factor 3: Escapistisch      

Lage score 0,33 0,36 0,12 0,57 

Mediumscore 0,30 0,32 0,25 0,28 

Hoge score 0,37 0,32 0,63 0,15 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,71 0,20 0,09 

Aantal eenheden (n) per cluster (na toewijzing)  396 112 50 

Totaal aantal eenheden (n)  558 

 

1.7.1.7 LCA-clustering op basis van genrevoorkeuren 
 

De optimale clusteroplossing op basis van genrevoorkeuren is het model met vier clusters en één local 

dependency, namelijk tussen ‘het belang dat een voorstelling actie en avontuur bevat’ en ‘het belang 

dat een voorstelling geweldscènes bevat’ (zie bijlage II.1.6.1.D). AIC (= -330,15) en AIC3 (= -549,15) 

bereiken hun minimum in dit model. Een eerste groep met om en bij 36% van alle toneelbezoekers 

scoort met hogere kans hoog op een voorkeur voor ‘Actie en avontuur’, ‘Geweldscènes’ en ‘U aan het 

lachen brengen’. Een tweede cluster (24%) laat hogere kansen zien op een voorkeur voor 

toneelvoorstellingen die historische gebeurtenissen navertellen (50% kans) of leerrijk zijn (86% kans). 

Cluster 3 (23%) toont opvallend lagere kansen op eender welke genrevoorkeur, terwijl de vierde en 

laatste groep van toneelbezoekers (17%) met grotere waarschijnlijkheid alle opgenomen 

genrevoorkeuren aanduidt, en met andere woorden een brede voorkeur vertoont. 
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Tabel 109. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Genrevoorkeuren toneel’ (enkel toneelbezoekers, 
N= 600). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 8 444,79 -1135,25 -49,21 -296,21 247 0,00 0,00 

2 17 221,31 -1301,15 -254,69 -492,69 238 0,78 0,14 

3 26 163,60 -1301,29 -294,40 -523,40 229 1,00 0,17 

4 35 125,73 -1281,60 -314,27 -534,27 220 1,00 0,24 

5 44 111,02 -1238,73 -310,98 -521,98 211 1,00 0,23 

6 53 92,93 -1199,25 -311,07 -513,07 202 1,00 0,22 

7 62 83,59 -1151,02 -302,41 -495,41 193 1,00 0,21 

Modellen met 1 local dependency 

1 9 420,29 -1153,36 -71,71 -317,71 246 0,00 0,00 

2 18 199,92 -1316,15 -274,08 -511,08 237 0,96 0,14 

3 27 144,40 -1314,09 -311,60 -539,60 228 1,00 0,17 

4 36 107,85 -1293,08 -330,15 -549,15 219 1,00 0,23 

5 45 93,41 -1249,94 -326,59 -536,59 210 1,00 0,22 

6 54 85,40 -1200,38 -316,60 -517,60 201 1,00 0,25 

7 63 82,93 -1145,27 -301,07 -493,07 192 1,00 0,28 

 
 
Tabel 110. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Genrevoorkeuren toneel’ (enkel toneelbezoekers, N=600). 
Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd. 
(Hoog)  

Cluster 1  
‘Actie/ 
Humor’ 

Cluster 2  
‘Hist./ 

Leerrijk’ 

Cluster 3  
‘Onuitg.’ 

Cluster 4  
‘Brede 

voorkeur’ 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,36 0,25 0,22 0,17 

   

U aan het lachen brengt 0,79 0,99 0,68 0,39 1,00 

Veel gebruik maakt van speciale 
effecten 

0,56 0,55 0,63 0,32 0,79 

Actie en avontuur bevat 0,31 0,41 0,16 0,03 0,65 

Geweldscènes bevat 0,03 0,05 0,02 0,02 0,05 

Een historische gebeurtenis navertelt 0,31 0,21 0,50 0,02 0,62 

Romantisch is 0,39 0,38 0,32 0,08 0,89 

Erotisch is 0,09 0,05 0,08 0,00 0,27 

Leerrijk is 0,44 0,13 0,86 0,08 0,93 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,36 0,24 0,23 0,17 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 
toewijzing) 

 207 136 131 95 

Totaal aantal eenheden (n)  569 
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1.7.1.8 LCA-clustering op basis van participatiedrempels 
 

Wat betreft de typologie op basis van participatiedrempels voor niet-participanten (niet-bezoekers van 

podiumvoorstellingen), tot slot, blijkt het model met drie clusters zonder local dependencies de meest 

optimale oplossing, dit omwille van de minimale BIC (= 30,48), AIC (= 35,85) en AIC3 (= 34,85)21. 

Een eerste groep (59% van alle respondenten die geen podiumvoorstellingen bezochten tijdens het 

afgelopen jaar) duidt met een hogere kans (42%) de drempel ‘Ik heb er geen tijd voor’ aan. De kansen 

om andere drempels aan te duiden, liggen lager in vergelijking met de volledige steekproef.  Cluster 2 

(26%) vermeldt met hogere kans dat het aanbod hen niet interesseert (99% kans), of ‘Het interesseert 

me gewoon niet’ (69% kans), terwijl cluster 3 (15%) vooral aangeeft liever thuis te blijven (99% 

kans), of geen interesse te hebben (69%). 

 
Tabel 111. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiedrempels bij het bezoek aan 
podiumvoorstellingen’ (enkel niet-bezoekers van podiumvoorstellingen, N= 1588). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 4 353,30 272,22 331,30 320,30 11,00 0,00 0,00 

2 9 195,88 151,66 183,88 177,88 6,00 0,00 0,19 

3 14 37,85 30,48 35,85 34,85 1,00 0,00 0,15 

 
  

                                                   
21 Een model met een groter aantal clusters kon in dit geval niet worden geschat (df voor het model met 
3clusters= 1), maar de gestandaardiseerde bivariate residuelen zijn voldoende klein. Een inhoudelijke indeling 
was, aangezien meer dan één drempel kon worden aangeduid door dezelfde respondent, evenmin mogelijk. We 
kunnen in ieder geval stellen dat de bekomen clusteroplossing ook inhoudelijk een betekenisvolle oplossing is. 
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Tabel 112. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiedrempels bij het bezoek aan 
podiumvoorstellingen’ (enkel niet-bezoekers van podiumvoorstellingen, N= 1588). Model met drie 
clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd.  
Cluster 1  
‘Geen tijd’ 

Cluster 2  
‘Geen int/Gn int 
in het aanbod’ 

 

Cluster 3  
‘Liever thuis/ 
Gn interesse’ 

Clustergrootte 

(probabilistisch) 

 0,60 0,21 0,20 

   

Ik blijf liever thuis 0,44 0,30 0,34 0,99 

Ik heb er geen tijd voor 0,26 0,42 0,00 0,04 

Het aanbod interesseert me 
niet 

0,31 0,16 0,99 0,01 

Het interesseert me gewoon 
niet 

0,43 0,25 0,69 0,69 

     

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,59 0,26 0,15 

Aantal eenheden (n) per 
cluster (na toewijzing) 

 929 419 240 

Totaal aantal eenheden (n)  1588 

� Deze clusteroplossing, op basis van attitudes wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.1.  

 

1.7.2 Clusters op basis van participatie-indicatoren 
 

1.7.2.1 Inleiding 
 

Een hele resem activiteiten vallen onder de brede noemer van ‘podiumvoorstellingen’: 

dansvoorstellingen (ballet, hedendaagse dans,…), circusvoorstellingen, voorstellingen van 

poppentheater, musicals, toneelvoorstellingen van professionele gezelschappen en 

amateurgezelschappen,…. De lijst met opgenomen items in CPS, inclusief de participatiecijfers voor 

de volledige steekproef en uitsluitend voor bezoekers van podiumvoorstellingen, en uitsluitend voor 

bezoekers van toneelvoorstellingen, wordt weergegeven in Tabel 113.  
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Tabel 113. Bijwonen van podiumvoorstellingen: items opgenomen in CPS. Participatiecijfers. 
Podiumvoorstellingen  Volledige steekproef  

 % Participatie  
(bezocht tijdens 
afgelopen jaar) 

1 Balletvoorstelling 3,6% 

2 Hedendaagse dansvoorstelling 6,5% 

3 Volksdans, etnische dans 4,9% 

4 Circus 6,6% 

5 Poppentheater 3,1% 

6 Toneelvoorstelling 21,2% 

7 Straattheatervoorstelling 12,6% 

8 Musicalvoorstelling voor kinderen 5,8% 

9 Musicalvoorstelling voor volwassenen 5,7% 

10 Revues en shows 7,8% 

11 Andere voorstelling 3,9% 

(N) 2845 

 

Daarnaast geven we in Tabel 114 en Tabel 115 ook de participatiecijfers, uitsluitend voor het bezoek 

aan toneelvoorstellingen, weer. Deze participatiecijfers zijn van belang omdat we enkel voor 

toneelbezoekers over voldoende attitudinale indicatoren beschikken (motieven voor toneelbezoek en 

verwachtingen bij het bekijken van toneelvoorstellingen), op basis waarvan we in een volgende stap 

tot een zinvolle clustering op basis van gedrag en attitudes kunnen komen (zie volgende paragraaf 

1.7.3). Analoog met de indeling gebruikt in andere sectoren (paragraaf 1.3.2, 1.4.2 of 1.6.2), baseren 

we ons op de (scheve) verdeling van de participatiefrequentie om tot een indeling te komen die het 

onderscheid maakt tussen één, twee of drie of meer toneelvoorstellingen bezocht hebben tijdens het 

afgelopen jaar (Tabel 115). Het is deze laatste categorische variabele die verder gebruikt wordt in de 

analyse op basis van participatie en participatie-attributen (attitudinale aspecten). 

 

Tabel 114. Bijwonen van toneelvoorstellingen, participatiecijfers.  
Toneel voorstellingen  Volledige 

steekproef 

Geen 78,8% 

1 tot 2 toneelvoorstellingen 
gedurende het afgelopen jaar 

16,4% 

3 of meer toneelvoorstellingen 
gedurende het afgelopen jaar 

4,8% 

(N) 2845 
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Tabel 115. Bijwonen van toneelvoorstellingen door toneelbezoekers,  
participatiecijfers. 
Toneel voorstellingen  Enkel  bezoekers van 

toneelvoorstellingen 

1 toneelvoorstelling 
gedurende het afgelopen jaar 

55,5% 

2 toneelvoorstellingen 
gedurende het afgelopen jaar 

21,9% 

3 of meer toneelvoorstellingen 
gedurende het afgelopen jaar 

22,7% 

(N) 603 

 
 

1.7.2.2 LCA-clustering op basis van participatie aan podiumkunsten in het algemeen 
 

Op basis van de participatie aan 11 verschillende podiumactiviteiten bouwen we vervolgens een 

typologie op voor alle respondenten (volledige steekproef), en dit met het oog op verdere analyses 

(namelijk onderzoeksvraag 2.2, paragraaf 2.2). De dichotome items (wel/niet bezocht tijdens het 

afgelopen jaar) worden als inputvariabelen gebruikt in een LCA-clusteranalyse. De resultaten hiervan 

worden weergegeven in Tabel 116. De beste oplossing is deze met vier clusters, zonder local 

dependencies: AIC (= -3436,05) en AIC3 (= -5436,05) bereiken er hun op één na laagste waarde, en 

bovendien is dit het meest spaarzame model met voldoende lage gestandaardiseerde bivariate 

residuelen (zie bijlage II.1.6.2).  

 

Tabel 116. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Bezoek aan podiumvoorstellingen’ (volledige 
steekproef, N= 2842). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 11 1492,83 -14698,65 -2579,17 -4615,17 2036 1,00 0,00 

2 23 655,74 -15440,31 -3392,26 -5416,26 2024 1,00 0,10 

3 35 596,38 -15404,24 -3427,62 -5439,62 2012 1,00 0,17 

4 47 563,95 -15341,23 -3436,05 -5436,05 2000 1,00 0,20 

5 59 544,69 -15265,06 -3431,31 -5419,31 1988 1,00 0,19 

6 71 513,34 -15200,99 -3438,66 -5414,66 1976 1,00 0,20 

7 83 490,35 -15128,55 -3437,65 -5401,65 1964 1,00 0,22 

8 11 1492,83 -14698,65 -2579,17 -4615,17 2036 1,00 0,00 

 
In dit model met vier clusters valt op hoe we geen groep met uitsluitend toneelbezoekers, of bezoekers 

van één type voorstellingen in het algemeen, terugvinden. Daarbij moeten we opmerken dat het hier 

een clusteroplossing voor de volledige steekproef betreft22. De groep die uitsluitend toneelstukken gaat 

                                                   
22 We merken hierbij nog op dat een analoge analyse werd uitgevoerd, enkel voor bezoekers van 
podiumvoorstellingen in het algemeen (N= 1254), maar dat deze geen betekenisvol resultaat opleverde, maar 
integendeel de driedeling ‘Nauwelijks participerend’, ‘Uitsluitend bezoek aan toneelvoorstellingen’ en ‘Bezoek 
aan toneelvoorstellingen en andere voorstellingen’. We besloten bijgevolg dat de hier besproken analyse, op 
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bekijken, of enkel naar dansvoorstellingen gaat, bestaat wel (zo leert een inspectie van de ruwe 

participatiecijfers ons), maar is te klein om als cluster naar voor te komen. De clusteroplossing die we 

hier beogen, echter, is een optimale typologie voor alle respondenten, die we vervolgens in onze 

overkoepelende leefstijlanalyse op basis van participatie binnen de acht verschillende culturele 

sectoren zullen gebruiken.   

Eén groep, de grootste cluster (78%) bestaat uit niet of nauwelijks participerende respondenten. Een 

tweede cluster (10%) bezoekt met grotere waarschijnlijkheid geen voorstellingen van ballet of 

poppentheater, maar participeert wel aan alle andere types van podiumvoorstellingen, in het bijzonder 

musicalvoorstellingen voor volwassenen of kinderen, revues of shows (27%), of toneelvoorstellingen 

(42%). Om welk soort toneelvoorstellingen het hier precies gaat (bijvoorbeeld door professionele 

gezelschappen of amateurgezelschappen,…) kan hierbij, op basis van het meetinstrument, niet worden 

nagegaan.  

Een derde groep (6%) heeft een kleinere kans om musicals voor volwassenen, hedendaagse 

dansvoorstellingen of revues/shows te gaan bekijken, maar vertoont voornamelijk hogere kansen op 

participatie aan voorstellingen die naast volwassenen ook kinderen kunnen aanspreken, zoals circus 

(25% kans), poppentheater (21% kans) of musicalvoorstellingen voor kinderen (18% kans). Een 

laatste groep (7%), tot slot, heeft een brede voorkeur vergeleken met de participatiecijfers voor de 

volledige steekproef,  met voornamelijk hogere participatiekansen voor toneel (71% kans) en 

dansvoorstellingen in het algemeen (ballet, hedendaagse dans, volksdans of etnische dans).  

 

  

                                                                                                                                                               

basis van de volledige steekproef, de beste schets opleverde van de interne differentiatie op basis van het bezoek 
aan podiumkunsten. 
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Tabel 117. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Bezoek aan podiumvoorstellingen’ (volledige steekproef, N= 
2842). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd. 
(Hoog)  

Cluster 1  
‘Niet-part’ 

Cluster 2  
‘Toneel, 
musical/ 
revue’ 

Cluster 3  
‘Toneel/ 

Gericht op 
gezin/ 

Kinderen’ 

Cluster 4  
‘Brede 

voorkeur’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,66 0,15 0,10 0,08 

   

1 Balletvoorstelling 0,04 0,01 0,00 0,04 0,34 

2 Hedendaagse dansvoorstelling 0,07 0,02 0,08 0,01 0,51 

3 Volksdans, etnische dans 0,05 0,02 0,08 0,12 0,16 

4 Circus 0,07 0,02 0,08 0,25 0,16 

5 Poppentheater 0,03 0,00 0,00 0,21 0,12 

6 Toneelvoorstelling 0,21 0,09 0,42 0,30 0,71 

7 Straattheatervoorstelling 0,13 0,04 0,20 0,35 0,39 

8 Musicalvoorstelling voor kinderen 0,06 0,01 0,13 0,18 0,18 

9 Musicalvoorstelling voor 
volwassenen 

0,06 0,01 0,17 0,00 0,25 

10 Revues en shows 0,08 0,02 0,27 0,06 0,24 

11 Andere voorstelling 0,04 0,01 0,11 0,06 0,09 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,78 0,10 0,06 0,07 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 
toewijzing) 

 2134 269 155 184 

Totaal aantal eenheden (n)  2741 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van participatie aan podiumvoorstellingen, wordt vervolgens 

als input gebruikt in onderzoeksvraag 2.2.  

 

1.7.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

We beschikken nu over voldoende gegevens om tot een volledige clusteroplossing, op basis van zowel 

gedragsmatige als attitudinale aspecten, te komen.  

In de eerste plaats verkregen we een typologie van toneelbezoekers (N= 603) op basis van hun 

participatiemotieven bij toneelbezoek (paragraaf 1.7.1.5), verwachtingen (paragraaf 1.7.1.6) en 

genrevoorkeuren (paragraaf 1.7.1.7). Daarnaast beschikken we over drie profielen op basis van 

participatiedrempels, voor respondenten die geen podiumvoorstellingen bezochten tijdens het 

afgelopen jaar (N= 1591 of 55,9% van de volledige steekproef) (paragraaf 1.7.1.8). Er rest met andere 

woorden nog een groep van respondenten die geen toneelvoorstellingen bezocht, maar wel andere 

podiumvoorstellingen, waarvoor geen belevingsaspecten of attitudinale indicatoren werden 

onderzocht. Deze groep bestaat uit 651 personen, of 22,9 % van de totale steekproef van 2845 

respondenten. 
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Uitsluitend voor toneelbezoekers, waarvoor zowel participatiecijfers (Tabel 115) als attitudinale 

aspecten verbonden met deze participatie beschikbaar zijn, kunnen we vervolgens een analyse op basis 

van beide types indicatoren uitvoeren. 

 

Tabel 118. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Bezoek aan toneelvoorstellingen en attitudinale 
aspecten verbonden aan toneelbezoek’ (N= 525). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 291,53 -322,29 95,53 -2,47 98 0,00 0,00 

2 18 138,14 -419,31 -39,86 -128,86 89 0,00 0,14 

3 27 93,10 -407,99 -66,91 -146,91 80 0,15 0,11 

4 36 72,58 -372,13 -69,42 -140,42 71 0,43 0,16 

5 45 63,30 -325,04 -60,70 -122,70 62 0,43 0,25 

6 54 47,26 -284,71 -58,74 -111,74 53 0,70 0,20 

7 63 42,87 -232,73 -45,13 -89,13 44 0,52 0,27 

8 72 36,13 -183,10 -33,87 -68,87 35 0,42 0,24 

 

We geven voorkeur aan het model met drie clusters, waar AIC3 het minimum bereikt en BIC en AIC 

de op één na laagste waarden. Dit is ook het meest spaarzame model met voldoende lage 

gestandaardiseerde bivariate residuelen (zie bijlage II.1.6.3). 
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Tabel 119. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Bezoek aan toneelvoorstellingen en attitudinale aspecten 
verbonden aan toneelbezoek (enkel toneelbezoekers, N= 525)’. Model met clusters. De tabel toont de 
conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Actie, humor’ 
 

Cluster 2  
‘Brede voorkeur, 
brede motivatie’ 

Cluster 3  
‘Inc. part., 

onuitg 
verw en 

mot’ 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,58 0,34 0,08 

     

Participatie toneel      

1 keer gedurende het afgelopen jaar 0,56 0,51 0,52 0,98 

2 keer gedurende het afgelopen jaar 0,22 0,24 0,24 0,02 

3 keer of meer per jaar 0,23 0,24 0,24 0,00 

Clusters verwachtingen toneel      

Onuitgesproken 0,71 0,96 0,44 0,16 

Breed verwachtingspatroon 0,20 0,00 0,56 0,00 

Lage verwachtingen/interesse 0,09 0,04 0,00 0,84 

Clusters motieven toneel      

Intrinsiek 0,64 0,59 0,79 0,31 

Brede motivatie 0,12 0,12 0,16 0,01 

Onuitgesproken 0,24 0,29 0,05 0,68 

Clusters genrevoorkeuren toneel      

Actie, humor 0,36 0,44 0,24 0,36 

Historisch/realistisch 0,24 0,23 0,26 0,06 

Onuitgesproken 0,23 0,30 0,02 0,58 

Brede voorkeur 0,17 0,02 0,47 0,00 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,58 0,34 0,08 

Aantal eenheden (n) per cluster (na toewijzing)  342 146 38 

Totaal aantal eenheden (n)  525 

 

Een eerste groep (58%) verkiest daarbij voorstellingen met actie en/of humor en heeft onuitgesproken 

bezoekmotieven en verwachtingen vis-à-vis toneelvoorstellingen. Daarbij participeren respondenten in 

deze groep met 51% kans één keer per jaar. Een tweede groep van toneelbezoekers (34%) vertoont een 

breed verwachtingspatroon en een brede voorkeur, en bezoekt toneelvoorstellingen voornamelijk om 

intrinsieke redenen. We onderscheiden tot slot een derde cluster (8%) van incidentele participanten 

(98% kans om slechts één toneelvoorstelling te bezoeken), hoofdzakelijk lage verwachtingen en met 

de grootste kans onuitgesproken motieven (68% kans) en genrevoorkeuren (58% kans). Naast het 

onderscheid tussen regelmatige participanten met welomschreven voorkeuren en motieven en 

incidentele participanten of ook wel ‘passanten’ met onduidelijke voorkeuren (zie Roose & Waege, 

2003), komt hier in zekere mate ook het onderscheid tussen de zogeheten liefhebbers (een brede 

voorkeur, motieven die met hogere kans genregebonden zijn) en respondenten op zoek naar 

ontspanning (actie/humor), maar met onduidelijke bezoekredenen, aan de oppervlakte. Wanneer we de 

vergelijking maken met Schulzes omschrijvingen (Schulze, 2000 [1992] en hoofdstuk 1, paragraaf 

5.4.3), komt dit in zekere mate neer op een groep van toneelbezoekers die meer affiniteit vertoont voor 
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het‘Hochkulturschema’ naast een groep die eerder neigt naar het Spannungschema (actie, opwinding, 

entertainment) of Trivialschema (non-complexiteit, ontspanning,…).  

We vinden, wat betreft het bezoek aan podiumvoorstellingen en daarmee verbonden attitudinale 

aspecten, verder geen respondenten die niet konden worden toegewezen aan één bepaalde cluster, en 

komen met andere woorden tot de volgende definitieve clusteroplossing: 

 

Tabel 120. Definitieve clusterindeling voor bezoek aan podiumvoorstellingen, attitudinale aspecten en 
gedrag (volledige steekproef, N= 2765).  
Cluster  % 

1 Toneelbezoekers, actie/humor 12,4% 

2 Toneelbezoekers, brede voorkeur en motivatie 5,3% 

3 Incidentele toneelbezoekers, onuitgespr verwachtingen en motieven 1,5% 

4 Bezoekers andere voorstellingen, geen toneel 23,6% 

5 Geen tijd 33,6% 

6 Geen interesse in toneelaanbod 15,2% 

7 Geen interesse algemeen/liever thuis 8,7% 

8 Niet toegewezen respondenten 0,0% 

(N) 2765 

 

� Deze clusteroplossing, op basis van gedrag en attitudes wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.3.  

 

1.8 Film 
 

1.8.1 Clusters op basis van attitudinale indicatoren 
 

1.8.1.1 Inleiding 
 

In wat volgt richten we ons op een sector die in het internationale onderzoek naar cultuurparticipatie 

tot nu toe op minder aandacht heeft kunnen rekenen dan, bijvoorbeeld, de participatie aan 

podiumkunsten of muziek. Daarenboven is er in veel studies, hoewel eerder binnen het specifieke 

onderzoek naar cultuurparticipatie dan in het onderzoek naar bredere leefstijlen, sprake van een 

‘opwaartse bias’ in de keuze van culturele activiteiten, meerbepaald van een nadruk op 

kunstenparticipatie terwijl de rest van de culturele praxis (ook wel ‘lowbrow’ of ‘middlebrow’ 

activiteiten) bijna onzichtbaar lijkt (Peterson, 2005: 267-268; Rupp & Haarmans, 1994). Aangezien 

het kan worden aanzien als een breed verspreide, maar toch publieke vorm van cultuurparticipatie 

(Reimer, 1995; Chan & Goldthorpe, 2005), zal de analyse van filmparticipatie, meerbepaald het 

bezoek aan filmzalen en bioscopen, ongetwijfeld meerwaarde bieden in deze leefstijlstudie. Wat het 

films bekijken in huiselijke kring betreft, vermoedelijk breed verspreid onder de bevolking, biedt een 

analyse van de filmsector ons het bijkomende voordeel dat het probleem van ‘te veel niet-
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participanten’ (namelijk te veel respondenten die nauwelijks publiek participeren maar het grootste 

gedeelte van hun vrije tijd thuis doorbrengen) (Peterson, 2005) ten dele wordt opgevangen.  

 

1.8.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

We verwezen in paragraaf.7.1.2 reeds naar het onderzoek van Roose en Waege (2003) (zie ook 

Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 39/110-111) waarin vier dimensies van verwachtingen ten 

aanzien van kunstenparticipatie worden afgebakend: een magische dimensie (met het onderscheid 

tussen emotivistische en escapistische verwachtingen), een cognitieve dimensie (de verwachting dat er 

kennis wordt overgebracht, dat een cultureel product leerrijk/informatief/realistisch is), een normatieve 

dimensie (bijvoorbeeld de verwachting dat een film ‘onrecht en onderdrukking aanklaagt’ of ‘kritiek 

levert op de samenleving’) en een dimensie die de mimetische functie van cultuurproducten omvat en 

voornamelijk verwachtingen met betrekking tot de stijl en de vormgeving, en met betrekking tot 

originaliteit en innovatie inhoudt (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 39). Tabel 121 toont de 

rijpercentages van de items die verwachtingen vis-à-vis films nagaan. 

Genrevoorkeuren werden, zoals gebeurde voor genrevoorkeuren met betrekking tot 

toneelvoorstellingen, gemeten aan de hand van items waarin stijl- of genrekenmerken vervat zitten, en 

die zo de subjectieve voorkeur van respondenten voor een bepaald (sub)genre in kaart kunnen 

brengen. Het gaat in dit geval om items zoals ‘het belang dat een film actie en avontuur bevat’, 

‘geweldscènes bevat’, ‘romantisch is’ of ‘u aan het lachen brengt’. Tabel 122 geeft de rijpercentages 

bij deze items weer. 

Tabel 121. Verwachtingen bij het kijken naar film: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Hoe belangrijk vindt u het dat 
een film…  

Nooit  
Belangrijk 

   Altijd  
Belangrijk 

(N) 

1 Ontroerend is 7,3% 10,1% 11,4% 20,3% 21,9% 18,3% 10,8% 2816 

2 U in een andere wereld brengt 14,8% 13,7% 13,8% 19,1% 18,6% 12,8% 7,2% 2808 

3 Origineel is qua vorm of stijl 9,6% 10,3% 9,5% 18,7% 24,2% 17,5% 10,2% 2806 

4 Onrecht en onderdrukking 
aanklaagt 

10,3% 12,6% 13,9% 22,2% 19,4% 13,2% 8,3% 2806 

5 Realistisch is 6,0% 6,6% 9,2% 16,5% 23,4% 24,3% 14,0% 2813 

6 U ontspant 1,8% 1,8% 2,8% 7,7% 16,9% 30,6% 38,4% 2814 

7 U de alledaagse 
bekommernissen doet vergeten 

7,1% 7,5% 8,2% 15,2% 21,3% 21,9% 18,8%  

2815 

8 U in spanning houdt 3,7% 3,0% 4,4% 10,1% 22,6% 31,0% 25,3% 2817 

9 Van speciaal of creatief 
camerawerk gebruik maakt 

18,4% 16,4% 15,3% 18,8% 15,8% 10,4% 4,9%  

2797 

10 Een levensecht verhaal bevat 4,7% 7,4% 8,6% 15,0% 19,5% 23,8% 20,9% 2813 

11 Vernieuwend is qua regie 16,2% 17,0% 14,8% 20,7% 16,9% 10,2% 4,1% 2788 

12 Kritiek levert op de 
samenleving 

14,2% 15,6% 15,9% 20,4% 19,2% 9,5% 5,2% 2805 

13 Personages bevat waarin u 
zich 
makkelijk kan inleven 

8,4% 9,6% 12,1% 19,0% 23,2% 17,8% 9,9% 

2814 

14 Waarden uitdraagt  6,2% 7,0% 10,4% 19,0% 24,1% 19,8% 13,4% 2804 
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Tabel 122. Genrevoorkeuren film: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
Hoe belangrijk vindt u het dat 
een film…  

Nooit  
belangrijk 

   Altijd  
Belangrijk 

(N) 

1 U aan het lachen brengt 2,5% 3,0% 5,5% 12,3% 20,2% 28,3% 28,1% 2818 

2 Veel gebruik maakt van 
speciale effecten 

19,7% 20,5% 16,6% 17,0% 12,4% 8,3% 5,5% 2804 

3 Actie en avontuur bevat 6,8% 8,8% 9,8% 16,4% 22,3% 21,3% 14,6% 2815 

4 Geweldscènes bevat 38,0% 21,9% 13,3% 12,0% 7,7% 4,5% 2,6% 2820 

5 Een historische gebeurtenis 
navertelt 

8,0% 9,7% 11,3% 16,4% 21,8% 19,3% 13,6% 2814 

6 Romantisch is 6,5% 9,7% 13,2% 18,5% 20,6% 19,7% 11,8% 2812 

7 Erotisch is 26,0% 22,3% 17,3% 16,6% 10,0% 5,0% 2,7% 2812 

8 Leerrijk is 5,8% 7,9% 10,1% 18,3% 23,2% 19,5% 15,2% 2814 

 

1.8.1.3 Dimensies van verwachtingen 
 

In Tabel 123 wordt de definitieve factoroplossing voor een exploratieve factoranalyse op basis van  

verwachtingen bij het kijken naar film weergegeven (zie ook bijlage II.1.7.1.A). De beste oplossing is 

deze waarin drie factoren of dimensies worden weerhouden. De tabel toont de definitieve 

patroonmatrix, met daarin enkel die 10 items die hoog laden op één van de drie factoren.  

 

Tabel 123. Definitieve patroonmatrix voor ‘Verwachtingen film’ (N= 2776). 
 Factor 1: 

Cognief-

Normatief 

Factor 2: 

Vorm- en 

Stijlkenmerken 

Factor 3: 

Escapistisch 

Origineel is qua vorm of stijl 0,03 0,69 0,08 

Onrecht en onderdrukking aanklaagt 0,72 0,05 -0,11 

Realistisch is 0,59 -0,03 0,10 

U ontspant -0,03 0,02 0,73 

U de alledaagse bekommernissen doet vergeten 0,06 0,10 0,51 

Van speciaal of creatief camerawerk gebruik maakt -0,08 0,79 0,02 

Een levensecht verhaal bevat 0,64 -0,23 0,16 

Vernieuwend is qua regie  0,05 0,73 0,01 

Kritiek levert op de samenleving 0,57 0,20 -0,14 

Waarden uitdraagt 0,63 0,08 0,05 

Verklaarde variantie per factor 34,3% 16,1% 12,2% 

 

Factor 1 omvat bijvoorbeeld de verwachting dat film ‘Onrecht en onderdrukking aanklaagt’, 

‘Realistisch is’ of ‘Kritiek levert op de samenleving’. We vatten dit, naar analogie met verwachtingen 

ten aanzien van toneelvoorstellingen (paragraaf 1.7.1.3), samen als ‘de cognitieve-normatieve 

dimensie’. Factor 2 omvat voornamelijk verwachtingen met betrekking tot vernieuwing en specifieke 

vorm- of stijlaspecten (‘Van creatief camerawerk gebruik maken’, ‘Origineel zijn qua vorm of 

stijl’,…), terwijl factor 3 peilt naar escapistische verwachtingen als ‘Ontspannend zijn’, ‘De alledaagse 

bekommernissen doen vergeten’… Deze laatste noemen we de ‘Escapistische dimensie’. 
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Wat betreft de genrevoorkeuren besluiten we ons niet te beroepen op een voorafgaandelijke 

datareductie via factoranalyse. In de eerste plaats is hier, vergeleken met het meetinstrument voor 

esthetische verwachtingen, niet duidelijk sprake van een door de onderzoekers ingebouwde 

meerdimensionaliteit. Daarenboven gaat het slechts om een beperkt aantal items, wat datareductie niet 

alleen eerder nutteloos maakt, maar wat bovendien zou zorgen voor verregaand verlies aan 

informatie/detail (voor een meer uitvoerige bespreking verwijzen we naar paragraaf 1.2.1.5). De drie 

dimensies correleren onderling positief (zie bijlage II.1.7.1.A). 

 

1.8.1.4 Categorisatie van attitudinale indicatoren 
 

In een volgende stap worden, op basis van de dimensies van verwachtingen, meanscores berekend die 

kunnen variëren van score ‘1’ (laag) tot en met ‘7’ (hoog). Deze meanscores op de dimensies worden 

vervolgens tot drie categorieën herleid (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3 en paragraaf 1.2.1.4 voor een 

uitvoerige bespreking) (Tabel 124). De items die peilen naar genrevoorkeuren worden 

gedichotomiseerd en nadien rechtstreeks in een LCA-clustering als indicatoren ingevoerd (zie ook 

paragraaf 1.2.1.5 en 1.7.1.4) (Tabel 125).  

 
Tabel 124. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Verwachtingen bij het kijken naar film,  
categorisch’ (volledige steekproef, N= 2776). 
 Verwachtingen film, categorisch  

Cognitief -normatief  Laag (1-3,99) Medium (4,00 -4,99) Hoog (5 -7) 

31,6% 32,8% 35,6% 

Vorm en Stijl  Laag (1-3,33) Medium (3,34 -4,66) Hoog (4,67 -7) 

34,5% 31,8% 33,6% 

Escapistisch  Laag (1-4,50) Medium (4,51 -6,00) Hoog (6 -7) 

30,5% 43,4% 26,0% 

 

 
Tabel 125. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Genrevoorkeuren film, categorisch’ 
(volledige steekproef, N=  2845). 
 Genrevoorkeuren film, categorisch  

 1 – 4 (Laag) 5 – 7 (Hoog)  

1 U aan het lachen brengt 23,4% 76,6% 

2 Veel gebruik maakt van speciale effecten 73,8% 26,2% 

3 Actie en avontuur bevat 41,8% 58,2% 

4 Geweldscènes bevat 85,2% 14,8% 

5 Een historische gebeurtenis navertelt 45,4% 54,7% 

6 Romantisch is 47,9% 52,1% 

7 Erotisch is 82,2% 17,7% 

8 Leerrijk is 42,1% 57,9% 
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1.8.1.5 LCA-clustering op basis van verwachtingen 
 

Vervolgens willen we tot een zinvolle categorisatie van attitude-patronen, in dit geval patronen van 

verwachtingen met betrekking tot film, komen, en dit door middel van LCA-clusteranalyse (zie ook 

paragraaf 1.2.1.6). Op basis van de minimale BIC (= -41,94), AIC (=5,44) en AIC3 (= -2,54) blijkt het 

het meeste aangewezen te kiezen voor het model met vier clusters (bijlage II.1.7.1.B en Tabel 126). 

 

Tabel 126. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Verwachtingen bij het kijken naar film’ 
(volledige steekproef, N= 2758). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

1 6 398,68 240,24 358,68 338,68 20 0,00 0,00 

2 10 97,98 -28,78 65,98 49,98 16 0,00 0,15 

3 14 58,36 -36,71 34,36 22,36 12 0,00 0,18 

4 18 21,44 -41,94 5,44 -2,56 8 0,01 0,24 

5 22 16,12 -15,57 8,12 4,12 4 0,00 0,32 

6 26 5,93 5,93 5,93 5,93 0 0,00 0,30 

 
Tabel 127. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Verwachtingen bij het kijken naar film’ (volledige 
steekproef, N=2758 ). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  
‘Eerder 

cogn-norm 
en stijl’ 

Cluster 2  
‘Brede 
verw’ 

Cluster 3  
‘Onuitgespr’ 

Cluster 4  
‘Escap.’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,60 0,26 0,09 0,06 

   

Factor 1: Cognitief -normatief       

Lage score 0,32 0,30 0,09 0,96 0,48 

Mediumscore 0,33 0,38 0,29 0,04 0,35 

Hoge score 0,36 0,31 0,62 0,00 0,17 

Factor 2: Vorm - en stijlaspecten       

Lage score 0,35 0,30 0,08 0,95 0,97 

Mediumscore 0,32 0,40 0,29 0,05 0,03 

Hoge score 0,34 0,30 0,63 0,00 0,00 

Factor 3: Escapistisch       

Lage score 0,31 0,38 0,05 0,79 0,01 

Mediumscore 0,43 0,51 0,40 0,20 0,18 

Hoge score 0,26 0,12 0,55 0,01 0,82 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,60 0,24 0,08 0,08 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 

toewijzing) 

 1651 651 229 227 

Totaal aantal eenheden (n)  2758 
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Bij respondenten in cluster 1, de grootste groep (om en bij 60%), vinden we in de eerste plaats een 

hogere kans om laag te scoren op de escapistische dimensie (38%) maar daarentegen een – zij het 

slechts iets – hogere kans om medium of hoog te scoren op de cognitieve-normatieve dimensie en de 

dimensie ‘vorm- en stijlaspecten’ Deze cluster krijgt het label ‘een sterkere voorkeur voor cognitieve-

normatieve verwachtingen en vorm- en stijlaspecten’ mee. 

In cluster 2 (24%) vinden we een beduidend hogere kans, in vergelijking met de univariate verdeling, 

om hoog te scoren op alle dimensies (respectievelijk 62%, 63% en 55%), terwijl cluster 3 (8%) het 

omgekeerde patroon laat zien: respondenten behorend tot deze cluster hebben hogere kansen om laag 

te scoren op alle dimensies. Cluster 2 beschouwen we daarom als de groep met meervoudige 

verwachtingen en cluster 3 als de groep met onuitgesproken verwachtingen (of, niet gemeten 

verwachtingen). Behoren tot cluster 4 (8% van de respondenten), impliceert tot slot opvallend hogere 

kansen om laag te scoren op de cognitieve-normatieve verwachtingen (48%) en voornamelijk op de 

verwachtingen met betrekking tot vorm- en stijlaspecten (97%), maar hogere kansen om hoog te 

scoren op de escapistische dimensie (82%). Cluster 4 toont met andere woorden een patroon dat 

lijnrecht staat tegenover het patroon in cluster 1. We noemen de respondenten in cluster 4 

‘respondenten met escapistische verwachtingen’.  

 

1.8.1.6 LCA-clustering op basis van genrevoorkeuren 
 

In de analyse op basis van genrevoorkeuren blijkt het toestaan van een local dependency tussen twee 

items (‘Een historische gebeurtenis navertellen’ en ‘Leerrijk zijn’) aangewezen, gezien (te) hoge 

gestandaardiseerde bivariate residuelen. Op basis van de informatiecriteria BIC, AIC en AIC3, die elk 

een minimale waarde bereiken, kiezen we vervolgens voor het model met vier clusters en één local 

dependency (bijlage II.1.7.1.C en Tabel 128). 
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Tabel 128. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Genrevoorkeuren film’ (volledige steekproef, N= 
2788). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige locale onafhankelijkheid 

1 8 2063,06 103,55 1569,06 1322,06 247 0,00 0,00 

2 17 882,20 -1005,91 406,20 168,20 238 0,00 0,13 

3 26 489,40 -1327,31 31,40 -197,60 229 0,00 0,19 

4 35 337,03 -1408,29 -102,97 -322,97 220 0,00 0,22 

5 44 242,76 -1431,16 -179,24 -390,24 211 0,07 0,26 

6 53 213,59 -1388,93 -190,41 -392,41 202 0,27 0,28 

7 62 178,95 -1352,17 -207,05 -400,05 193 0,76 0,30 

8 71 163,66 -1296,05 -204,34 -388,34 184 0,86 0,30 

Modellen met 1 local dependency 

1 9 1732,27 -219,32 1240,27 994,27 246 0,00 0,00 

2 18 600,33 -1279,85 126,33 -110,67 237 0,00 0,13 

3 27 369,54 -1439,24 -86,46 -314,46 228 0,00 0,22 

4 36 231,71 -1505,67 -206,29 -425,29 219 0,27 0,21 

5 45 202,67 -1463,32 -217,33 -427,33 210 0,63 0,31 

6 54 186,14 -1408,44 -215,86 -416,86 201 0,77 0,34 

7 63 172,10 -1351,09 -211,90 -403,90 192 0,84 0,38 

8 72 158,56 -1293,23 -207,44 -390,44 183 0,90 0,32 

 

Wat betreft de voorkeuren voor filmgenres toont de clusteroplossing een duidelijk onderscheid tussen 

respondenten die leerrijke films of het romantische genre verkiezen, maar allesbehalve films met actie, 

special effects, geweld of erotiek (cluster 1, om en bij 55%) en respondenten die meer affiniteit 

vertonen voor actiefilms, films met geweld of erotiek, of films met special effects (cluster 2, ongeveer 

15% van de steekproef). Humoristische en historische films bekoren beide groepen nagenoeg even 

sterk. Verder is er een groep met onuitgesproken voorkeuren of verhoogde kansen om laag te scoren 

op de verschillende genre-items (cluster 3, 15%) en een laatste groep met meervoudige voorkeuren of 

een hoge kans om hoog te scoren op de verschillende genrevoorkeuren, inclusief een uitgesproken 

voorkeur voor humoristische films (cluster 4, 15%).  
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Tabel 129. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Genrevoorkeuren film’ (volledige steekproef, N= 2788). 
Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 

  Univar.  
Verd.  

(Hoog) 

Cluster 1  
‘Romant./ 
Leerrijk’ 

Cluster 2  
‘Actie/ 
Special 
effects’ 

Cluster 3  
‘Onuitgespr’ 

Cluster 4  
‘Brede 

voorkeur’ 

Clustergrootte (probabilistisch)   0,51 0,17 0,17 0,15 

   

U aan het lachen brengt 0,77 0,81 0,82 0,37 0,98 

Veel gebruik maakt van speciale effecten 0,26 0,11 0,63 0,04 0,58 

Actie en avontuur bevat 0,58 0,46 0,94 0,22 1,00 

Geweldscènes bevat 0,15 0,02 0,50 0,00 0,34 

Een historische gebeurtenis navertelt 0,55 0,57 0,58 0,22 0,77 

Romantisch is 0,52 0,66 0,16 0,09 0,96 

Erotisch is 0,18 0,11 0,24 0,00 0,51 

Leerrijk is 0,58 0,65 0,43 0,32 0,80 

      

Clustergrootte na modale toewijzing   0,55 0,15 0,15 0,15 

Aantal eenheden (n) per cluster (na toewijzing)  1514 405 423 429 

Totaal aantal eenheden (n)  2770 

 

� Deze clusteroplossingen op basis van attitudes worden vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.1.  

 
1.8.2 Clusters op basis van participatie 
 

1.8.2.1 Overzicht van participatie-indicatoren 
 

De survey verstrekt gegevens met betrekking tot private (hoeveel films heeft men thuis bekeken, 

gedurende de maand voorafgaand aan de bevraging) en publieke filmparticipatie (bioscoopbezoek). 

Betreffende de publieke participatie kunnen we verder een beroep doen op gedetailleerde gegevens 

over het bezoek aan grote cinemazalen met het grote nieuwe filmaanbod, het bezoek aan kleinere 

zalen met het grote nieuwe aanbod, het bezoek aan kleine zalen met het ‘andere’ filmaanbod, en het 

bezoek aan andere zalen, zoals filmclubs/musea of lokalen waar sporadisch een film wordt vertoond. 

De referentieperiode omvat telkens zes maanden (Tabel 130). We besluiten echter gebruik te maken 

van die participatie-items waarop een redelijk aantal respondenten positief antwoordde. De 

participatiecijfers liggen immers uiterst laag (zelfs dicht bij 0%) voor het bezoek aan ‘andere zalen’, 

aan ‘filmclubs/musea’ of aan ‘lokalen waar sporadisch films worden getoond’.  

Omwille van de erg scheve verdelingen, zowel wat betreft publieke participatie (bezoek aan grote 

complexen, aan kleine zalen met het grote nieuwe aanbod of aan kleine zalen met het andere 

filmaanbod) als wat betreft private participatie, delen we deze participatie-indicatoren vervolgens in in 
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een aantal zinvolle categorieën. De indeling is analoog aan deze die werd gehanteerd bij de 

participatie-indicatoren in andere sectoren (zie bijvoorbeeld paragraaf 1.3.2), en de categorieën 

omvatten: niet, één tot twee keer (incidentele participatie) of drie keer of meer een groot 

bioscoopcomplex bezocht hebben (frequente participatie), wel of geen bezoek aan een kleine zaal met 

het ‘nieuwe filmaanbod’ en wel of geen bezoek aan een kleine zaal met het ‘andere filmaanbod’. Wat 

betreft private participatie maken we, op basis van de univariate verdeling van de variabele, het 

onderscheid tussen respondenten die geen enkele film, één tot vijf films (incidentele participatie) of 

zes films of meer bekeken (frequente participatie).  

 

Tabel 130 geeft voor zowel publieke als private filmparticipatie de verdelingen weer. 

 
 
Tabel 130. Filmparticipatie: items opgenomen in CPS. Participatiecijfers (N= 2845). 
 Participatiefrequentie  Referentieperiode  

Grote bioscoop, nieuw aanbod  0 1-2 3+  

61,9% 19,3% 18,8% 6 maanden  

Kleine bioscoo p, nieuw aanbod  0 1+   

90,3% 9,7%  6 maanden  

Kleine bioscoop, andere aanbod  0 1+   

95,8% 4,2%  6 maanden  

Films thuis bekeken op TV, DVD 

of video 

0 1-5 6+  

19,2% 39,2% 41,7% 1 maand  

 

1.8.2.2 LCA-clustering op basis van participatie-indicatoren 
 

In Tabel 131 worden de resultaten van de LCA-analyse, namelijk de toetsing van verschillende 

modellen op basis van de vier participatie-indicatoren, tegenover elkaar geplaatst. De fitindices geven 

duidelijk aan dat het model met vier clusters en zonder local dependencies het meest optimale 

modellen is, en dit op basis de van minimale of op één na minimale BIC-, AIC- en AIC3-waarden.  

 

Tabel 131. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Filmparticipatie’ (volledige steekproef, N= 2845). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

1 6 659,48 428,83 601,48 572,48 29 0,00 0,00 

2 11 222,38 31,50 174,38 150,38 24 0,00 0,13 

3 16 53,41 -97,70 15,41 -3,59 19 0,00 0,15 

4 21 17,22 -94,12 -10,78 -24,78 14 0,24 0,11 

5 26 8,53 -63,05 -9,47 -18,47 9 0,48 0,30 

6 31 8,44 -23,37 0,44 -3,56 4 0,08 0,36 

 

 
Tabel 132 geeft vervolgens de conditionele kansen per cluster, voor de vier-clusteroplossing, weer. 

Respondenten in cluster 1 (61%) onderscheiden zich door het feit dat ze over het algemeen zeer lage 
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kansen vertonen om niet privaat te participeren (6%), en zelfs met een grotere waarschijnlijkheid 1 tot 

5 films bekijken in huiselijke kring (48%).  Over het algemeen vertoont deze groep echter zeer lage 

kansen om daarnaast ook publiek te participeren. Daarop geldt één uitzondering: de kans om 

incidenteel grote bioscoopcomplexen te bezoeken (24%) is bij hen iets groter, vergeleken met de 

univariate verdeling en vergeleken met clusters 3 en 4.  

Cluster 2 (8%) springt in het oog door de hoge kansen op publieke participatie, in de verschillende 

types van zalen, terwijl er ook een betrekkelijk grote kans is om thuis te participeren (in totaal 49% + 

44%= 93% kans). We noemen deze groep de cluster van ‘All-round filmparticipanten’. De derde 

cluster (14%) onderscheidt zich dan weer door zeer hoge kansen op frequent kijken in huiselijke kring 

(70% kans) en daarnaast ook frequent bezoek aan grote bioscoopcomplexen met het nieuwe aanbod 

(95%). De kansen om films te bekijken in kleinere filmhuizen is daarentegen eerder klein. Dit zijn de 

‘Frequente filmkijkers en bezoekers van grote bioscopen’. De vierde en laatste cluster (17%), tot slot, 

valt op door zeer hoge kansen op niet-participatie, zowel thuis als buitenshuis (respectievelijk 95%, 

99%, 99% en 95%). Dit zijn de ‘Niet-participanten’. 

 
Tabel 132. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Filmparticipatie’ (volledige steekproef, N= 2845). Model met 
vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd.  
Cluster 1  

‘Thuispart.’ 
Cluster 2  
‘Allround’ 

Cluster 3  
‘Frequente 
kijkers en 
bezoekers 
van grote 

bioscopen’ 

Cluster 4  
‘Niet-

filmkijkers’ 

Clustergrootte (probabilistisch)   0,65 0,08 0,12 0,15 

      

Grote bioscoop, nieuw aanbod       

Niet 0,62 0,71 0,15 0,00 0,95 

1-2 0,19 0,24 0,34 0,04 0,05 

3+ 0,19 0,05 0,51 0,95 0,00 

Kleine bioscoop, nieuw aanbod       

Niet 0,90 0,95 0,22 0,96 0,99 

1+ 0,10 0,05 0,78 0,04 0,01 

Kleine bioscoop, andere aanbod       

Niet 0,96 0,99 0,59 0,96 0,99 

1+ 0,04 0,01 0,41 0,04 0,01 

Films thuis bekeken       

Niet 0,19 0,06 0,07 0,01 0,95 

1-5 0,39 0,48 0,49 0,29 0,05 

6+ 0,42 0,46 0,44 0,70 0,00 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,61 0,08 0,14 0,17 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 

toewijzing) 

 1749 215 408 473 

Totaal aantal eenheden (n)  2845 
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� Deze clusteroplossing op basis van participatie wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.2.  

 

1.8.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 
In een laatste stap willen we nagaan in welke mate we tot een zinvolle clusteroplossing kunnen komen 

op basis van zowel attitudinale als gedragsmatige aspecten met betrekking tot filmparticipatie. We 

zullen de verschillende clusteroplossingen voor participatie, verwachtingen en genrevoorkeuren 

opnemen in een nieuwe latente klassen-clusteranalyse. De voornaamste doelstelling bestaat erin te 

onderzoeken of de oplossing die we vinden op basis van beide types van indicatoren ook inhoudelijke 

meerwaarde oplevert. Na toetsing van een aantal modellen worden in dit geval de beste resultaten 

bekomen bij het model met vijf clusters: AIC (= -32,08) en AIC3 (= -72,08) bereiken er hun 

minimumwaarde (Tabel 133). 

 
Tabel 133. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Filmparticipatie, genrevoorkeuren en 
verwachtingen bij het kijken naar film’ (volledige steekproef, N= 2746). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 11 894,37 197,59 718,37 630,37 88 0,00 0,00 

2 23 472,13 -129,64 320,13 244,13 76 0,00 0,16 

3 35 252,80 -253,95 124,80 60,80 64 0,00 0,19 

4 47 124,36 -287,37 20,36 -31,64 52 0,00 0,27 

5 59 47,92 -268,79 -32,08 -72,08 40 0,18 0,29 

6 71 27,27 -194,43 -28,73 -56,73 28 0,50 0,30 

7 83 13,12 -113,57 -18,88 -34,88 16 0,67 0,29 

8 95 4,62 -27,06 -3,38 -7,38 4 0,33 0,40 

 

Een eerste cluster (29%) omvat respondenten met verhoogde kansen om bijna uitsluitend en frequent 

thuis naar films te kijken (73%), met daarbij ook een opvallend hogere kans (38%, vergeleken met 

15% kans in de volledige steekproef) op een breed verwachtingspatroon en tevens een beduidend 

hogere kans (53%) op een brede genrevoorkeur (Tabel 134). We noemen deze groep de 

‘Thuisparticipanten met een brede voorkeur en breed verwachtingspatroon’. Een tweede cluster (25%) 

groepeert daarentegen respondenten die met grotere waarschijnlijkheid publiek participant zijn: we 

vinden 17% kans om te behoren tot de ‘allround’ of inclusieve participanten en daarnaast ook 30% 

kans om te behoren tot de groep van frequente bezoekers van grote bioscoopcomplexen. Wat betreft 

genrevoorkeuren vinden we bij deze publieke participanten hogere kansen op een voorkeur voor actie 

en special effects (26%) of een onuitgesproken voorkeur (27%). Respondenten in cluster 3 (32%) 

horen met hogere kans thuis in de groep van niet-filmkijkers (29% kans), of zijn thuisparticipanten 

(66%). Zij laten verder opvallend lagere kansen zien om publiek te participeren. Films moeten voor 

hen voornamelijk romantisch of leerrijk zijn (80% kans), of de escapistische verwachtingen vervullen 

(23%).  Een vierde, kleinere cluster (8%) valt op door lage participatiekansen, zowel thuis als 
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buitenshuis, en onuitgesproken (of niet gemeten?) verwachtingen of genrevoorkeuren. Een vijfde en 

laatste groep (1%), tot slot, omvat eveneens niet-filmkijkers, die geen antwoorden gaven op de vragen 

met betrekking tot verwachtingen of genrevoorkeuren. De laatste twee clusters zullen in een volgende 

stap worden samengevoegd, aangezien zij inhoudelijk sterk bij elkaar aanleunen (hoewel zij ook in de 

vier-clusteroplossing niet als één cluster naar voor kwamen). 

Mits enige kanttekeningen kunnen we wat betreft filmparticipatie en de attitudinale aspecten daarmee 

verbonden een onderscheid maken tussen filmparticipanten die de voorkeur geven aan vorm- en 

stijlaspecten (in Bourdieus (1984 [1979] termen ook wel de ‘esthetische dispositie’), alsook aan 

vernieuwende elementen, en dit in combinatie met zowel private als publieke participatie, en de groep 

die uitsluitend thuis participeert en daarbij voorkeur geeft aan ontspanning (of een voorkeur voor de 

functie/pragmatisme), gecombineerd met romantiek, wat zou kunnen worden omschreven als een 

hoofdzakelijk ‘escapistisch’ smaakpatroon.  

  

Tabel 134. Beste clusteroplossing voor ‘Filmparticipatie, genrevoorkeuren en verwachtingen bij het kijken 
naar film’ (volledige steekproef, N= 2746). Model met vier clusters. 
  Univar. 

Verd.  
Cluster 1  

‘Thuispart., 
brede 

verw/voork’ 

Cluster 2  
‘Biosc., 

cogn-norm 
en stijl’ 

Cluster 3  
‘Niet/niet-
publiek, 

escapisme’ 

 Cluster 4 
‘Niet-

filmkijkers, 
onuitgespr’ 

Cluster 4 
‘Niet-

filmkijkers, 
gn verw/ 
genrevk’ 

Clustergrootte 
(probabilistisch)  

 0,36 0,28 0,27 0,08 0,01 

       

Film participatie         

Thuisparticipanten 0,61 0,73 0,52 0,66 0,39 0,01 

Allround participanten 0,08 0,06 0,17 0,02 0,02 0,00 

Frequente kijkers en 
bezoekers van grote 
bioscopen 

0,14 0,14 0,30 0,02 0,07 0,00 

Niet-filmkijkers 0,17 0,08 0,01 0,29 0,53 0,99 

Genrevoorkeuren         

Romantisch/Leerrijk 0,54 0,46 0,46 0,80 0,37 0,01 

Actie/Special effects 0,15 0,16 0,26 0,04 0,07 0,00 

Onuitgesproken voorkeur 0,15 0,00 0,27 0,11 0,56 0,00 

Brede voorkeur 0,15 0,38 0,01 0,06 0,00 0,00 

Niet-part., geen 
genrevoorkeuren 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

Verwachtingen        

Eerder cogn-norm en stijl 0,59 0,43 0,82 0,67 0,35 0,01 

Brede verwachtingen 0,23 0,53 0,10 0,06 0,00 0,00 

Onuitgesproken 0,08 0,01 0,04 0,04 0,65 0,00 

Escapistisch 0,08 0,02 0,04 0,23 0,00 0,00 

Niet-part., geen 
verwachtingen 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

       

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,29 0,25 0,32 0,08 0,01 

Aantal eenheden (n) per 
cluster (na toewijzing) 

 818 725 912 223 19 

Totaal aantal eenheden 
(n) 

 2698 
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1.8.4 Conclusie 
 

Op basis van de inhoudelijke overeenkomst, en om analytische redenen, beslissen we om clusters 4 en 

5 in verdere analyses samen te voegen in één cluster van om en bij 9%. Verder onderscheiden we nog 

1,8% (of in totaal 46) niet-toegewezen respondenten. 

 
De definitieve clusteroplossing ziet er dan als volgt uit: 
 
Tabel 135. Definitieve clusterindeling voor filmparticipatie, attitudinale aspecten en gedrag (volledige 
steekproef).  
Cluster  % 

1 Thuisparticipanten, breed verwachtingspatroon, brede 

genrevoorkeur 

29,8% 

2 Bioscoopbezoekers, cogn-norm en stijl, actie/special 

effects 

26,4% 

3 Niet- en niet-publieke participanten, escapisme, 

romantisch/leerrijk  

33,2% 

4 Niet-filmkijkers, onuitgesproken verwachtingen 8,1% 

5 Niet-filmkijkers, geen verwachtingen of 

genrevoorkeuren 

0,7% 

6 Niet-toegewezen respondenten 1,8% 

(N) 2746 

 

� Deze clusteroplossing op basis van gedrag en attitudes wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.3.  

 

1.9 Beeldende kunsten 
 

1.9.1 Clusters op basis van attitudinale indicatoren 
 

1.9.1.1 Inleiding 
 

Als laatste sector van vrijetijdsbesteding bekijken we een andere, in het cultuurparticipatieonderzoek 

frequent onderzochte, vorm van kunstenparticipatie: het bezoek aan (kunst)musea en 

(kunst)tentoonstellingen. Deze kunstvorm wordt frequent opgenomen als een indicator van participatie 

aan ‘hoge cultuur’ in het internationale cultuuronderzoek (bijvoorbeeld Katz-Gerro, 2002; DiMaggio 

& Mukhtar, 2004; Upright, 2004; van Eijck & Bargeman, 2004; van Eijck & Knulst, 2005; Lopéz-

Sintas & Katz-Gerro, 2005). Als attitudinale aspecten hiermee verbonden komen, onder andere, 

participatieredenen en –verwachtingen, genrevoorkeuren in de literatuur aan bod (zie onder andere 

Bourdieu & Darbel, 1997 [1966]; DiMaggio, 1996; Kirchberg, 1996; Smith & Wolf, 1996; Roose & 

Waege, 2002; Kirchberg, 2007). 
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1.9.1.2 Overzicht van attitudinale indicatoren 
 

Het meetinstrument dat participatiemotieven voor het bezoek aan musea en tentoonstellingen nagaat, 

is, net zoals dit het geval was voor toneelbezoek en concertbezoek, hoofdzakelijk gebaseerd op de 

schaal van Roose en Waege (2002) (Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 113; zie ook 

paragraaf 1.2.1.2). De items die peilen naar participatiemotieven werden enkel voorgelegd aan 

respondenten die het voorbije half jaar musea of tentoonstellingen hebben bezocht, en daaronder 

worden zowel kunstmusea als andere musea (natuurkundige, historische, wetenschappelijke,… musea) 

begrepen. 

In de vragenlijst werd zo in de eerste plaats een intrinsieke museum-, tentoonstelling- of 

eventgebonden dimensie, met ‘aan het specifieke kunstwerk, voorstellingswijze, genre of thema 

gebonden bezoekmotieven’ opgenomen. Hieronder vallen: ‘Omdat er werk van bepaalde kunstenaars 

tentoongesteld staat’, ‘Omdat u sterk in het thema geïnteresseerd bent’ en ‘Uit belangstelling voor de 

manier waarop het werk tentoongesteld staat’ (Roose & Waege, 2003; Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 38-39; hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.2). Zich willen laten verrassen door iets wat 

men niet kende, de speciale sfeer en het volgen van de programmering van een organisatie/huis 

worden tot een tweede, intrinsieke algemene, dimensie gerekend. Als indicatoren van een derde, 

extrinsieke genrevreemde, dimensie worden vervolgens in de eerste plaats sociale bezoekredenen 

opgesomd (meegevraagd worden, er eens gezellig uit willen zijn, om met vrienden samen te zijn of op 

aanraden van een andere persoon) en daarnaast mediagebonden redenen (het zien of horen van 

reclamespotjes, het lezen van flyers/brochures of besprekingen, omwille van de aandacht in de media). 

De lijst van bezoekmotieven werd tot slot aangevuld met het item ‘Om u te ontspannen’ (zie ook 

hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1.2 en 1.7.1.2). Conditionele motieven (het verplichte karakter of het 

bezoek in het kader van een toeristische reis of uitstap) werden uit onze analyses geweerd, om de reeds 

vermelde redenen: het vluchtige, momentgebonden karakter van deze bezoekredenen, en het feit dat 

deze extern zijn aan de respondent en dus niet als attitudinale leefstijlindicatoren kunnen worden 

aanzien (zie paragraaf 1.2.1.2 en 1.7.1.2 in dit hoofdstuk). 

De lijst van participatiedrempels (Tabel 137) is verder dezelfde als deze gebruikt in het kader van 

concertbezoeken en bezoeken aan toneelvoorstellingen en omvat tijdsgebrek,  financiële, sociale, 

geografische en fysieke drempels, een gebrek aan informatie en een gebrek aan interesse (zie paragraaf 

1.2.1.2 en 1.7.1.2). Er konden maximaal drie drempels worden aangeduid door respondenten die geen 

enkel museum en geen enkele tentoonstellingen hebben bezocht tijdens het afgelopen half jaar. 
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Tabel 136. Participatiemotieven bij het bezoek aan musea/tentoonstellingen: items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages. 
 Nooit Van 

Toep. 
     Altijd  

Van 
Toep. 

(N) 

1 Omdat u sterk in het thema 
geïnteresseerd bent 7,3% 7,5% 10,9% 13,7% 23,7% 22,0% 14,8% 708 

2 Omdat iemand u meevraagt 20,6% 15,0% 8,8% 17,6% 17,4% 13,0% 7,5% 708 

3 Naar aanleiding van reclamespotjes op 
tv of op de radio 39,6% 23,2% 14,2% 10,3% 8,1% 3,5% 1,1% 708 

4 Om u te ontspannen 7,3% 5,8% 10,0% 18,3% 24,9% 19,5% 14,2% 708 

5 Door het lezen van flyers of brochures 21,7% 19,4% 15,0% 15,1% 16,1% 8,8% 4,0% 708 

6 Omwille van de speciale sfeer 18,2% 15,6% 14,1% 18,0% 18,9% 10,7% 4,4% 707 

7 Om met vrienden samen te zijn 26,5% 18,6% 11,6% 13,7% 13,2% 11,3% 5,2% 708 

8 Om u te laten verrassen door iets dat ik 
niet kende 

12,8% 13,0% 12,5% 14,8% 23,5% 15,9% 7,6% 708 

9 Omdat iemand u het heeft aangeraden 15,0% 11,4% 10,3% 17,9% 25,0% 14,1% 6,4% 708 

10 Vanwege de aandacht in de media 23,9% 18,3% 15,0% 17,1% 13,6% 10,0% 2,1% 708 

11 Om er eens gezellig uit te zijn 10,7% 9,0% 11,0% 17,8% 23,7% 15,9% 11,8% 708 

12 Omdat er werk van bepaalde 
kunstenaars tentoongesteld staat 19,0% 10,2% 8,1% 9,7% 20,4% 20,8% 11,9% 707 

13 Naar aanleiding van het lezen van een 
bespreking 

30,4% 19,0% 12,2% 13,6% 15,6% 7,7% 1,4% 707 

14 Omdat een boek of catalogus thuis 
bekijken niet hetzelfde gevoel geeft 17,9% 10,2% 6,9% 11,8% 16,8% 19,8% 16,6% 705 

15 Omdat u de tentoonstellingen in 
bepaalde musea volgt 

47,5% 21,7% 12,2% 7,1% 5,1% 4,5% 1,8% 708 

16 In het kader van een toeristische uitstap 
of een reis 18,2% 9,0% 6,3% 12,0% 23,3% 17,8% 13,5% 708 

17 Uit belangstelling voor de manier 
waarop het werk tentoongesteld staat 17,2% 14,6% 13,3% 16,6% 18,8% 13,0% 6,5% 707 

 

Tot slot wordt in de vragenlijst, en bij alle respondenten, gepeild naar genrevoorkeuren binnen de 

beeldende kunsten, en dit via een meetinstrument dat negen stijlreeksen omvat, overeenstemmend met 

negen kunsthistorische stijlperiodes. De bevraging verliep via het tonen van reeksen van afbeeldingen 

van voornamelijk schilderwerken, naast een aantal conceptuele werken, uit de opgesomde negen 

stijlperiodes (zie Tabel 138). De mate waarin respondenten het afgebeelde kunstwerk ‘graag zien’ (op 

een schaal van 1 tot 7) wordt als een indicator van genrevoorkeur aanzien (Lievens, Waege & De 

Meulemeester, 2006: 119). 
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Tabel 137. Participatiedrempels bij bezoek aan musea/tentoonstellingen: items opgenomen in CPS. 
Rijpercentages.  
Participatiedrempels bij theaterbezoek  % 

‘Aangeduid’ 

1 Ik blijf liever thuis. 39,4% 

2 De toegangskaarten zijn te duur. 8,8% 

3 Het aanbod is te klein in mijn streek. 12,1% 

4 Er is niemand die mij kan vergezellen. 10,4% 

5 Het is te moeilijk om een kinderoppas  te vinden. 4,8% 

6 Ik voel mij er niet op mijn gemak. 7,9% 

7 Een gezondheidsprobleem of handicap hindert mij. 8,2% 

8 Ik heb er geen tijd voor. 28,2% 

9 Het aanbod interesseert me niet. 36,3% 

10 De plaats is meestal niet gemakkelijk bereikbaar. 6,7% 

11 De plaats is meestal niet in een veilige buurt. 1,4% 

12 Ik heb er te weinig informatie over. 17,3% 

13 Er is een gebrek aan openbaar vervoer. 2,6% 

14 De uren passen mij slecht. 8,2% 

15 Ik mag niet van mijn ouders. 0,2% 

16 Het interesseert me gewoon niet. 42,1% 

(N) 2136 

 

Tabel 138. Genrevoorkeuren beeldende kunsten: items opgenomen in CPS. Rijpercentages. 
In welke mate ziet u dit soort 
kunstwerken wel of niet graag? 

Helemaal 
niet 
graag 

     Heel 
graag 

(N) 

Reeks 1 - (Post-)Impressionisme 13,4% 8,3% 14,1% 18,8% 21,6% 14,3% 9,4% 2834 

Reeks 2 - Vlaamse Primitieven 25,5% 12,8% 11,6% 11,8% 13,2% 13,1% 12,0% 2833 

Reeks 3 - Surrealisme 32,3% 15,3% 11,8% 12,4% 12,4% 9,1% 6,7% 2836 

Reeks 4 - Portretten uit de 
Barokperiode 24,1% 13,5% 13,4% 14,4% 14,8% 11,0% 8,7% 2834 

Reeks 5 - Cobra / Abstract 
expressionisme 

40,9% 14,6% 11,2% 11,6% 10,1% 7,9% 3,7% 2835 

Reeks 6 - Landschapsschilderijen 
uit de 19e eeuw 10,0% 8,7% 11,5% 15,6% 19,6% 19,8% 14,9% 2836 

Reeks 7 - Hedendaagse 
conceptuele kunst / Dadaïsme 46,3% 19,5% 12,1% 10,0% 6,3% 4,1% 1,7% 2830 

Reeks 8 - Laat-renaissance / Barok 23,7% 13,1% 12,7% 13,0% 14,4% 12,5% 10,5% 2835 

Reeks 9 - Abstract 43,1% 15,8% 11,2% 10,8% 9,6% 6,1% 3,3% 2836 

 

 

1.9.1.3 Dimensies van participatiemotieven 
 
Door middel van factoranalyse (principal axis factoring, promaxrotatie – zie bijlage II.1.8.1.A voor de 

tussenstappen in deze analyse) komen we vervolgens tot een factoroplossing voor 

‘Participatiemotieven bij het bezoek aan musea of tentoonstellingen’. De meest optimale oplossing, 

waarvoor de patroonmatrix wordt weergegeven in Tabel 139, is er één met vier dimensies of factoren. 

De eerste dimensie is de ‘intrinsieke dimensie, met als hoogladende items ‘Omdat u sterk in het thema 

geïnteresseerd bent’, ‘Omdat er werk van bepaalde kunstenaars tentoongesteld staat’, ‘Omdat een boek 

of catalogus thuis bekijken niet hetzelfde gevoel geeft’, ‘Omdat u de tentoonstellingen in bepaalde 
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musea volgt’ en ‘Uit belangstelling voor de manier waarop het werk tentoongesteld staat’ (zie ook 

paragraaf 1.7.1.2; Lievens, Waege & De Meulemeester, 2006: 38-39, 128-129).  We onderscheiden 

een tweede dimensie van sociale motieven, zoals ‘Omdat iemand u meevraagt’, ‘Om met vrienden 

samen te zijn’ en ‘Omdat iemand het u heeft aangeraden’. ‘Om u te ontspannen’ en ‘Om er eens 

gezellig uit te zijn’ laden op een derde dimensie, die we samenvatten als de ‘Escapistische dimensie’ 

binnen de redenen voor het bezoek aan musea/tentoonstellingen. Tot slot onderscheiden we een vierde 

dimensie, waarop ‘Naar aanleiding van reclamespotjes op tv of op de radio’ en ‘Vanwege de aandacht 

in de media’ hoog laden: de dimensie  ‘Media-invloed’ (zie ook paragraaf 1.7.1.2; Lievens, Waege & 

De Meulemeester, 2006: 38-39, 128-129; Roose & Waege, 2002/2003). Alle factoren correleren 

onderling positief (zie factor-correlatiematrix in bijlage II.1.8.1.A). 

 

Tabel 139. Definitieve patroonmatrix voor ‘Participatiemotieven bij het bezoek aan 
musea/tentoonstellingen’ (N=  708). 
 Factor 1:  

Intrinsiek 

Factor 2: 

Sociaal 

Factor 3: 

Escapistisch 

Factor 4:  

Media-invloed 

1 Omdat u sterk in het thema geïnteresseerd bent 0,60 -0,19 0,13 -0,02 

2 Omdat iemand u meevraagt -0,03 0,86 -0,08 0,00 

3 Naar aanleiding van reclamespotjes op tv of op 

de radio 

-0,06 0,05 0,00 0,61 

4 Om u te ontspannen 0,12 -0,03 0,73 0,01 

7 Om met vrienden samen te zijn -0,07 0,53 0,25 0,00 

9 Omdat iemand u het heeft aangeraden 0,25 0,44 0,01 0,06 

10 Vanwege de aandacht in de media 0,05 -0,03 0,01 0,80 

11 Om er eens gezellig uit te zijn -0,09 0,08 0,84 0,00 

12 Omdat er werk van bepaalde kunstenaars 

tentoongesteld staat 

0,65 0,09 -0,15 0,01 

14 Omdat een boek of catalogus thuis bekijken niet 
hetzelfde gevoel geeft 

0,55 -0,03 0,07 0,02 

15 Omdat u de tentoonstellingen in bepaalde 
musea volgt 

0,49 0,02 -0,05 0,01 

17 Uit belangstelling voor de manier waarop het 

werk tentoongesteld staat 

0,50 0,14 0,06 -0,08 

Verklaarde variantie per factor 23,2% 9,8% 7,6% 4,7% 

 
 

1.9.1.4 Categorisatie van participatiemotieven 
 

Na de berekening van meanscores volgt, zoals dit gebeurde voor andere sectoren, een hercodering van 

de dimensies van participatiemotieven. De drie categorieën van elke dimensie, en de bijhorende 

inhoudelijke betekenis, worden in Tabel 140 weergegeven (zie ook paragraaf 1.2.1.4 en hoofdstuk 3, 

paragraaf 5.1.3 voor een diepgaande bespreking). Vervolgens worden, op dezelfde manier als dit 

gebeurde voor film (paragraaf 1.8.1.4) of toneel (paragraaf 1.7.1.4), de genrevoorkeuren 
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gedichotomiseerd in voorkeur voor een genre (hoge score) versus geen duidelijke voorkeur (lage 

score) (Tabel 141). 

 
Tabel 140. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Participatiemotieven bij bezoek aan 
musea/tentoonstellingen,  categorisch’ (N= 708). 
 Participatiemotieven bij bezoek aan musea/tentoonst ellingen, in 

categorieën 

Intrinsiek  Laag (1-3,25) Medium (3,26 -4,50) Hoog (4,51 -7) 

34,2% 35,1% 30,7% 

Sociaal  Laag (1-2,66) Medium (2,67-4,66) Hoog (4,67 -7) 

24,6% 46,3% 29,2% 

Escapistisch  Laag (1-3,99) Medium (4,00 -5,49) Hoog (5,50 -7) 

30,6% 34,8% 34,6% 

Media-invloed  Laag (1-1,99) Medium (2,00 -3,49) Hoog (3,50 -7) 

29,3% 35,0% 35,7% 

 
Tabel 141. Steekproefverdeling en bijhorende scoreverdeling ‘Genrevoorkeuren beeldende kunsten, 
categorisch’ (N= 2824). 
 Genrevoorkeuren beeldende kunst  (N) 

 1 – 4 (Laag) 5 – 7 (Hoog)   

Reeks 1 - (Post-)Impressionisme 54,6% 45,3% 2834 

Reeks 2 - Vlaamse Primitieven 61,7% 38,3% 2833 

Reeks 3 - Surrealisme 71,8% 28,2% 2836 

Reeks 4 - Portretten uit de Barokperiode 65,4% 34,5% 2834 

Reeks 5 - Cobra / Abstract expressionisme 78,3% 21,7% 2835 

Reeks 6 - Landschapsschilderijen uit de 
19e eeuw 

45,8% 54,3% 2836 

Reeks 7 - Hedendaagse conceptuele 
kunst / Dadaïsme 

87,9% 12,1% 2830 

Reeks 8 - Laat-Renaissance / Barok 62,5% 37,4% 2835 

Reeks 9 - Abstract 80,9% 19,0% 2836 

 

 

1.9.1.5 LCA-clustering op basis van participatiemotieven 
 
De vier dimensies van participatiemotieven kunnen we in een volgende stap gebruiken om tot een 

typologie van bezoekers van musea of tentoonstellingen te komen, door middel van latente klassen-

clusteranalyse. Het model zonder local dependencies en met vier clusters levert daarbij de beste 

resultaten op (BIC= -304,45, AIC= -44,60 en AIC3= -101,60, p= 0,13) en voldoende lage 

gestandaardiseerde bivariate residuelen.  

Bezoekers in cluster 1 (61%) tonen een hogere kans zien op een mediumscore op de vier verschillende 

dimensies. Opvallend is echter vooral hun relatief lagere kans om laag te scoren (12%) op de dimensie 

‘Media-invloed’ en voornamelijk om laag te scoren op de intrinsieke dimensie (28%). Cluster 2 (13%) 

springt vervolgens in het oog met hogere kansen om hoog te scoren op de vier verschillende 

dimensies, en noemen we de bezoekers met een brede motivatie. In cluster 3 (14%) vallen de hogere 

kansen om hoog te scoren op de sociale (34%) en voornamelijk op de escapistische factor (70%) in het 
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oog, waarmee cluster 3 in scherp contrast staat met cluster 1. Cluster 4 (12%), tot slot, laat zich 

kenmerken door een hogere kans om laag te scoren op de vier verschillende dimensies. Dit zijn de 

bezoekers met ‘onuitgesproken’ of althans, niet gemeten, bezoekredenen bij het bezoek aan musea of 

tentoonstellingen. In totaal 695 van de 705 respondenten konden eenduidig aan één cluster worden 

toegewezen. 

 

Tabel 142. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiemotieven bij het bezoek aan 
musea/tentoonstellingen (Enkel bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 705) 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 8 289,24 -183,00 145,24 73,24 72 0,00 0,00 

2 13 138,06 -301,38 4,06 -62,94 67 0,00 0,13 

3 18 101,54 -305,10 -22,46 -84,46 62 0,00 0,14 

4 23 69,40 -304,45 -44,60 -101,60 57 0,13 0,20 

5 28 48,81 -292,25 -55,19 -107,19 52 0,60 0,18 

6 33 42,83 -265,43 -51,17 -98,17 47 0,65 0,22 

7 38 36,51 -238,95 -47,49 -89,49 42 0,71 0,24 

8 43 29,05 -213,63 -44,95 -81,95 37 0,82 0,26 
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Tabel 143. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiemotieven bij het bezoek aan 
musea/tentoonstellingen (Enkel bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 705). Model met vier 
clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Intrinsiek/ 
Media’ 

Cluster 2  
‘Brede 

motivatie’ 

Cluster 3  
‘Escap./ 
Sociaal’ 

 

Cluster 4  
‘Onuitgespr’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,57 0,15 0,14 0,14 

   

Factor 1: Genrespecifiek       

Lage score 0,34 0,28 0,04 0,43 0,85 

Mediumscore 0,35 0,42 0,25 0,40 0,14 

Hoge score 0,31 0,30 0,71 0,18 0,01 

Factor 2: Sociaal           

Lage score 0,25 0,24 0,02 0,15 0,64 

Mediumscore 0,46 0,53 0,28 0,51 0,33 

Hoge score 0,29 0,23 0,70 0,34 0,03 

Factor 3: Escapistisch           

Lage score 0,31 0,32 0,05 0,04 0,79 

Mediumscore 0,35 0,43 0,28 0,26 0,19 

Hoge score 0,35 0,25 0,67 0,70 0,02 

Factor 4: Media-invloed           

Lage score 0,29 0,12 0,01 0,86 0,76 

Mediumscore 0,35 0,48 0,18 0,14 0,23 

Hoge score 0,36 0,41 0,81 0,00 0,01 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,61 0,13 0,14 0,12 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 

toewijzing) 

 423 92 98 82 

Totaal aantal eenheden (n)  695 

 

 

1.9.1.6 LCA-clustering op basis van genrevoorkeuren 
 

Op dezelfde manier bouwen we nu een typologie op basis van genre/stijlvoorkeuren binnen de 

beeldende kunsten, en dit voor de volledige steekproef (de stijlreeksen werden aan alle respondenten 

voorgelegd). We gebruiken de negen indicatoren van stijlvoorkeuren (Tabel 141) in een LCA-

clusteranalyse. Het model met vier clusters en zes local dependencies (hoofdzakelijk tussen 

hedendaagse kunstwerken, enerzijds, en kunstwerken uit oudere stijlperiodes, anderzijds – zie bijlage 

II.1.8.1.C) draagt daarbij onze keuze weg, en dit op basis van de minimale BIC-score (= -3102,42) en 

de lage gestandaardiseerde bivariate residuelen. 
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Tabel 144. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Genrevoorkeuren beeldende kunsten, 
categorisch’ (volledige steekproef, N= 2824). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 6302,32 2313,56 5298,32 4796,32 502 0,00 0,00 

2 19 2430,87 -1478,43 1446,87 954,87 492 0,00 0,04 

3 29 1479,25 -2350,59 515,25 33,25 482 0,00 0,07 

4 39 778,68 -2971,71 -165,32 -637,32 472 0,00 0,08 

5 49 628,08 -3042,84 -295,92 -757,92 462 0,00 0,15 

6 59 575,53 -3015,94 -328,47 -780,47 452 0,00 0,17 

Modellen met local dependencies 

1 15 5113,72 1172,64 4121,72 3625,72 496 0,00 0,00 

2 25 2014,59 -1847,03 1042,59 556,59 486 0,00 0,04 

3 35 1202,14 -2580,03 250,14 -225,86 476 0,00 0,07 

4 45 600,30 -3102,42 -331,70 -797,70 466 0,00 0,09 

5 55 531,13 -3092,13 -380,88 -836,88 456 0,01 0,17 

6 65 502,22 -3041,58 -389,78 -835,78 446 0,03 0,18 

7 75 461,11 -3003,23 -410,89 -846,89 436 0,20 0,19 

8 85 436,34 -2948,54 -415,66 -841,66 426 0,35 0,21 

 

Dit vier-clustermodel houdt een oplossing in waarbij een eerste groep (43%) als de groep van  

‘ongeïnteresseerden’ (of de niet-liefhebbers van beeldende kunsten) kan worden bestempeld, en dit op 

basis van opvallend lagere kansen om een voorkeur te vertonen voor eender welke van de negen 

stijlreeksen. Een tweede cluster (33%) verkiest opvallend werken uit de (post-)impressionistische 

periode (60%), van de Vlaamse primitieven (80%), uit de laat-renaissance/barok (83%), naast 19e 

eeuwse landschapsschilderijen (86%) of portretten uit de barokperiode (76%). Dit zijn de liefhebbers 

van oude(re)/klassieke(re) werken. Een derde groep (16%) houdt meer dan de anderen van de 

hedendaagse/modernere kunstreeksen, zoals surrealistische (55%), cobra/abstract expressionistische 

(68%) of abstracte (70%) werken, hedendaagse conceptuele kunst of dadaïsme (29%), terwijl een 

vierde en laatste groep (8%) met grotere waarschijnlijkheid liefhebbers van alle getoonde stijlreeksen 

omvat. 2801 respondenten konden eenduidig worden toegewezen aan een cluster. 
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Tabel 145. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Genrevoorkeuren beeldende kunst’ (volledige steekproef, N= 
2824). Model met vier clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
(Hoog) 

Cluster 1 
‘Ongeïnteress.’ 

Cluster 2   
‘Oude 

kunsten’ 
 

Cluster 3  
‘Moderne 
kunsten’ 

 

Cluster 4  
‘Alle’ 

 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,42 0,33 0,17 0,08 

   

Reeks 1 - (Post-)Impressionisme 0,45 0,27 0,60 0,44 0,79 

Reeks 2 - Vlaamse Primitieven 0,38 0,06 0,80 0,10 0,88 

Reeks 3 - Surrealisme 0,28 0,11 0,22 0,55 0,83 

Reeks 4 - Portretten uit de 
Barokperiode 

0,35 0,02 0,76 0,04 0,93 

Reeks 5 - Cobra / Abstract 
expressionisme 

0,22 0,04 0,05 0,68 0,83 

Reeks 6 - Landschapsschilderijen 
uit de 19e eeuw 

0,54 0,38 0,86 0,26 0,67 

Reeks 7 - Hedendaagse 
conceptuele kunst / Dadaïsme 

0,12 0,02 0,08 0,29 0,45 

Reeks 8 – Laat-Renaissance / 
Barok 

0,37 0,02 0,83 0,06 0,93 

Reeks 9 - Abstract 0,19 0,02 0,03 0,70 0,68 

      

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,43 0,33 0,16 0,08 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 
toewijzing) 

 1199 933 445 224 

Totaal aantal eenheden (n)  2801 

 

 

1.9.1.7 LCA-clustering op basis van participatiedrempels 
 

Binnen de analyses op basis van attitudinale aspecten houdt een laatste stap een clustering van niet-

bezoekers, op basis van hun participatiedrempels, in. In deze LCA-clusteranalyse moeten we één local 

dependency, tussen ‘Het aanbod interesseert me niet’ en ‘Het interesseert me gewoon niet’, toelaten. 

De oplossing met vier clusters blijkt dan de best mogelijke clusteroplossing op  basis van een 

minimale BIC (=16,17) en AIC3 (=48,83).  
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Tabel 146. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatiedrempels bij het bezoek aan 
musea/tentoonstellingen’ (Enkel niet-bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 2136). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 5 852,18 652,84 800,18 774,18 26 0,00 0,00 

2 11 511,48 358,15 471,48 451,48 20 0,00 0,17 

3 17 206,62 99,29 178,62 164,62 14 0,00 0,12 

4 23 94,66 33,33 78,66 70,66 8 0,00 0,13 

5 29 45,56 30,22 41,56 39,56 2 0,00 0,10 

Modellen met 1 local dependency 

1 6 808,20 616,53 758,20 733,20 25 0,00 0,00 

2 12 495,64 349,97 457,64 438,64 19 0,00 0,17 

3 18 175,02 75,36 149,02 136,02 13 0,00 0,12 

4 24 69,83 16,17 55,83 48,83 7 0,00 0,14 

5 30 53,89 46,23 51,89 50,89 1 0,00 0,18 

 
Een eerste groep (24%) omvat niet-bezoekers met opvallend hogere kansen om de drempel ‘Ik heb er 

te weinig informatie over’ aan te duiden (51%). Daarnaast onderscheiden we een groep (31%) die met 

grotere waarschijnlijkheid ‘liever thuis blijft’ (99%) of ‘gewoon geen interesse heeft’ (58%) aanduidt, 

een derde groep (22%) met voornamelijk geen tijd (84%) en een laatste groep (23%) die meer dan 

andere bezoekers niet geïnteresseerd is in het aanbod (85%) van musea of tentoonstellingen, of in het 

algemeen geen interesse vertoont (80%). 

 

Tabel 147. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatiedrempels bij bezoek aan musea/tentoonstellingen 
(Enkel niet-bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 2136). Model met drie clusters. De tabel toont de 
conditionele kansen per cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Gebrek aan 
info’ 

 

Cluster 2 
‘Liever 

thuis/Gn 
interesse’ 

 

Cluster 3  
‘Geen tijd’ 

Cluster 4  
‘Geen 

interesse/Gn 
int aanbod’ 

 
Clustergrootte (probabilistisch)  0,30 0,28 0,21 0,21 

   

Ik blijf liever thuis. 0,39 0,14 0,99 0,33 0,00 

Ik heb er geen tijd voor. 0,28 0,29 0,00 0,84 0,08 

Het aanbod interesseert me niet. 0,36 0,18 0,31 0,21 0,85 

Ik heb er te weinig informatie over. 0,17 0,51 0,00 0,00 0,11 

Het interesseert me gewoon niet. 0,42 0,10 0,58 0,29 0,80 

      

Clustergrootte na modale toewijzing  0,24 0,31 0,22 0,23 

Aantal eenheden (n) per cluster (na 
toewijzing) 

 517 656 471 492 

Totaal aantal eenheden (n)  2136 
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1.9.2 Clusters op basis van participatie 
 

1.9.2.1 Overzicht van participatie-indicatoren 
 

Wat betreft participatie binnen de sector ‘beeldende kunsten’ beperkt de CPS-survey zich tot een 

onderzoek naar publieke receptieve participatie, meerbepaald het bezoek aan kunstmusea, 

tentoonstellingen en andere locaties waar kunstverzamelingen worden tentoongesteld (galerijen, 

archieven, antiekbeurzen of -handels). Drie types van kunstmusea werden zo in de vragenlijst 

onderscheiden: musea/tentoonstellingen voor oude of schone kunsten, musea of tentoonstellingen voor 

hedendaagse of actuele kunst en musea of tentoonstellingen voor toegepaste kunst.  

Daarnaast peilt de survey ook naar het bezoek aan andere musea/tentoonstellingen. Hoewel het hier 

een onderzoek binnen de sector ‘Beeldende kunst’ betreft, kiezen we er voor om in de verdere 

analyses een beroep te doen op deze ruimere bevraging. De redenen daarvoor zijn de volgende: in de 

eerste plaats is dit een (breed) leefstijlonderzoek, en zou het weglaten van bezoeken aan 

geschiedkundige, natuurkundige, heemkundige of andere musea cruciaal informatieverlies over een 

groot deel van de respondenten opleveren. Daarnaast merken we dat een groot gedeelte van de 

bezoekers van kunstmusea deze bezoeken combineert met interesse voor andersoortige musea. Tot slot 

werden zowel de bevraging van participatiemotieven als de vraag naar participatiedrempels gebaseerd 

op het bezoek/niet-bezoek aan alle types musea, niet alleen kunstmusea, en zou dus ook wat betreft 

deze attitudes een belangrijk deel van de informatie verloren gaan mochten we de bezoekers van 

andere musea en tentoonstellingen buiten beschouwing laten. 

Om alsnog over een extra participatie-indicator te beschikken, en zo een beter onderscheid te kunnen 

maken tussen de in beeldende kunsten geïnteresseerde, en minder geïnteresseerde, respondenten, 

nemen we ook de drie items op die het bezoek aan kunstverzamelingen in galerijen, kunst- of 

antiekhandels/beurzen of archieven nagaan (Tabel 148). 
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Tabel 148. Publieke receptieve participatie aan musea/tentoonstellingen/kunstverzamelingen: items 
opgenomen in CPS. Participatiecijfers. 
Podiumvoorstellingen  Volledige steekproef  Enkel bezoekers van 

musea of 

tentoonstellingen 

Enkel niet -bezoekers 

van musea of 

tentoonstellingen 

 % Participatie  % Participatie  % Participatie  

1 Museum of tentoonstelling voor oude 
of schone kunsten 

13,1% 52,5% - 

2 Museum of tentoonstelling voor 
hedendaagse of actuele kunst 

10,7% 43,0% - 

3 Museum of tentoonstelling voor 
natuurkunde, technologie of wetenschap 

6,2% 25,0% - 

4 Museum of tentoonstelling voor 
geschiedenis, heemkunde, volkskunde 
of archeologie 

12,0% 48,0% 
- 

5 Museum of tentoonstelling voor 
toegepaste kunst, mode, diamant, 
juwelen, design, strips 

6,7% 26,9% 
- 

6 Ander museum of tentoonstelling 5,5% 22,3% - 

7 Kunstgalerij 14,3% 41,1% 5,4% 

8 Antiekhandel of kunst –of antiekbeurs 19,3% 35,3% 13,8% 

9 (Kunstverzamelingen in) archief  2,7% 7,9% 1,0% 

(N) 2842 708 2130 

 

1.9.2.2 LCA-clustering op basis van participatie-indicatoren 
 

In de beoogde typologie op basis van publieke receptieve participatie (bezoek aan musea en 

tentoonstellingen), onderscheiden we 2134 respondenten (75,1%) die geen enkel museum of geen 

enkele tentoonstelling bezochten, en waarvoor met andere woorden participatiedrempels, maar geen 

participatiemotieven, beschikbaar zijn. De overige 708 respondenten zijn bezoekers van musea en 

tentoonstellingen (24,9%). In de verdere analyses worden beide groepen afzonderlijk beschouwd. 

Dezelfde analysestrategie werd overigens reeds gehanteerd binnen de muzieksector (zie paragraaf 

1.2.2 en 1.2.3), waar ook participatiemotieven beschikbaar waren voor participanten, en drempels voor 

niet-participanten. In wat volgt bouwen we daarom eerst een typologie op basis van participatie-

indicatoren op, en dit enkel voor bezoekers van musea/tentoonstellingen. Voor de participatiecijfers 

van deze groep verwijzen we naar Tabel 148. 

Latente klassen-clusteranalyse toont het best mogelijke resultaat wanneer vijf clusters worden geschat 

onder de assumptie van volledige lokale onafhankelijkheid (BIC= -2632,35, AIC= -525,54 en AIC3= -

987,54).  
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Tabel 149. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Bezoek aan musea/tentoonstellingen’ (Enkel 
bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 706). 
 Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 785,15 -2508,06 -218,85 -720,85 502 0,00 0,00 

2 19 578,74 -2648,87 -405,26 -897,26 492 0,00 0,12 

3 29 490,74 -2671,27 -473,26 -955,26 482 0,38 0,13 

4 39 466,37 -2630,03 -477,63 -949,63 472 0,56 0,20 

5 49 398,46 -2632,35 -525,54 -987,54 462 0,99 0,15 

6 59 424,80 -2540,40 -479,20 -931,20 452 0,82 0,26 

7 69 352,09 -2547,51 -531,91 -973,91 442 1,00 0,21 

8 79 382,91 -2451,09 -481,09 -913,09 432 0,96 0,17 

 

Een eerste groep (42%) bezoekt met hogere kansen alle types musea of tentoonstellingen, alsook 

kunstverzamelingen in archieven, galerijen, in handels of op beurzen. Een tweede groep (19%) valt op 

door het feit dat er wel met hogere kansen musea of tentoonstellingen worden bezocht, maar 

uitsluitend musea/tentoonstellingen voor natuurkunde, technologie of wetenschap (42%), of voor 

geschiedenis, heemkunde, volkskunde of archeologie (69% kans), terwijl we lagere kansen zien op 

bezoeken aan kunstmusea of andere locaties waar beeldende kunsten/kunstverzamelingen worden 

verhandeld of tentoongesteld. Cluster 3, met om en bij 17% van alle bezoekers, bezoekt met afgerond 

100% kans musea/tentoonstellingen voor oude of schone kunsten, maar met lagere kansen alle andere 

opgesomde musea/tentoonstellingen/locaties met kunstverzamelingen. Omgekeerd hebben 

respondenten in cluster 4 (16%) naar alle waarschijnlijkheid (afgerond 100% kans) een 

museum/tentoonstelling voor hedendaagse of actuele kunst bezocht, maar geen van de andere types. 

Een vijfde en laatste cluster met 6% van alle publieke participanten toont een kans van maar liefst 99% 

om een ‘ander museum/tentoonstelling’ te bezoeken, waarbij specificaties jammer genoeg ontbreken.  
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Tabel 150. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Bezoek aan musea/tentoonstellingen’ (Enkel bezoekers van 
musea of tentoonstellingen, N= 706). Model met vijf clusters. De tabel toont de conditionele kansen per 
cluster. 
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Alle types’ 
 

Cluster 2   
‘Gn kunst’ 

 

Cluster 3  
‘Oude/ 
schone 

kunsten’ 

Cluster 2  
‘Hedend/ 
actuele k’ 

Cluster 3  
 ‘Andere 
musea’ 

Clustergrootte 

(probabilistisch) 

 0,43 0,20 0,16 0,15 0,06 

   

1 Museum of tentoonstelling 
voor oude of schone kunsten 

0,53 0,73 0,09 1,00 0,21 0,02 

2 Museum of tentoonstelling 
voor hedendaagse of actuele 
kunst 

0,43 0,64 0,02 0,03 1,00 0,01 

3 Museum of tentoonstelling 
voor natuurkunde, technologie 
of wetenschap 

0,25 0,34 0,42 0,12 0,01 0,02 

4 Museum of tentoonstelling 
voor geschiedenis, 
heemkunde, volkskunde of 
archeologie 

0,48 0,60 0,69 0,34 0,13 0,19 

5 Museum of tentoonstelling 
voor toegepaste kunst, mode, 
diamant, juwelen, design, 
strips 

0,27 0,46 0,15 0,10 0,14 0,09 

6 Ander museum of 
tentoonstelling 

0,23 0,27 0,06 0,11 0,09 0,99 

7 Kunstgalerij 0,41 0,72 0,06 0,13 0,38 0,21 

8 Antiekhandel of kunst –of 
antiekbeurs 

0,35 0,54 0,15 0,33 0,14 0,31 

9 (Kunstverzamelingen in) 
archief  

0,08 0,16 0,05 0,00 0,01 0,00 

       

Clustergrootte na modale 
toewijzing 

 0,42 0,19 0,17 0,16 0,06 

Aantal eenheden (n) per 
cluster (na toewijzing) 

 285 130 119 108 44 

Totaal aantal eenheden (n)  686 

 

 

1.9.3 Clusters op basis van attitudinale aspecten en participatie 
 

1.9.3.1 Bezoekers van musea of tentoonstellingen 
 

Op basis van de vorige vijf-clusterindeling voor participatie (bezoek aan musea, tentoonstellingen of 

kunstverzamelingen op andere locaties) en de oplossingen voor attitudinale aspecten 

(genrevoorkeuren23 - paragraaf 1.9.1.6, en participatiemotieven - paragraaf 1.9.1.5), komen we nu tot 

een indeling op basis van gedrag en attitudes, en dit in eerste instantie enkel voor bezoekers van 

musea/tentoonstellingen.  

                                                   
23 De oplossing op basis van genrevoorkeuren (paragraaf 1.9.1.6) kon worden behouden, aangezien afzonderlijke 
analyses voor beide groepen – LCA-analyses op basis van genrevoorkeuren binnen elk van beide groepen – een 
gelijkaardig resultaat, namelijk de weergegeven vier-clusteroplossing, opleverden. 
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LCA-clusteranalyse levert een meest optimale oplossing op met drie clusters, onder assumptie van 

volledige lokale onafhankelijkheid (BIC= -262,99, AIC= -51,70 en AIC3= -98,70). 

 

Tabel 151. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatie en attitudinale aspecten verbonden 
aan museumbezoek’ (Enkel bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 662).  
Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 10 180,70 -267,49 42,70 -26,30 69 0,00 0,00 

2 21 83,33 -293,41 -32,67 -90,67 58 0,02 0,18 

3 32 42,30 -262,99 -51,70 -98,70 47 0,67 0,24 

4 43 25,36 -208,47 -46,64 -82,64 36 0,91 0,30 

5 54 16,47 -145,92 -33,53 -58,53 25 0,90 0,32 

6 65 11,50 -79,44 -16,50 -30,50 14 0,65 0,32 

7 76 7,40 -12,08 1,40 -1,60 3 0,06 0,37 

 

In dit model vinden we een eerste cluster (53%) met een hogere kans op een brede bezoekmotivatie, 

een hogere kans op een brede, ‘omnivore’, participatie aan verschillende types van 

musea/tentoonstellingen (zowel kunstmusea als geschiedkundige, wetenschappelijke en andere 

musea), en dit gaat blijkbaar ook samen met een – met grotere waarschijnlijkheid – brede voorkeur op 

gebied van beeldende kunsten: zowel de oudere stijlreeksen, als de reeksen met modernere, actuele 

kunst worden gesmaakt. Een tweede groep (26% van de bezoekers) kent een iets grilliger profiel: hier 

vinden we zowel hogere kansen op onuitgesproken bezoekredenen (31%) als een genrevoorkeur die 

enerzijds met hogere kans uitgaat naar moderne/hedendaagse kunst (31%) of anderzijds geen voorkeur 

voor de getoonde stijlreeksen inhoudt (55%) en een bezoekprofiel dat enerzijds, met grotere 

waarschijnlijkheid, participatie aan musea van moderne/actuele kunsten inhoudt (22%) of anderzijds 

een iets hogere kans op bezoek aan andere dan kunstmusea (10%) omvat, maar een beduidend lagere 

kans op bezoeken aan musea voor oude of schone kunsten (14%). Cluster 3 (21%), tot slot, omvat 

museumbezoekers die meer affiniteit met de oudere stijlreeksen (60% kans) combineren met 

voornamelijk escapistische bezoekmotieven (34%) (‘om u te ontspannen’ of ‘om er eens gezellig uit te 

zijn’). Dit uit zich tevens in een hogere kans op het bezoek aan musea voor oude en schone kunsten 

(45%) en een opvallend lage kans op het bezoek aan musea voor hedendaagse/moderne kunsten 

(afgerond 0%). 
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Tabel 152. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatie en attitudinale aspecten verbonden aan 
museumbezoek (enkel museumbezoekers, N= 662)’. Model met drie clusters. De tabel toont de 
conditionele kansen per cluster.  
  Univar. 

Verd. 
Cluster 1  

‘Alle 
musea/brede int. 

en motivatie’ 

Cluster 2  
‘Moderne 

kunsten, andere 
musea’ 

 

Cluster 3  
‘Oude 

kunsten, 
escap.’ 

Clustergrootte (probabilistisch)  0,46 0,29 0,25 

     

Participatiemotieven museumbezoek      

Intrinsiek/Media  0,61 0,69 0,54 0,54 

Brede motivatie 0,13 0,23 0,00 0,10 

Escapistisch/Sociaal 0,14 0,03 0,15 0,34 

Onuitgesproken 0,12 0,05 0,31 0,02 

Genrevoor keuren beeldende kunst      

Geen 0,27 0,14 0,55 0,19 

Oude kunsten 0,32 0,26 0,13 0,60 

Moderne/hedendaagse kunsten 0,23 0,26 0,31 0,11 

Alle 0,18 0,34 0,01 0,09 

Participatie      

Alle musea 0,41 0,67 0,18 0,25 

Geen kunstmusea 0,19 0,06 0,37 0,21 

Oude of schone kunsten 0,17 0,04 0,14 0,45 

Moderne/Hedendaagse kunst 0,16 0,20 0,22 0,00 

Andere musea 0,06 0,02 0,10 0,09 

     

Clustergrootte na modale toewijzing  0,53 0,26 0,21 

Aantal eenheden (n) per cluster (na toewijzing)  332 158 131 

Totaal aantal eenheden (n)  621 

 

 

1.9.3.2 Niet-bezoekers van musea of tentoonstellingen 
 

Op dezelfde manier zoeken we vervolgens naar een typologie van niet-bezoekers van musea of 

tentoonstellingen. Voor deze groep beschikken we niet alleen over informatie wat betreft de 

participatiedrempels (paragraaf 1.9.1.7), maar ook wat betreft de genrevoorkeuren, die voor de 

volledige steekproef van respondenten in kaart werden gebracht, en wat betreft het bezoek (al dan niet) 

aan kunstgalerijen, archieven met kunstverzamelingen of kunsthandels/beurzen.  

Het latente klassen-model met vier clusters blijkt de beste keuze, en dit op basis van de minimale 

informatiecriteria AIC (= -87,55) en AIC3 (= -175,55).  
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Tabel 153. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatie en attitudinale aspecten verbonden 
aan museumbezoek (Enkel niet-bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 2076)’.  
Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 9 460,83 -440,45 224,83 106,83 118 0,00 0,00 

2 19 228,72 -596,18 12,72 -95,28 108 0,00 0,18 

3 29 126,00 -622,52 -70,00 -168,00 98 0,03 0,28 

4 39 88,45 -583,69 -87,55 -175,55 88 0,47 0,26 

5 49 72,31 -523,45 -83,69 -161,69 78 0,66 0,27 

6 59 55,12 -464,26 -80,88 -148,88 68 0,87 0,27 

7 69 47,74 -395,26 -68,26 -126,26 58 0,83 0,27 

8 79 42,34 -324,28 -53,66 -101,66 48 0,71 0,33 

 
Tabel 154. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatie en attitudinale aspecten verbonden aan 
museumbezoek (Enkel niet-bezoekers van musea of tentoonstellingen, N= 2076)’. Model met vier clusters. 
De tabel toont de conditionele kansen per cluster.  
 Univar.  

Verd. 
Cluster 1  

‘Geen 
interesse/ 

liever thuis’ 

Cluster 2  
‘Gebrek info, 

liever thuis/gn. 
interesse, oude 

kunsten’ 

Cluster 3  
‘Gebrek info/ 
tijd, moderne 

kunsten, 
galerijen’ 

Cluster 4  
‘Galerijen e.a., 

gebrek info/tijd, 
moderne 
kunsten’ 

Clustergrootte 
(probabilistisch) 

 0,45 0,20 0,19 0,16 

      

Participatiedrempels 
museumbezoek 

     

Gebrek aan info 0,24 0,08 0,40 0,30 0,42 

Liever thuis/geen 
interesse 

0,31 0,36 0,51 0,09 0,14 

Geen tijd 0,22 0,17 0,08 0,38 0,37 

Geen interesse /Gn 
interesse in aanbod 

0,23 0,39 0,01 0,23 0,07 

Genrevoor keuren 
beeldende kunst 

     

Geen 0,41 0,68 0,13 0,24 0,18 

Oude kunsten 0,33 0,25 0,74 0,07 0,37 

Moderne/hedendaagse 
kunsten 

0,18 0,08 0,01 0,52 0,30 

Alle 0,08 0,00 0,13 0,17 0,15 

Participatie       

Kunstgalerij 0,05 0,00 0,01 0,07 0,24 

Antiekhandel of kunst –
of antiekbeurs 

0,14 0,09 0,00 0,01 0,61 

(Kunstverzamelingen in) 
archief  

0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 

      

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,51 0,22 0,16 0,11 

Aantal eenheden (n) per 
cluster (na toewijzing) 

 1012 436 317 223 

Totaal aantal eenheden 
(n) 

 1987 

 

1987 niet-museumbezoekers konden op basis van dit model eenduidig aan één cluster worden 

toegewezen. Cluster 1 (51%) heeft daarbij hoofdzakelijk geen interesse (39%) of blijf liever thuis 

(36%) in plaats van musea of tentoonstellingen op te zoeken. Respondenten in deze groep bezoeken 
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ook naar alle waarschijnlijkheid geen galerijen, archieven of antiekhandels/beurzen  en verkiezen 

verder met grotere waarschijnlijkheid (68%) geen van de getoonde stijlreeksen. Een tweede groep 

(22%) blijft eveneens met hogere kans liever thuis (51%) maar vermeldt ook meer dan gemiddeld een 

gebrek aan informatie (40%) als drempel voor bezoeken aan musea of tentoonstellingen (16%) (11%). 

Verder vinden we in deze groep met de hoogste kans (74%) liefhebbers van kunstwerken uit de oudere 

stijlperiodes terug, naast een iets hogere kans (13%) dan gemiddeld om alle stijlreeksen te appreciëren. 

Net zoals in cluster 1 vinden we hier geen of nauwelijks bezoekers van galerijen, archieven of kunst- 

of antiekhandels/beurzen terug. Respondenten in cluster 3, samen om en bij 16% van de niet-

bezoekers, vermelden met de hoogste kans geen tijd (38%) en daarnaast voornamelijk een gebrek aan 

informatie (30%) als drempel, zijn meer dan gemiddeld liefhebber van de modernere stijlreeksen 

(52%), of kunstwerken uit zowel oudere als modernere stijlperiodes (17%) en bezoeken met iets 

hogere kans dan de gemiddelde niet-museumbezoeker wel galerijen (7%). Cluster 4, tot slot, springt in 

het oog door hogere kansen op het bezoek aan kunstverzamelingen in galerijen (24%), kunst- of 

antiekhandels/beurzen (61%) of archieven (4%), een hogere kans op een voorkeur voor moderne 

beeldende kunsten (30%) of zowel moderne als oudere stijlreeksen (15%) en, net zoals leden van de 

derde cluster, voornamelijk een gebrek aan tijd (37%) of informatie (42%) als drempel voor 

museumbezoeken. De voornaamste conclusie luidt hier dat een voorkeur voor modernere stijlreeksen 

blijkt samen te hangen met enige participatie, zij het niet onder de vorm van bezoeken aan musea of 

tentoonstellingen, maar wel door het bezoek aan kunstverzamelingen op andere locaties (galerijen, 

kunst- of antiekhandels of –beurzen, archieven). Ook wat betreft de vermelde drempels voor 

museumbezoek vinden we een duidelijk verschil tussen diegenen wiens voorkeur eerder uitgaat naar 

modernere stijlperiodes, met een vermelding van specifieke, gerichte drempels (een gebrek aan 

informatie of tijd worden hier hoofdzakelijk aangeduid), en respondenten met appreciatie voor oudere 

kunsten, die voornamelijk aangeven dat ze liever thuis blijven of geen interesse hebben. 

 
1.9.3.3 Conclusie 
 

Wanneer we niet-bezoekers en bezoekers van musea of tentoonstellingen vervolgens samenvoegen, op 

basis van voorgaande clusteroplossingen, en dit aanvullen met niet-toegewezen respondenten (6,2% of 

128 respondenten), komen we tot de volgende indeling: 
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Tabel 155. Definitieve clusterindeling voor beeldende kunst/bezoek aan musea/tentoonstellingen, 
attitudinale aspecten en gedrag (volledige steekproef) (N= 2765).  
Cluster  % 

1 Alle musea, brede interesse, brede motivatie 12,7% 

2 Hedendaagse kunst, bezoek andere musea 6,1% 

3  Oude kunsten, escapistische bezoekmotieven 5,0% 

4  Geen interesse, liever thuis 38,8% 

5  Gebrek info, liever thuis/gn interesse, oude 

kunsten 

16,7% 

6  Gebrek info/tijd, moderne kunsten, galerijen 12,2% 

7  Gebrek info/tijd, moderne kunsten, galerijen ea 8,5% 

(N) 2608 

 

� Deze clusteroplossing op basis van gedrag en attitudes wordt vervolgens als input gebruikt in 

onderzoeksvraag 2.3.  

  



- 258 - 

 

2 Onderzoeksvraag 2: Sectoroverkoepelende leefstijltypologieën 
 
2.1 Inleiding 
 

In de volgende paragrafen richten we ons op de tweede onderzoeksvraag, waarin we op zoek gaan naar 

een beschrijving van de Vlaamse leefstijlruimte, daarbij vertrekkend vanuit een breed leefstijlconcept, 

inclusief uiteenlopende culturele of vrijetijdsdomeinen, en waarbij een belangrijke rol wordt 

toegekend aan de zogenaamde attitudinale leefstijlindicatoren.  

De voorgaande (sectorale) analyses dienden ter voorbereiding van deze analyse, maar bieden daarnaast 

de mogelijkheid om de lens scherper te stellen op de verschillende leefstijlsegmenten die in de 

volgende analyse zullen worden afgebakend.  

 

In hoofdstuk 3, paragraaf 4.2, worden de verschillende onderzoekshypothesen overlopen. Wat betreft 

leefstijlverschillen in de Vlaamse context verwachten we meer specifiek: 

 

-Een onderscheid te vinden tussen leefstijlen waarin een voorkeur voor zogenaamde hoge cultuur  

(waaronder in de internationale literatuur doorgaans de  kunstensectoren worden gerekend) op de 

voorgrond treedt, en leefstijlen waarin meer populaire (kunst)vormen of sectoren centraal staan (cf 

hoofdstuk 1, paragraaf 3.7, 5.4.3 en 6.2). Aangezien we in deze studie expliciet verkozen om slechts 

uit te gaan van een neutraal onderscheid op niveau van culturele sectoren (hoofdstuk 2, paragraaf 

2.5.2), namelijk het onderscheid tussen de kunsten en de niet-kunsten, verwachten we meer specifiek  

respondenten die publiek deelnemen binnen de drie onderzochte kunstensectoren (in een enge 

interpretatie, met name muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten),van andere groepen te kunnen 

onderscheiden. 

-Een voorkeur voor vorm (esthetiek, stijl) versus een voorkeur voor functie (pragmatiek) (cf Bourdieu, 

1984 [1979] en bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 3.7 en 6.2).  

-Een materialistische versus postmaterialistische houding  (Otte, 2004: 59-63/70 en hoofdstuk 1, 

paragraaf 4.3.3 en 6.2.2).  

-Binnenhuis gerichte versus buitenshuis gerichte leefstijlen (Schulze, 1992 [2000]; Otte, 2004; 

Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005; hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4), of leefstijlen 

waarin private versus publieke deelname centraal staan (‘publiek’ slaat hier op de publieke ruimte of 

het publieke leven, en impliceert daarom ook een sociale dimensie, terwijl ‘buitenshuizig’ louter 

verwijst naar de locatie van activiteit). 

-Omnivore smaak- of gedragspatronen versus univore smaak- of gedragspatronen, waarbij het label 

‘culturele omnivoor’ kan duiden op een brede (genre)voorkeur binnen één specifieke culturele sector, , 

maar ook kan verwijzen naar effectieve deelname aan een brede waaier aan activiteiten binnen 

verschillende culturele sectoren, telkens inclusief zogenaamde symbolische grensoverschrijding tussen 

highbrow en lowbrow cultuur (cf van Rees, Vermunt & Verboord, 1999; Peterson, 2005/2007; Chan 
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& Goldthorpe, 2005;  Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007 en hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 

en hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.3 voor een overzicht van de literatuur).  We zullen de term hanteren op 

de wijze waarop Peterson (1992) hem introduceerde, met name verwijzend naar een brede culturele 

smaak binnen één cultureel domein, waarbij in het bijzonder kan worden verwezen naar een brede 

muzikale genrevoorkeur.  

-Leefstijlen gekenmerkt door ‘beperkte’ versus ‘inclusieve’ activiteit, waarbij niet alleen de diversiteit 

van participatie, of de participatie binnen verschillende domeinen, van belang is, maar vooral de 

openheid ten opzichte van en de culturele competentie binnen een brede waaier aan genres, activiteiten 

of domeinen (Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003; hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.3). 

Bennett, Emmison en Frow (1999) maken daarbij geen expliciete melding van het belang van 

symbolische grensoverschrijding. Wij zullen het concept dan ook aanwenden in (alle) gevallen waar er 

sprake is van een breed participatiepatroon, over uiteenlopende sectoren en participatievormen heen. 

-‘Voracious of ‘gulzige’ activiteitenpatronen versus niet-participatie of univore participatie (Sullivan 

& Katz-Gerro, 2007; hoofdstuk 1, paragraaf 6.3), waarbij een gulzig activiteitenpatroon slaat op het 

frequent participeren aan een diverse waaier aan activiteiten, maar niet zozeer te maken heeft met 

toewijding aan of echt geëngageerd zijn in deze culturele activiteiten (Sullivan & Katz-Gerro, 2007: 

12). 

-Leefstijlen variërend naargelang er sprake is van meer affiniteit met drie verschillende 

alledaagsesthetische schema’s, naar Schulze (1992 [2000]): het Spannungsschema, het Trivialschema 

en het Hochkulturschema, waarbij vijf verschillende sociale milieus hoofdzakelijk gericht zijn op één 

of meerdere schema’s: het Unterhaltungsmilieu, het Harmoniemilieu, het Niveaumilieu, het 

Selbstverwirklichungsmilieu en het Integrationsmilieu (cf Schulze (2000 [1992] en ook hoofdstuk 1, 

paragraaf 5.4.3 en 6.2 voor een overzicht en een inhoudelijke bespreking). 

 

2.2 Onderzoeksvragen en methoden 
 

In wat volgt trachten we drie typologieën op te bouwen, vertrekkend vanuit drie verschillende 

operationaliseringen van het leefstijlconcept. De onderzoeksvragen luiden (zie ook hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.1): 

 

2.1. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

bij de operationalisering uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, 

motieven, drempels, belevingsaspecten)? 

2.2. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

bij de operationalisering uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie 

en consumptie)? 
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2.3. Welke leefstijlpatronen of clusters, over verschillende sectoren heen, vinden we terug wanneer we 

beide types indicatoren, attitudinale aspecten en participatie/consumptie, in rekening brengen? 

2.4. Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten in het leefstijlonderzoek? 

 

De resultaten uit het eerste empirische luik in dit proefschrift, namelijk de sectorspecifieke 

stijltypologieën voor acht verschillende sectoren van vrijetijdsbesteding/cultuurbeleving, die een 

antwoord moesten bieden op de eerste onderzoeksvraag, gebruiken we nu als input bij een LCA-

clusteranalyse die een beeld moet opleveren van de manier waarop Vlamingen van elkaar verschillen 

wat betreft hun vrijetijdsbesteding of culturele praxis, inclusief participatie-attributen of 

belevingsaspecten, hier ‘attitudinale aspecten’ genoemd.  

Door participatie en participatie-attributen of attitudinale aspecten in eerste instantie los van elkaar in 

een leefstijlanalyse op te nemen, beogen we bovendien niet alleen tot een fijnere, meer gedetailleerde, 

schets van de Vlaamse leefstijlruimte te komen, maar ook de meerwaarde van attitudinale indicatoren 

aan te tonen. Meerbepaald kunnen deze attitudinale indicatoren, naar verwachting (zie ook hoofdstuk 

2, paragraaf 4.2): 

 

- Een fijnmaziger schets van de aanwezige leefstijlvariatie opleveren, doordat ze een beter zicht 

bieden op de interne differentiatie van participanten, enerzijds, en niet of nauwelijks (publiek) 

participerende Vlamingen, anderzijds, via de klemtoon op voorkeuren, participatiemotieven en 

verwachtingen en, voor niet-participanten, op participatiedrempels voor publieke participatie. 

- De blik verruimen, aangezien we verwachten dat attitudinale aspecten langs andere dimensies 

variëren dan participatie-indicatoren. Meerbepaald verwachten we dat, binnen de attitudinale 

benadering, meer nadruk zal liggen op inhoudelijke smaakverschillen (vorm/esthetiek versus 

functie, variërend volgens de alledaagsesthetische schema’s, zoals beschreven door Schulze, 

of, onder de vorm van omnivore versus univore smaakpatronen).   

- De blik verruimen, aangezien we verwachten dat de attitudinale aspecten op een andere 

manier samenhang vertonen met leefstijlcorrelaten (hier ingevuld door indicatoren van  

cultureel en sociaal kapitaal, aangevuld met andere sociodemografische kenmerken - zie ook 

verderop, bij de bespreking van de derde onderzoeksvraag). 

 

We beëindigen met een leefstijlanalyse die beide types van indicatoren combineert en daarmee een 

ruime, overkoepelende, schets van de Vlaamse leefstijlruimte moet opleveren. 
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2.3 Leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren 
 

2.3.1 LCA-clusteranalyse 
 

In de eerste plaats trachten we tot een globale, sectoroverkoepelende, leefstijltypologie te komen op 

basis van attitudinale aspecten verbonden aan de participatie binnen acht vrijetijdssectoren. Deze 

typologie moet een antwoord bieden op onderzoeksvraag 2.1. De indicatoren gebruikt in de 

leefstijlanalyse die louter rekening houdt met attitudinale aspecten of participatie-attributen, werden 

reeds overlopen in paragraaf 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1 en 1.9.1. We tellen in totaal 18 

clusteroplossingen, gebaseerd op:  

 

- Wat betreft muziek: participatiemotieven bij concertbezoek, muzikale genrevoorkeuren en 

participatiedrempels bij concertbezoek 

- Wat betreft sport: participatiemotieven bij sportbeoefening 

- Wat betreft televisiekijken: beleving van televisiekijken en zendervoorkeuren 

- Wat betreft creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening: startmotieven en participatiemotieven  

- Wat betreft reizen: reisvoorkeuren 

- Wat betreft podiumkunsten: participatiemotieven bij toneelbezoek, verwachtingen bij het 

bezoek aan toneelvoorstellingen, genrevoorkeuren bij het bezoek aan toneelvoorstellingen en 

participatiedrempels bij het bezoek aan podiumkunsten 

- Wat betreft film: verwachtingen en genrevoorkeuren bij het kijken naar film 

- Wat betreft beeldende kunsten: participatiemotieven bij het bezoek aan musea en 

tentoonstellingen, genrevoorkeuren binnen de beeldende kunst en participatiedrempels bij het 

bezoek aan musea en tentoonstellingen 

 

Een eerste toetsing van een aantal LCA-clustermodellen leert ons dat een aantal indicatoren niet kan 

worden opgenomen, aangezien opname tot onstabiele of niet-bevredigende modellen leidt24. Het gaat 

om tv-zendervoorkeuren, genrevoorkeuren bij het bezoek aan toneelvoorstellingen, startmotieven bij 

creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening en verwachtingen bij het bezoek aan toneelvoorstellingen.  

                                                   
24 Vermoedelijk gaat het hier om modellen waarin lokale maxima in plaats van globale maxima worden bereikt. 
We toetsten dit door elk model meerdere keren te schatten, met telkens verschillende startwaarden. Indien 
telkens (al dan niet minimale) verschillen in L² worden waargenomen, is dat hoogstwaarschijnlijk te wijten aan 
het bereiken van een local maximum. De kans op local maxima wordt groter naarmate het aantal geschatte 
clusters, het aantal inputvariabelen en het aantal categorieën groter wordt. Een aantal mogelijke oplossingen voor 
dit probleem zijn: een lager aantal clusters schatten (maar dit leidt meestal tot niet-adequate modellen in termen 
van gestandaardiseerde bivariate residuelen en fitindices), (meer) local dependencies toelaten of minder 
inputvariabelen of –categorieën gebruiken (McCutcheon, 2006). We kozen voor een combinatie van deze drie 
opties om tot een stabiele, inhoudelijk betekenisvolle en statistisch adequate oplossing te komen. 
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De overige 14 indicatoren kunnen wel worden opgenomen, en op die manier beschikken we ook over 

minstens één indicator voor elke culturele sector. Binnen die 14 indicatoren dienen we in sommige 

gevallen een categorie ‘niet-participanten’, of desgevallend, een categorie ‘participanten’ toe te 

voegen, om op die manier informatie te verkrijgen over de volledige steekproef. Immers, motieven 

hebben doorgaans enkel betrekking op participanten, terwijl drempels werden bevraagd bij niet-

participanten. Wat participatiemotieven en participatiedrempels aangaat, beslissen we deze voor de 

sectoren ‘Muziek’ en ‘Beeldende kunst’ bovendien samen te voegen in één nominale variabele, en dit 

omwille van hun complementariteit. Op die manier wordt overlapping van (categorieën van) 

indicatoren zoveel mogelijk vermeden, en beperken we ook het aantal op te nemen indicatoren. In de 

definitieve LCA-clusteranalyse beschikken we dan over 12 verschillende variabelen. 

 

Tabel 156 toont de resultaten voor een toetsing van modellen zonder local dependencies, en 

vervolgens voor een toetsing van modellen met vier local dependencies, namelijk tussen 

genrevoorkeuren betreffende film en verwachtingen vis-à-vis film, tussen film-genrevoorkeuren en 

beleving van het televisiekijken, tussen beleving van het televisiekijken en verwachtingen vis-à-vis 

film en tot slot tussen reisvoorkeuren en motieven voor sportbeoefening (bijlage II, 2.1).  

AIC3 bereikt het minimum in de modellen met acht, negen, tien of elf clusters. We kiezen voor het 

model met acht clusters, omwille van inhoudelijke redenen, namelijk de interpreteerbaarheid van de 

verschillende clusters. In totaal konden 2286 van de 2345 respondenten waarvoor geldige informatie 

beschikbaar was, ook worden toegewezen op basis van dit model.  
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Tabel 156. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Attitudinale indicatoren, alle sectoren’ (N= 
2345). 

 
2.3.2 Bespreking 
  

Tabel 157 overloopt de resultaten bij de meest optimale oplossing met acht clusters.  

Een eerste cluster met om en bij 19% van de respondenten vertoont hogere kansen op een voorkeur 

voor moderne muziek (pop+folk) (20%) of, meer specifiek, binnen het ruimere genre ‘pop’ (in dit 

geval internationaal georiënteerde moderne muziek) (41% kans) maar heeft daarbij vergeleken met de 

volledige steekproef een hogere kans om geen concerten te bezoeken, en dit voornamelijk omwille van 

de te hoge kostprijs (22%) of een te klein lokaal aanbod (15%). Deze groep sport met hogere kans 

omwille van de uitdaging of de gezondheid (53%) of om onuitgesproken of niet-gemeten redenen 

(25%), beschouwt de televisie met grotere waarschijnlijkheid als een medium dat als achtergrond bij 

andere activiteiten fungeert (66%), heeft over het algemeen een hogere kans om creatieve hobby’s te 

beoefenen, hoofdzakelijk erop gericht om zichzelf te ontplooien, en al dan niet om sociale redenen 

(20%), en vertoont verder een uitgesproken voorkeur voor actie en avontuur op reis (68% ten opzichte 

van 44% kans in de volledige steekproef). Deze respondenten zijn verder met hogere kans bezoekers 

Aantal 
clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class  
Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 52 37954,69 -2681785856,67 -691161939,31 -1036761886,31 345599947 1,00 0,00 

2 105 35270,23 -2681788129,86 -691164517,77 -1036764411,77 345599894 1,00 0,08 

3 158 34066,82 -2681788922,00 -691165615,18 -1036765456,18 345599841 1,00 0,11 

4 211 33393,51 -2681789184,03 -691166182,49 -1036765970,49 345599788 1,00 0,13 

5 264 32984,01 -2681789182,25 -691166485,99 -1036766220,99 345599735 1,00 0,15 

6 317 32608,24 -2681789146,75 -691166755,76 -1036766437,76 345599682 1,00 0,16 

7 370 32348,79 -2681788994,92 -691166909,21 -1036766538,21 345599629 1,00 0,18 

8 423 32143,96 -2681788788,47 -691167008,04 -1036766584,04 345599576 1,00 0,18 

9 476 31854,77 -2681788666,39 -691167191,23 -1036766714,23 345599523 1,00 0,18 

10 529 31586,84 -2681788523,05 -691167353,16 -1036766823,16 345599470 1,00 0,18 

11 582 31361,4 -2681788337,22 -691167472,60 -1036766889,60 345599417 1,00 0,18 

12 635 31280,37 -2681788006,97 -691167447,63 -1036766811,63 345599364 1,00 0,17 

Modellen met local dependencies 

1 112 36975,22 -2681786370,55 -691162798,78 -1036762685,78 345599887 1,00 0,00 

2 165 34348,23 -2681788586,27 -691165319,77 -1036765153,77 345599834 1,00 0,07 

3 218 33279,02 -2681789244,19 -691166282,98 -1036766063,98 345599781 1,00 0,12 

4 271 32604,69 -2681789507,25 -691166851,31 -1036766579,31 345599728 1,00 0,11 

5 324 32220,01 -2681789480,66 -691167129,99 -1036766804,99 345599675 1,00 0,15 

6 377 31839,07 -2681789450,32 -691167404,93 -1036767026,93 345599622 1,00 0,16 

7 430 31636,70 -2681789241,42 -691167501,30 -1036767070,30 345599569 1,00 0,17 

8 483 31416,35 -2681789050,49 -691167615,65 -1036767131,65 345599516 1,00 0,18 

9 536 31251,01 -2681788804,56 -691167674,99 -1036767137,99 345599463 1,00 0,18 

10 589 30983,59 -2681788660,71 -691167836,41 -1036767246,41 345599410 1,00 0,18 

11 642 30874,50 -2681788358,52 -691167839,50 -1036767196,50 345599357 1,00 0,19 

12 695 30766,42 -2681788055,32 -691167841,58 -1036767145,58 345599304 1,00 0,19 
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van toneelvoorstellingen, met hogere kans omwille van intrinsieke motieven (34%), en zijn met bijna 

perfecte zekerheid bezoekers van podiumvoorstellingen in het algemeen (afgerond 100% kans). Inzake 

films vertonen zij een grotere voorkeur voor films met actie en special effects (20% kans) en  tot slot 

laat deze groep een sterkere  voorkeur voor moderne beeldende kunst (26%) zien of, daarentegen, een 

iets hogere kans om geen van de voorgelegde stijlperiodes te appreciëren (50%), gecombineerd met 

een hogere kans om niet-bezoeker te zijn van musea en tentoonstellingen en dit voornamelijk omwille 

van een gebrek aan informatie (22%) of een gebrek aan interesse/interesse in het aanbod (25%).   

De voorkeur voor moderne (internationaal georiënteerde) muziekgenres en actie en avontuur op reis en 

in films roept analogie op met Schulzes Spannungsschema, waarin actie, (ont)spanning en 

entertainment centraal staan. Daarentegen gaat het om actieve en, althans inzake podiumkunsten, 

publieke kunstenparticipanten, met hoofdzakelijk intrinsieke bezoekmotieven en gericht op 

zelfontplooiing. Dit laatste past dan weer in Schulzes Hochkulturschema, waarin een gerichtheid op 

kunst, hogere complexiteit, en het zogenaamde ‘Bildungsideaal’ centraal staan. Deze groep vertoont 

dan ook gelijkenissen met het Selbstverwirklichungsmilieu, hoewel een ‘echte’ omnivore smaak voor 

klassiek versus modern (zeker wat betreft muziekgenres) opvallend ontbreekt, of bevindt zich tussen 

het laatst genoemde milieu en het op actie, uitdaging en entertainment gerichte Unterhaltungsmilieu  

(zie Schulze, 2000 [1992]: 322-330) en  hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3). Frequente en diverse 

participatie, waarbij een belangrijk deel buitenshuis plaatsvindt, roept dan weer het beeld op van een 

inclusieve (Emmison, 2003) en ook ‘gulzige’ of ‘voracious’ leefstijl (Sullivan & Katz-Gerro, 2007; 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.3.3). We vatten deze groep samen als de ‘Inclusieve, moderne actiezoekers’. 

 

Cluster 2 (17% van de steekproef) verkiest eveneens met hogere kans het ruimere popgenre (43%) of 

pop+folk (18%), heeft, vergeleken met de volledige steekproef, een hogere kans om geen concerten te 

bezoeken, en dit voornamelijk wegens een gebrek aan tijd (71%), en beoefent daarnaast met hogere 

kans (42%) geen sport. Deze respondenten zijn verder met hogere kans geen beoefenaars van creatieve 

(kunstzinnige) hobby’s (77% ), verkiezen vaker actie en avontuur op reis (56%) en zijn bijna zeker 

geen bezoekers van toneelvoorstellingen of andere podiumvoorstellingen (afgerond 100%), en dit 

laatste naar eigen zeggen vooral vanuit een gebrek aan tijd (83%). Tot slot vertonen zij met hogere 

kans een breed verwachtingspatroon en een brede genrevoorkeur bij het kijken naar film, zijn zij met 

hogere kans (60%) niet geïnteresseerd in beeldende kunst of met een iets hogere kans (20%) liefhebber 

van moderne kunst en tevens niet-bezoekers van musea en tentoonstellingen, waarbij een gebrek aan 

tijd opnieuw met de hoogste kans (53%) als reden wordt vermeld.  

Deze tweede cluster lijkt, wat betreft de opgesomde culturele interesses en de nadruk op actie, 

avontuur en moderne genres, in zekere zin sterk op de eerste groep, wat de associatie met Schulzes 

Unterhaltungsmilieu oproept (Schulze, 2000 [1992]: 322-330), maar zij participeren daarentegen  

beduidend weinig, en dit niet alleen binnen de onderzochte kunstensectoren, maar ook daarbuiten 

(sport, creatieve hobby’s). De attitudinale indicatoren laten daarbij niet toe na te gaan of er, buiten de 
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kunstensectoren, wel publiek wordt geparticipeerd (met name onder de vorm van bioscoopbezoek). 

Een gebrek aan tijd wordt, binnen de drie verschillende kunstensectoren, als belangrijkste drempel 

aangeduid. Dit zijn de ‘Moderne actiezoekers onder tijdsdruk’. 

 

We onderscheiden een derde leefstijlpatroon (13% van de steekproef), dat in de eerste plaats wordt 

gekenmerkt door een hogere kans op een voorkeur voor overwegend klassieke muziek (32%) of een 

omnivore muzikale smaak (18% kans), gecombineerd met een lagere kans op concertbezoek en dit 

hoofdzakelijk omwille van een gebrek aan tijd (41%) of een gebrek aan lokaal concertaanbod (19%). 

Een ‘omnivore muzikale smaak’ duidt in dit geval op een combinatie van de drie brede ‘metagenres’25: 

pop, klassiek en folk.  

Deze respondenten zijn daarnaast met hogere kans (45%) geen sporters, kijken met grotere 

waarschijnlijkheid eerder bewust naar tv, beoefenen creatieve hobby’s, hoofdzakelijk gericht op 

ontplooiing (23%), en verkiezen met opvallend hogere kans culturele uitstappen op reis (51%). Verder 

vinden we in deze cluster naar alle waarschijnlijkheid (afgerond 100% kans) geen toneelbezoekers of 

bezoekers van podiumvoorstellingen (in ruime zin) terug, waarbij een gebrek aan tijd met grotere 

waarschijnlijkheid (72% kans) als drempel wordt aangeduid. Wat films aangaat, heeft deze groep geen 

duidelijk verwachtingspatroon maar verkiest men met de grootste waarschijnlijkheid (69%) 

romantische of leerrijke films. Tot slot vertonen respondenten in de derde cluster een duidelijke 

interesse voor oudere beeldende kunsten (54%), en worden musea/tentoonstellingen hetzij met hogere 

kans niet bezocht omwille van een gebrek aan informatie (37% kans), hetzij wel bezocht en dit 

voornamelijk op basis van intrinsieke redenen of media-invloed (17% kans).  

Een sterkere voorkeur voor klassieke of oudere genres, en dit op gebied van muziek en beeldende 

kunsten, gecombineerd met meer affiniteit met het romantische filmgenre of leerrijke films, gaat in 

deze groep samen met een interesse voor kunst en cultuur op reis, hobbybeoefening gericht op 

ontplooiing en een bewuste omgang met het medium tv. We kunnen van een gerichtheid op klassieke 

en oude of schone kunsten spreken, maar dit in combinatie met niet-publieke participatie (met 

uitzondering van musea en tentoonstellingen, zij het in beperkte mate), naar eigen zeggen 

voornamelijk te wijten aan tijdsgebrek. Dit is de groep met een klassieke stijl, naar eigen zeggen onder 

tijdsdruk. We leggen hierbij de link met Schulzes Integrationsmilieu, gericht op het Hochkulturschema 

en het Trivialschema, en voornamelijk gekenmerkt door een gematigde stijl die balanceert tussen 

terughoudendheid en zelfs teruggetrokkenheid, traditionalisme, rust en gemoedelijkheid en een 

bewuste, kunstzinnige en ‘burgerlijke’ smaak (Schulze, 2000 [1992]: 301-311). In tegenstelling tot 

Schulzes Niveaumilieu (Schulze: 283/291), beweegt deze groep zich niet of nauwelijks in de publieke 

(kunsten)scène. 

                                                   
25 In de sectorspecifieke analyse (hoofdstuk 4, paragraaf 1.2) werd de term op die manier geïntroduceerd. We 
merken hierbij op dat, in de meeste gevallen waar de term ‘omnivoriteit’ wordt aangewend, alle onderzochte 
genres worden verkozen, maar met uitzondering van ‘Populaire Vlaamse muziek, 10 om te zien, Schlagers,…’.  
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Een vierde groep (12%) onderscheidt zich onder andere door de uitgesproken voorkeur voor het 

popgenre (56% kans) maar ook door niet-participatie aan concerten, waarbij ‘geen interesse’ (al dan 

niet in het aanbod) het meest frequent wordt vermeld (34%). Deze respondenten beoefenen sport, 

hoofdzakelijk met het oog op de uitdaging of het bevorderen van de gezondheid (48%) of om 

onuitgesproken redenen (26%), zijn met hogere kans geen beoefenaar van creatieve en kunstzinnige 

hobby’s (73% kans), verkiezen duidelijk actie en avontuur op reis (74%) en zijn naar alle 

waarschijnlijkheid (afgerond 100% kans) geen toneelbezoekers of, meer algemeen, bezoekers van 

podiumvoorstellingen en dit voornamelijk omwille van desinteresse in het aanbod (63%). Daarnaast 

vertonen zij in vergelijking met de totale steekproef een grotere voorkeur voor actie en special effects 

in films. Tevens worden zij gekenmerkt door een hogere kans (70%) op een lage interesse/voorkeur 

voor beeldende kunsten, en dit laatste gecombineerd met een opvallend hoge kans (91%) om  niet-

bezoeker van musea en tentoonstellingen te zijn, voornamelijk omwille van een gebrek aan 

interesse/interesse in het aanbod (66% kans).  

Een gebrek aan interesse in het aanbod  binnen de beeldende kunsten en podiumkunsten leidt in deze 

groep tot niet-participatie, en ook creatieve (kunstzinnige) hobby’s behoren met hoge 

waarschijnlijkheid niet tot het activiteitenpatroon, in tegenstelling tot sport.  Er is daarnaast sprake van 

interesse voor (voornamelijk internationaal georiënteerde) muziek, en een voorkeur actie en avontuur 

op reis en in films. Dit zijn moderne actiezoekers, met hoofdzakelijk een gebrek aan interesse (in het 

bestaande (kunst)aanbod). We leggen, net zoals bij cluster 1 en 2, in de eerste plaats een link met 

Schulzes Unterhaltungsmilieu. 

 

Een vijfde groep (13%) wordt gekenmerkt door een hogere kans op een omnivore muzikale smaak 

(37%), of een smaak die zich eerder op de moderne genres (pop+folk) (18%) of, op een combinatie 

van klassiek en folk (27% kans), richt. Deze cluster heeft van alle clusters ook de grootste kans om 

concertbezoekers te omvatten, met de grootste kans (17%) ingegeven door intrinsieke (concert- of 

genregebonden) motieven. Hoewel deze groep een hogere kans heeft om actief sportbeoefenaar te zijn 

(in totaal 79% tegenover 64% kans in de volledige steekproef), doen deze individuen dat met grotere 

waarschijnlijkheid om onduidelijke of onuitgesproken redenen. Televisiekijken doen zij met een iets 

hogere kans dan de doorsnee Vlaming niet (6% ten opzichte van 2%), eventueel met de tv op de 

achtergrond (57%) of, en dit met grotere waarschijnlijkheid dan de andere respondenten, op een eerder 

bewuste manier (21%). Daarnaast omvat deze groep vergeleken met alle andere clusters de meeste 

creatieve hobbybeoefenaars, participerend om verschillende redenen maar hoofdzakelijk gericht op 

zelfontplooiing, en liefhebbers van kunst en cultuur op reis (66%). Verder zijn respondenten in deze 

cluster met bijna zekerheid bezoekers van podiumvoorstellingen (afgerond 100% kans) en,  meer 

specifiek, toneelbezoekers (65%) die met de hoogste kans om intrinsieke redenen (46%) participeren. 

Wat betreft filmgenres merken we bij deze groep geen uitgesproken voorkeur, terwijl films bij 
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voorkeur geen escapistische elementen, maar eerder cognitieve-normatieve of 

originaliteit/vernieuwing op gebied van vorm en stijl omvatten (70% kans). Tot slot is dit de groep met 

de grootste kans op een voorkeur voor de eerder moderne stromingen in de schilderkunst (29% kans), 

of een voorkeur voor zowel de oudere als de modernere stijlreeksen (24%) en de groep met de grootste 

kans, in het algemeen, op bezoek aan musea en tentoonstellingen (in totaal 78%), en dit voornamelijk 

op basis van intrinsieke redenen of media-invloed (56% kans).  

Wat opvalt in cluster 5 is ongetwijfeld de voorkeur voor vorm, stijl en intrinsieke (genregebonden) 

aspecten, binnen de verschillende kunsten, enerzijds, gecombineerd met een brede of ‘omnivore’ 

genrevoorkeur (inzake muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten) anderzijds. Wat betreft de 

voorkeur voor intrinsieke aspecten en de gerichtheid op kunsten komt deze groep sterk in de buurt van 

wat Schulze (2000 [1992]) omschrijft als het Niveaumilieu, geassocieerd met het Hochkulturschema, 

waarin ‘hogere’ en burgerlijke cultuur centraal staan (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.4), maar 

anderzijds ook met Petersons (1992) omschrijving van highbrow omnivoren, of Schulzes 

Selbstverwirklichungsmilieu, en dit gezien de brede genrevoorkeuren. 

 

Cluster 6 (11%) springt in het oog omwille van de hogere kansen om niet-luisteraar te zijn (12%) of 

liefhebber van populaire Vlaamse muziek (57%) , naast een iets hogere kans op een voorkeur voor 

klassiek+folk (19%). Deze groep gaat duidelijk niet naar concerten, maar blijft in de eerste plaats 

liever thuis of heeft ‘gewoon geen interesse’ (70% kans). We vinden bovendien nauwelijks sporters 

terug in deze cluster (77% kans om niet te sporten) en praktisch geen beoefenaars van creatieve 

hobby’s. Daarnaast kijken individuen met grotere waarschijnlijkheid uit gewoonte (35%) of uit 

gewoonte/bewust (32%) naar tv en reizen zij met hogere kans niet (8%) of zijn zij op zoek naar rust en 

ontspanning op reis (58%). Ook bezoekers van toneelvoorstellingen of, meer algemeen, 

podiumvoorstellingen, blijven opvallend afwezig in deze cluster (respectievelijk 92% en 79% kans om 

niet-participant te zijn). Vooral een desinteresse in het aanbod of het feit dat zij liever thuis blijven 

houdt deze respondenten naar eigen zeggen tegen. Verder scoren de escapistische verwachtingen vis-

à-vis films (22%) en het romantische genre (of leerrijke films) (64%) hoger in vergelijking met de 

volledige steekproef, terwijl de oudere kunststromingen binnen de beeldende kunsten het opvallend 

beter doen bij deze groep (70%). We vinden tot slot een heel lage kans om bezoeker te zijn van musea 

en tentoonstellingen, voornamelijk omdat men liever thuis blijft of geen interesse heeft (73%).  

Desinteresse, of het feit dat men liever thuis blijft dan publiek te participeren binnen de kunsten, 

springt bij deze groep het meest in het oog, samen met een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek 

(naast klassiek+folk), rust, escapisme en ontspanning. Ook actieve participatie aan sport en creatieve 

hobby’s is niet aan deze groep besteed. We brengen dit segment in verband met Schulzes (2000, 

[1992]: 292-300) Harmoniemilieu, bij wie maatschappelijke teruggetrokkenheid, non-complexiteit, of 

een neiging naar het Trivialschema, centraal staan. 
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Een zevende groep (10%) omvat, net zoals cluster 6, met grotere waarschijnlijkheid liefhebbers van 

populaire Vlaamse muziek (47%), naast een iets hogere kans op een voorkeur voor pop (32%) en een 

betrekkelijk grote kans om niet naar muziek te luisteren (9%). Net zoals de respondenten uit cluster 6 

blijft deze groep hoofdzakelijk liever thuis (72%) dan concerten op te zoeken, maar in tegenstelling tot 

de vorige groep vinden we hier wel sportbeoefenaars terug (62%), zij het participerend om 

onuitgesproken of niet-gemeten redenen (29%).  Televisiekijken is vaker dan bij de gemiddelde 

ondervraagde Vlaming een gewoonte (22%), naast iets wat op de achtergrond gebeurt (48%), terwijl 

creatieve hobby’s met een beduidend kleinere kans worden beoefend (25% kans op participatie). 

Reizen moeten voor deze groep bij voorkeur actie en avontuur (61%) of rust en ontspanning (34%), 

maar in ieder geval geen kunst en cultuur (3%) omvatten.  

Respondenten in cluster 7 zijn verder bijna zeker geen bezoekers van toneelvoorstellingen of 

podiumvoorstellingen in het algemeen (afgerond 100% en 94% kans op niet-participatie), en dit bij 

gebrek aan interesse of omdat men ‘liever thuis’ blijft. Wat films betreft, springt een grotere 

waarschijnlijkheid op een voorkeur voor actie en special effects, of een brede genrevoorkeur, in het 

oog, en dit samen met onuitgesproken verwachtingen vis-à-vis films (21%) of cognitieve-normatieve 

en stijlgebonden verwachtingen (62%). In beeldende kunst is deze groep met de grootste kans 

ongeïnteresseerd (73%), en ook musea en tentoonstellingen worden naar alle waarschijnlijkheid niet 

bezocht aangezien men ‘liever thuis’ blijft of geen interesse heeft (81%). 

Hier wordt een sterkere geneigdheid tot avontuur, actie, rust, ontspanning en een voorkeur voor 

populaire Vlaamse muziek, of pop, gecombineerd met niet-publieke participatie, voornamelijk te 

wijten aan ‘geen interesse’ of  ‘liever thuis blijven’. Deze respondenten lijken sterk op deze in cluster 

6, met het belangrijke verschil dat zij weliswaar sport beoefenen, maar dit om onduidelijke redenen of 

met onuitgesproken verwachtingen, en actie en avontuur (in films, op reis) verkiezen. Dit zijn 

Actiezoekers, met een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek, die liever thuis blijven of opvallen 

door een algemeen gebrek aan interesse. Wanneer we de vergelijking maken, kunnen we stellen dat 

hun voorkeur zich situeert tussen Schulzes Trivialschema en Spannungsschema in. 

 

Cluster 8 (5%), tot slot, vertoont hoofdzakelijk een omnivore muzikale smaak (44%) of, eveneens met 

hogere kans dan gemiddeld, een voorkeur voor moderne muziek in het algemeen (pop+folk) (18%). 

Concerten worden met ongeveer even grote kans als in de volledige steekproef bezocht (17% kans op 

participatie), en dit omwille van een brede motivatie of genrevreemde redenen (media-invloed en 

sociale motieven). Een te hoge kostprijs weerhoudt de meeste niet-participanten (31%). Deze cluster 

omvat daarnaast opvallend meer sportbeoefenaars, die er vooral motieven met betrekking tot de 

uitdaging/het bevorderen van de gezondheid op nahouden (57%). Verder vinden we ook een iets 

hogere kans om niet naar televisie te kijken (7%), of dat eerder bewust te doen (27%) en meer 

beoefenaars van creatieve (kunstzinnige) hobby’s, en dit omwille van een brede motivatie (19%) of 

omwille van de ontplooiing, maar niet uit sociale redenen (22%). Op reis, maar ook bij 
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toneelvoorstellingen, leggen deze respondenten een brede motivatie of voorkeur aan de dag, en zij zijn 

over het algemeen vaker bezoeker van podiumvoorstellingen (67%). Dit brede verwachtingspatroon 

vinden we ook terug wat het kijken naar films betreft (59% kans), en dit gecombineerd met een brede 

genrevoorkeur (45%) of een iets grotere kans op een voorkeur voor actie en special effects (22%). Ook 

wat de beeldende kunsten betreft, vinden we een voorkeur voor zowel oudere als 

hedendaagse/modernere kunststromingen (26%), naast een hogere kans op een exclusieve voorkeur 

voor oudere stromingen (51%), en daarnaast met de grootste waarschijnlijkheid een brede 

bezoekmotivatie (21%), en over het algemeen ook hogere participatiekans (in totaal 34% ten opzichte 

van 24% kans) wat het bezoek aan musea en tentoonstellingen betreft. 

Dit leefstijlpatroon lijkt sterk op dat van cluster 5, waar de brede verwachtingen, participatiemotivatie 

of genrevoorkeuren eveneens in het oog sprongen, maar hier zijn deze niet gelinkt aan een gerichtheid 

op kunst en cultuur op reis, of op intrinsieke, genregebonden karakteristieken, maar wel met een 

hogere kans op publieke kunstenparticipatie. Meer voorkeur voor moderne of hedendaagse genres 

(muziek, beeldende kunsten) valt verder op. Dit zijn de culturele omnivoren of inclusieve 

participanten, met een brede voorkeur en interesse. Zij beantwoorden het meeste aan het ‘inclusieve’ 

profiel dat wordt geschetst door Bennett, Emmison en Frow (1999), maar ook aan dat van de highbrow 

omnivoor zoals geschetst door Peterson (1992), of ook het Selbstverwirklichungsmilieu zoals 

beschreven door Schulze (zie hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3 en 6.3 en ook Schulze, 2000 [1992]: 312-

321; Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003; Peterson, 1992/2005). 
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Tabel 157. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale aspecten, alle sectoren’ (N= 2345). Model met 
acht clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univ 

Verd  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Cluster 8 

Clustergrootte (prob.) 0,18 0,17 0,13 0,13 0,13 0,12 0,10 0,06 

Muzikale genrevoorkeuren   

Vlaams/Niet 0,30 0,25 0,29 0,32 0,22 0,07 0,57 0,47 0,11 

Pop 0,27 0,41 0,43 0,03 0,56 0,10 0,06 0,32 0,15 

Modern (pop+folk) 0,14 0,20 0,18 0,10 0,13 0,18 0,02 0,09 0,18 

Omnivoor 0,13 0,10 0,07 0,18 0,03 0,37 0,04 0,00 0,44 

Klassiek+folk 0,12 0,02 0,00 0,32 0,01 0,27 0,19 0,02 0,12 

Niet-luisteraars 0,04 0,01 0,03 0,05 0,05 0,00 0,12 0,09 0,00 

Mot. en dr. concertbezoek          

Intrinsiek 0,05 0,04 0,02 0,05 0,02 0,17 0,02 0,00 0,03 

Genrevreemd 0,04 0,05 0,02 0,02 0,05 0,12 0,01 0,00 0,06 

Brede motivatie 0,03 0,02 0,02 0,00 0,03 0,06 0,01 0,00 0,08 

Onuitgesproken 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 

Geen tijd 0,31 0,33 0,71 0,41 0,14 0,27 0,07 0,10 0,26 

Liever thuis/gn 
interesse 

0,20 0,07 0,02 0,13 0,02 0,05 0,70 0,72 0,08 

Kostprijs 0,15 0,22 0,10 0,16 0,23 0,14 0,01 0,08 0,31 

Aanbod te klein 0,12 0,15 0,09 0,19 0,15 0,10 0,10 0,02 0,14 

Gn int/ gn int aanbod 0,09 0,10 0,01 0,04 0,34 0,05 0,07 0,08 0,04 

Motieven sportbeoefening          

Uitdaging/Gezondheid 0,37 0,53 0,31 0,30 0,48 0,43 0,13 0,30 0,57 

Onuitgesproken 0,21 0,25 0,22 0,20 0,26 0,30 0,05 0,29 0,01 

Sociaal/Gezondheid 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05 0,03 0,16 

Niet-sporters 0,36 0,15 0,42 0,45 0,21 0,21 0,77 0,38 0,27 

Beleving televisiekijken          

Achtergrond 0,54 0,66 0,61 0,49 0,59 0,57 0,27 0,48 0,56 

Eerder bewust 0,16 0,15 0,14 0,20 0,15 0,21 0,07 0,16 0,27 

Gewoonte 0,15 0,11 0,16 0,10 0,18 0,06 0,35 0,22 0,01 

ewust/Gewoonte 0,13 0,07 0,08 0,20 0,07 0,10 0,32 0,14 0,09 

Niet-kijkers 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06 0,00 0,00 0,07 
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Vervolg Tabel 157: Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale aspecten, alle sectoren’ (N= 2345). 
Model met acht clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd.  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Cluster 8 

Part.mot. hobbybeoefening          

Niet 
sociaal/Ontplooiing 

0,17 0,20 0,10 0,23 0,09 0,27 0,11 0,14 0,22 

Sociaal/Ontplooiing 0,11 0,20 0,07 0,13 0,08 0,20 0,02 0,04 0,11 

Onuitgesproken 0,07 0,12 0,05 0,13 0,08 0,08 0,04 0,06 0,01 

Brede motivatie 0,05 0,05 0,02 0,04 0,02 0,09 0,01 0,01 0,19 

Niet-participanten 0,60 0,44 0,77 0,47 0,73 0,36 0,82 0,75 0,47 

Reisvoorkeuren          

Actie en avontuur 0,44 0,68 0,56 0,23 0,74 0,17 0,10 0,61 0,33 

Kunst en cultuur 0,24 0,12 0,08 0,51 0,07 0,66 0,22 0,03 0,13 

Rust en 
ontspanning 

0,23 0,14 0,26 0,23 0,18 0,10 0,58 0,34 0,00 

Brede voorkeur 0,07 0,06 0,10 0,03 0,01 0,07 0,01 0,00 0,54 

Niet-reizigers 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

Motieven toneelbezoek          

Eerder intrinsiek 0,14 0,34 0,00 0,00 0,00 0,46 0,06 0,00 0,10 

Brede motivatie 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,10 

Onuitgesproken 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02 0,00 0,03 

Niet-
toneelbezoekers 

0,79 0,42 1,00 1,00 1,00 0,35 0,92 1,00 0,77 

Drempels bezoek 
podiumvrst 

        

Geen tijd 0,33 0,00 0,83 0,72 0,18 0,00 0,35 0,15 0,27 

Gn int/gn int aanbod 0,15 0,00 0,04 0,11 0,63 0,00 0,20 0,31 0,04 

Liever thuis/gn int 0,08 0,00 0,01 0,04 0,04 0,00 0,24 0,49 0,02 

Participanten 0,44 1,00 0,13 0,13 0,15 1,00 0,21 0,06 0,67 

Verwachtingen film          

Eerder cogn-norm 
en stijl 

0,59 0,65 0,55 0,56 0,65 0,70 0,48 0,62 0,38 

Brede 
verwachtingen 

0,23 0,25 0,27 0,25 0,21 0,20 0,14 0,15 0,59 

Onuitgesproken 0,08 0,04 0,08 0,11 0,06 0,05 0,13 0,21 0,00 

Escapistisch 0,08 0,06 0,11 0,08 0,07 0,05 0,22 0,02 0,02 

Niet-kijkers, gn verw 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 

Genrevoorkeuren film          

Romantisch/Leerrijk 0,54 0,54 0,53 0,69 0,43 0,61 0,64 0,42 0,32 

Actie/Special effects 0,15 0,20 0,15 0,08 0,26 0,05 0,04 0,23 0,22 

Onuitgesproken 0,15 0,15 0,07 0,19 0,14 0,29 0,16 0,13 0,00 

Brede voorkeur 0,15 0,11 0,25 0,04 0,16 0,04 0,12 0,21 0,45 

Niet-kijkers,gn 
genrevoorkeuren 

0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 
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Vervolg Tabel 157: Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale aspecten’ (N= 2345). Model met acht 
clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd.  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Cluster 8 

Genrevo orkeuren beeldende 
kunsten 

        

Ongeïnteresseerd 0,43 0,50 0,60 0,17 0,70 0,19 0,30 0,70 0,07 

Oudere kunsten 0,33 0,24 0,18 0,54 0,15 0,28 0,70 0,18 0,51 

Moderne kunsten 0,16 0,26 0,20 0,11 0,14 0,29 0,00 0,05 0,17 

Beide 0,08 0,00 0,02 0,17 0,01 0,24 0,00 0,04 0,26 

Motieven en drempels bezoek 
musea en tentoonstellingen         
Intrinsiek/media 0,15 0,17 0,02 0,17 0,05 0,56 0,01 0,01 0,13 

Brede motivatie 0,03 0,01 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 0,21 

Escapistisch/Sociaal  0,03 0,03 0,02 0,07 0,03 0,08 0,02 0,00 0,00 

Onuitgesproken 0,03 0,07 0,03 0,04 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 

Gebrek aan info 0,18 0,22 0,15 0,37 0,12 0,12 0,09 0,08 0,27 

Liever thuis/gn int 0,23 0,08 0,11 0,12 0,11 0,04 0,73 0,81 0,06 

Geen tijd 0,17 0,18 0,53 0,18 0,02 0,05 0,02 0,08 0,20 

Gn int/gn int aanbod 0,17 0,25 0,14 0,02 0,66 0,01 0,12 0,00 0,11 

         
Clustergrootte na modale 
toewijzing  

0,19 0,17 0,13 0,12 0,13 0,11 0,10 0,05 

Aantal eenheden (N) (na 
toewijzing) 

439 392 304 273 287 255 217 120 

Totaal aantal eenheden (N) 2286 

 

2.3.3 Overzicht en besluit 
 

Tabel 158 biedt een thematisch overzicht van de leefstijltypologie, gebaseerd op attitudinale 

leefstijlindicatoren. 

 

Hierbij tekent zich een eerste ruime groep af van respondenten met hoofdzakelijk moderne 

stijlvoorkeuren (inzake muziek en beeldende kunsten), in combinatie met een gerichtheid op actie, 

spanning en avontuur, en in totaal goed voor ongeveer 58% van de volledige steekproef, maar 

verspreid over vier verschillende clusters (clusters 1, 2, 4 en 7), en onderling verschillend wat betreft 

bezoekmotieven, participatiedrempels, beleving van het televisiekijken en de aan- of afwezigheid van 

publieke kunstenparticipatie en actieve participatie.  

Zo vertonen ‘Inclusieve, moderne actiezoekers’ (cluster 1 - 19%) het breedste participatiepatroon, met 

hogere kansen op publieke kunstenparticipatie (voornamelijk podiumkunsten) en actieve participatie. 

Verder onderscheiden we moderne actiezoekers, met hoge kansen op niet-actieve en niet-publieke 

(kunsten)participatie, voor wie tijdsgebrek overheerst (cluster 2 – 17%), daarnaast moderne 

actiezoekers, sportief ingesteld maar niet of nauwelijks publiek deelnemend aan de kunsten  (cluster 4 
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- 12%), voor wie voornamelijk een gebrek aan interesse (al dan niet in het aanbod) doorweegt als 

drempel tot kunstenparticipatie, en tot slot een groep (cluster 7 - 10%) die meer affiniteit heeft met 

populaire Vlaamse muziek, geen interesse heeft in de kunsten of liever thuis blijft, en niet uitsluitend 

gericht is op sport, actie en avontuur, maar daarnaast ook op rust en escapisme.  

Een tweede, kleinere, groep (in totaal 24% van de steekproef) omvat liefhebbers van overwegend 

oudere stromingen in de beeldende kunsten, gecombineerd met een voorkeur voor romantische of 

leerrijke films, maar intern erg verschillend.  

Een eerste segment, met een voorkeur voor klassieke muziek of folk, en, naar eigen zeggen, een 

uitgesproken gebrek aan tijd (cluster 3, ‘Klassiek/folk, onder tijdsdruk’ – 13%) vermeldt gerichte 

participatiedrempels (naast een hoge kans op ‘tijdsgebrek’ ook het gebrek aan lokaal aanbod of 

informatie), is publiek nauwelijks actief maar beoefent wel creatieve hobby’s, met het oog op 

(zelf)ontplooiing, en is sterker gericht op kunst en cultuur (op reis), terwijl een tweede cluster (cluster 

6, ‘Populair Vlaams, geen interesse/liever thuis’ – 11%) populaire Vlaamse muziek (naast 

klassiek+folk) verkiest, voornamelijk onuitgesproken motieven en verwachtingen vertoont, niet actief 

participeert, gericht is op escapisme, rust en ontspanning, en dit in combinatie met ‘liever thuis 

blijven’ of ‘gewoon geen interesse hebben’ in kunstenparticipatie.  

Tot slot onderscheiden we op basis van deze clusteroplossing nog twee groepen van culturele 

omnivoren (in totaal 19%), enerzijds gelinkt aan motieven en verwachtingen die te maken hebben met 

intrinsieke of stijlgebonden aspecten (cluster 5, ‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’ – 13%), of 

anderzijds met een opvallend breed motivatie- of verwachtingspatroon (cluster 8, ‘Omnivoor, brede 

interesse’ – 6%). Beide groepen vinden we niet alleen terug binnen de publieke kunstenscène, maar 

zijn tevens actieve beoefenaars van sport en creatieve hobby’s. 

 

Gezien de duidelijke reflectie van zijn bevindingen in onze beschrijving van de Vlaamse 

leefstijlruimte, brengen we onze leefstijltypologie in verband met Schulzes alledaagsesthetische 

schema’s en milieutypologie (Schulze, 2000 [1992]) (zie Tabel 159). Deze vergelijking beklemtoont 

meteen de meerwaarde van een leefstijlanalyse die zich baseert op een brede waaier aan attitudinale 

indicatoren of participatie-attributen. We merken daarbij op dat Schulzes studie zich eveneens in 

sterke mate op deze interne aspecten, meerbepaald op (genre)voorkeuren en interesses (of zoals hij het 

zelf noemt, op smaakverschillen), richt, en dit over een brede selectie van culturele sectoren en 

ruimere levensdomeinen (zie Schulze, 2000 [1992]: 594-606 en ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1). Het 

belangrijkste verschil tussen onze leefstijlbenadering en het Duitse onderzoek, schuilt met andere 

woorden in de expliciete opname van, en bijzondere aandacht voor, motieven, verwachtingen en 

participatiedrempels. 

 

De vier groepen, hoofdzakelijk gericht op popmuziek, actie, special effects en avontuur (clusters 1, 2, 

4 en 7, met in totaal 58% van de steekproef), vertonen daarbij veel affiniteit met Schulzes 
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Spannungsschema, hoewel zich belangrijke inhoudelijke verschillen aftekenen. Zo onthouden we dat 

cluster 1 (‘Inclusieve, moderne actiezoekers’, 19%) sterker gericht is op de kunsten, en daaraan 

gekoppeld ook op creatieve (kunstzinnige) hobby’s, met deels intrinsieke of stijlgebonden 

bezoekmotieven en verwachtingen, wat ook associaties oproept met Schulzes 

Selbstverwirklichungsmilieu. In het schema situeren we deze groep daarom tussen dit laatste milieu, 

en het Unterhaltungsmilieu in.  

In cluster 4 (‘Moderne actiezoekers, met een gebrek aan interesse’, 12%) vinden we daarentegen over 

het algemeen lagere  kansen op publieke kunstenparticipatie, een hogere kans op sportbeoefening 

(omwille van de uitdaging/gezondheid, of om onuitgesproken redenen), naast een uitgesproken kans 

op het vermelden van ‘geen interesse’ of ‘geen interesse in het aanbod’ als drempel voor 

kunstenparticipatie. Een hoge kans op het vermelden van ‘geen tijd’, samen met de laagste kansen op 

publieke en actieve (sportieve of creatieve) participatie, vinden we tot slot terug bij ‘Moderne 

actiezoekers onder tijdsdruk’ (cluster 2, 17%). 

Cluster 7 (‘Actiezoekers, populair Vlaams, geen interesse/liever thuis’, 10%), daarentegen, neigt 

eveneens naar dit Spannungsschema, maar daarnaast (en nog iets sterker) naar het Trivialschema, met 

naast de voorkeur voor actie en avontuur voornamelijk een teruggetrokken, thuisgerichte, leefstijl, 

gericht op rust en ontspanning en een uitgesproken voorkeur voor populaire Vlaamse (of ‘lokaal 

georiënteerde’) muziek. Schulze (2000 [1992]) zelf maakt in zijn studie overigens geen melding van 

deze combinatie (Spannungsschema + Trivialschema), weerspiegeld in één sociaal milieu. Deze 

laatste groep onderscheidt zich, zoals reeds gesteld, ook sterk van de overige ‘moderne actiezoekers’, 

betreffende de vermelde participatiedrempels: daar waar clusters 1, 2 en 4 eerder gerichte drempels 

(gebrek aan tijd, lokaal aanbod, geen interesse in het aanbod) vermelden, weegt voor deze laatste 

groep het ‘liever thuis blijven’ of het algemeen gebrek aan interesse duidelijk door. Zo ook in de zesde 

cluster (‘Populaire Vlaamse muziek, geen interesse/liever thuis’, 11%), die verder bijna volkomen 

voldoet aan Schulzes (2000 [1992]: 292-300) beschrijving van het Harmoniemilieu (teruggetrokken en 

thuisgericht, met niet-kunstzinnige interesses, gericht op lokaal georiënteerde muziek en anti-

excentriek). 

Cluster 3, met een voorkeur voor (overwegend) klassieke muziek of folk, onder tijdsdruk, brengen we 

vervolgens in verband met Schulzes Integrationsmilieu, waarbij een neiging tot het Trivialschema 

(teruggetrokken, thuisgericht, gericht op het ruimere folkgenre) wordt gecombineerd met een 

gerichtheid op het Hochkulturschema, waarin verfijning, burgerlijkheid en (schone) kunsten een 

belangrijke plaats innemen,  

Clusters 5 en 8, tot slot, vertonen het meeste overeenkomsten met het Selbstverwirklichungsmilieu, 

met een uitgesproken omnivore muzikale smaak, een sterk naar buiten gerichte, publieke, en 

kunstgerichte leefstijl, en een breed participatiepatroon. Cluster 8 (6%) laat zich daarbij kenmerken 

door iets meer affiniteit met sport, popmuziek, actie en avontuur, of een iets sterkere klemtoon op het 

Spannungsschema, terwijl cluster 5 (13%) zich meer op vorm, stijl en kunst richt.  
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Ondanks de sterke gelijkenissen tussen Schulzes beschrijvingen en onze bevindingen, valt, ten eerste 

en zoals reeds vermeld, op dat we er dankzij de nadruk op diverse attitudinale indicatoren (naast 

(genre)voorkeuren ook motieven, verwachtingen, drempels en andere belevingsaspecten) in slagen om 

meer verfijning en nuance aan te brengen en, ten tweede, dat we in onze typologie geen equivalent van 

Schulzes Niveaumilieu (uitsluitend gericht op het Hochkulturschema) terugvinden, waarbij we moeten 

opmerken dat dit ook in zijn beschrijving slechts een heel klein segment vertegenwoordigt (amper 6% 

van de Duitse leefstijlruimte, anno 1985). We merken hierbij nog op dat Schulze zowel attitudinale 

aspecten (smaak, interesses) als participatie/consumptie in rekening brengt, wat de verschillen ten dele 

kan verklaren. In onze derde typologie zullen we beide types eveneens combineren. 

 

Wat betreft de verdere verwachtingen aangaande dimensies waarlangs leefstijlen in Vlaanderen 

variëren (hoofdstuk 3, paragraaf 4.2 en hoofdstuk 4, paragraaf 2.1 en 2.2), vinden we, op basis van 

deze eerste analyse, inderdaad een duidelijk onderscheid tussen niet-kunstgeoriënteerde en 

kunstgerichte leefstijlen (clusters 1, 5 en 8), wat in de meeste gevallen ook samenhangt met een focus 

op stijl-, vorm- en genregebonden aspecten (versus een voorkeur voor escapisme en rust, of actie en 

avontuur), en gecombineerd met een hogere kans op creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening, 

voornamelijk gericht op ontplooiing. Deze affiniteit met de kunsten wordt hoofdzakelijk gereflecteerd 

in groepen die sterke gelijkenissen vertonen met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu (clusters 5 en 

8), ook gekenmerkt door een omnivore (muzikale) smaak.  

Daarnaast vinden we een groep die zich in zijn muzikale smaak eerder richt op pop, en verder op actie 

en avontuur, maar dit tevens combineert met publieke kunstenparticipatie, creatieve hobbybeoefening 

en een voorkeur voor vorm boven functie (cluster 1), en een groep die qua interesses (gericht op 

vorm/stijl, voorkeur voor overwegend klassieke muziek, en creatieve hobbybeoefening) aanleunt bij 

de ‘kunstzinnige’ groepen, maar niet daadwerkelijk deelneemt aan de kunsten (cluster 3).  

Niet-kunst- en stijl/vormgeoriënteerde groepen richten zich tot slot enerzijds op pop, pop+folk, of 

uitsluitend op populaire Vlaamse muziek, maar onderscheiden zich intern naargelang hun gerichtheid 

op actie, sport en avontuur (clusters 2 en ten dele cluster 7) of hun focus op rust en ontspanning 

(cluster 6 en, ten dele, cluster 7), wat we in verband brachten met, enerzijds, Schulzes 

Spannungsschema en, anderzijds, het Trivialschema. 
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Tabel 158. Overzichtstabel: leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren.  
 Motieven 

kunstenpart 
Drempels  
kunstenpart 

Muzikale 
genrevoork 

Verwacht. 
film 
 

Voorkeuren  
Overig 

Motieven 
actieve 
participatie 

Beleving tv  (Publieke 
kunstenpart)** 

(Actieve part.) Label  

Cluster 1 
(19%)  

Eerder intrinsiek 
(pod) 

Gebrek 
aanbod, info, 
kostprijs  

Pop, pop+folk Eerder cogn-
norm en stijl 

Actie/ avontuur, 
special effects, 
gn int beeld k/ 
moderne 
beeldende k. 

Uitdaging- 
gezondheid, 
ontplooiing  

Tv als 
achtergrond 

Voornl 
podiumk., 
minder MT en 
conc. 

Sport  
en creatieve 
hobby’s 

Inclusieve, 
moderne 
actiezoekers 

Cluster 2 
(17%)  

- Vnl. 
tijdsgebrek  

Pop, pop+folk Vnl. breed Actie/ avontuur, 
gn int beeld 
k/moderne 
beeldende 
kunst 

- Eerder tv als 
achtergrond 

Nauwelijks 
publ kunstp. 

Nauwelijks  Moderne 
actiezoekers 
onder tijdsdruk  

Cluster 3 
(13%)  

Media/ 
intrinsiek (MT) 

Hoofdz gebrek 
tijd, gebrek 
aanbod, info 

Klassiek+folk, 
omnivoor* 

 Onuitgespr Kunst/cultuur, 
romantisch/ 
leerrijk, oude 
beeldende k.  

Ontplooiing, 
niet sociaal 

Eerder 
bewust 

Uitsl. MT (Bijna) uitsl. 
creatieve 
hobby’s  

Klassiek/folk, 
tijdsdruk  

Cluster 4 
(12%)  

- Geen interesse 
in aanbod/ 
geen interesse  

Pop Eerder cogn-
norm en stijl 

Actie/ avontuur, 
special effects, 
gn int 
beeldende k. 

Uitdaging-
gezondheid, 
onuitgespr. 

Eerder tv als 
achtergrond 

Nauwelijks 
publ kunstp 

(Bijna) uitsl. 
sport  

Moderne 
actiezoekers, 
gebrek aan 
interesse  

Cluster 5 
(13%)  

Vnl Intrinsiek 
(alle) 

-  Omnivoor* Eerder cogn-
norm en stijl 

Kunst/cultuur, 
brede int. 
beeldende k. 

Onuitgespr 
(sport), 
ontplooiing 

Eerder 
bewust 

Publieke 
kunstp (3 
sectoren) 

Sport  
en creatieve 
hobby’s 

Omnivoor, 
gericht op vorm 
en stijl  

Cluster 6 
(11%)  

- Geen 
interesse/ 
liever thuis  

Vlaams, geen 
voorkeur, 
klassiek+folk 

Escapistisch Rust/onstp., 
romantisch/ 
leerrijk, oude 
beeldende k. 

- Kijken uit 
gewoonte 

Nauwelijks 
publ kunstp. 

Nauwelijks Pop. Vlaamse 
muz., gn int./ 
liever thuis  

Cluster 7 
(10%)  

- Geen 
interesse/ 
liever thuis 

Vlaams,geen 
voorkeur, pop 

Onuitgespr. Actie/rust/ 
ontsp, gn int 
beeldende k. 

Onuitgespr. 
(sport) 

Kijken uit 
gewoonte 

Nauwelijks 
publ kunstp. 

(Bijna) uitsl. 
sport  

Actiezoekers, 
pop.Vlaams, gn 
int./liever thuis  

Cluster 8 
(6%)  

Vnl brede 
motivatie (alle) 

Kostprijs 
(conc), info/tijd 
(MT)  

Pop+folk, 
omnivoor* 

Breed  Brede 
interesse, actie, 
special effects 

Uitdaging-
gezondheid, 
ontplooiing -nt 
sociaal 

Eerder 
bewust 

Conc. en 
podiumk., 
minder MT 

Sport  
en creatieve 
hobby’s 

Omnivoor, 
brede interesse  

*’Omnivoor’ verwijst in de tabel naar een combinatie van klassiek, folk en pop als muzikale genrevoorkeur.                                  
**Publieke kunstenparticipatie verwijst naar een ruwe indeling op basis van participatie binnen drie kunstensectoren (eng geïnterpreteerd, met name de sectoren podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek). 
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Tabel 159. Overzichtstabel: leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren (inclusief labels en vergelijking met de schema’s en milieus bij Schulze, 2000 
[1992]). 

Vgl. Schema’s Schulze 
 

MUZ. 
GENREVK. 

ACTIEVE PART.  PUBLIEKE 
KUNSTENPART.** 

VERWACHT. en 
MOTIEVEN 

INTERESSE 
BEELDENDE 
KUNSTEN 

DREMPELS Nr. Cluster  LABEL  

Spannungsschema en 
Hochkulturschema => 
Selbstverwirklichungsmilieu 
(25%) 
 
(actie en contemplatie,anti-
conventioneel en anti-barbaars, 
narcisme en perfectie - sterke 
deelname aan het publieke 
leven,gericht op zelfontplooiing) 
(Schulze,2000 [1992]: 321) 
 

Omnivoor* Sport en 
creatieve hobby’s 

Drie sectoren Intrinsiek, cogn-
norm en stijl, kunst 
en cultuur, 
ontplooiing,tv eerder 
bewust 

Brede voorkeur  - 5 Omnivoor, 
gericht op vorm 
en stijl (13%)  

Pop+folk, 
omnivoor* 

Sport en 
creatieve hobby’s 

Concerten en 
podiumkunsten, 
minder MT 

Breed, actie/special 
effects, ontplooiing, 
tv eerder bewust 

Brede voorkeur Kostprijs, info, 
tijd 

8 Omnivoor, brede 
interesse (6%) 

Pop+folk Sport en 
creatieve hobby’s 

Vnl. podiumkunsten, 
minder MT en conc. 

Actie, avontuur, 
cogn-norm en stijl 
(film),intr (kunsten), 
tv achtergrond 

Geen interesse 
of moderne 
beeldende 
kunsten 

Kostprijs, info, 
gebrek aanbod 

1 Inclusieve, 
moderne 
actiezoekers 
(19%) 

Hoofdzakelijk 
Spannungsschema => 
Unterhaltungsmilieu (19%) 
 
(actie, anti-conventioneel, 
narcisme – actief en sportief 
maar niet kunstzinnig, eerder 
oppervlakkig) (Schulze,2000 
[1992]: 330) 
Hoofdzakelijk  
 

Pop Sport  Nauwelijks  Actie, avontuur, 
cogn-norm en 
stijl(film), 
tv achtergrond 

 Geen interesse Geen 
interesse/geen 
interesse in 
aanbod 

4 Moderne 
actiezoekers, 
gebrek aan 
interesse (12%) 

Pop+folk Nauwelijks  Nauwelijks  Actie, avontuur, 
breed (film), tv 
achtergrond 

Geen interesse 
of moderne 
beeldende 
kunsten 

Gebrek tijd 2 Moderne 
actiezoekers 
onder tijdsdruk 
(17%) 

Vlaams, geen 
voorkeur, pop 

(Bijna) uitsluitend 
sport 

Nauwelijks Actie, rust, 
ontspanning, tv uit 
gewoonte 

Geen interesse Geen 
interesse/liever 
thuis 

7 Actiezoekers, 
pop.Vlaams, gn 
int./liever thuis 
(10%) Trivialschema => 

Harmoniemilieu (35%) 
 
(gemoedelijkheid,anti-
excentriek, gezelligheid –
terughoudend en sterk 
thuisgericht) (Schulze,2000 
[1992]: 300) 
 

Vlaams, geen 
voorkeur, 
klassiek+folk 

Nauwelijks Nauwelijks Rust, ontspanning, 
escapisme, tv uit 
gewoonte 

Oude beeldende 
kunsten 

Geen 
interesse/liever 
thuis 

6 Pop. Vlaamse 
muz., gn int./ 
liever thuis 
(11%) 

Trivialschema en 
Hochkulturschema => 
Integrationsmilieu (14%) 
 
(gemoedelijkheid en 
contemplatie,anti-barbaars en 
anti-excentriek, gezelligheid en 
perfectie - gematigd,doorsnee, 
de middelmaat)(Schulze, 2000 
[1992]: 311) 

Klassiek+folk, 
omnivoor* 

(Bijna) uitsluitend 
creatieve hobby’s 

Uitsluitend MT Kunst en 
cultuur/ontplooiing 
romantisch/ leerrijk, 
tv eerder bewust  

Oude beeldende 
kunsten 

Hoofdzakelijk 
gebrek tijd, 
gebrek aanbod, 
info 

3 Klassiek/folk, 
tijdsdruk (13%)  

*’Omnivoor’ verwijst in de tabel naar een combinatie van klassiek, folk en pop als muzikale genrevoorkeur.                                  
**Publieke kunstenparticipatie verwijst naar een ruwe indeling op basis van participatie binnen drie kunstensectoren (eng geïnterpreteerd: podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek). 
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2.4 Leefstijltypologie op basis van participatie-indicatoren 
 

2.4.1 LCA-clusteranalyse 
 

Vervolgens willen we een antwoord formuleren op onderzoeksvraag 2.2, waarbij we enkel een beroep 

doen op participatie-indicatoren om tot een sectoroverkoepelende leefstijltypologie te komen. Voor 

zes sectoren beschikken we over één variabele die participatiepatronen blootlegt, en deze categorische 

variabele is al dan niet het resultaat van een eerdere latente klassen-clusteranalyse. Voor de twee 

overige sectoren (muziekparticipatie en reizen) beschikken we telkens over twee indicatoren: 

festivalbezoek en concertbezoek, enerzijds, en reisfrequentie en reisgedrag naargelang de aard van de 

reis (duur en bestemming), anderzijds. De sectorspecifieke typologieën werden besproken in paragraaf 

1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2 en 1.9.2.  

Dit zorgt voor een totaal van tien indicatoren, die we nu als inputvariabelen in een analyse kunnen 

gebruiken, om op die manier tot een sectoroverkoepelende typologie te komen die louter gebaseerd is 

op consumptie/participatiestijlen.  

 

- Wat betreft muziek: concertbezoek en festivalbezoek 

- Wat betreft sport: sportbeoefening 

- Wat betreft televisiekijken: kijkfrequentie 

- Wat betreft creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening: hobbybeoefening naar soort hobby  

- Wat betreft reizen: reisfrequentie en reisgedrag naar aard van de reis (bestemming en duur) 

- Wat betreft podiumkunsten: bezoek aan podiumvoorstellingen 

- Wat betreft film: publieke (bioscoopbezoek) en private participatie (films bekijken op tv, 

video, dvd) 

- Wat betreft beeldende kunsten: bezoek aan musea, tentoonstellingen of kunstverzamelingen in 

galerijen, archieven of kunst- of antiekhandels/beurzen 

 

Een eerste toetsing doet ons echter besluiten om één indicator, namelijk de frequentie van 

televisiekijken, uit de analyse te verwijderen: we komen nooit tot stabiele oplossingen26 wanneer deze 

indicator wordt opgenomen. Dit zou iets te maken kunnen hebben met de sterke samenhang tussen 

filmkijken, enerzijds, en televisiekijken, anderzijds.   

 

  

                                                   
26 Vermoedelijk gaat het hier om modellen waarin lokale maxima in plaats van globale maxima worden bereikt. 
We toetsten dit door elk model meerdere keren te schatten, met telkens verschillende startwaarden. De 
inhoudelijke bespreking bij deze lokale versus globale maxima wordt ook vermeld in voetnoot 24. 
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Tabel 160. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Participatie-indicatoren, alle sectoren’ (N= 2563). 
Aantal clusters  Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.Fout  

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 38 15300,30 -17344661,31 -4408301,70 -6620102,70 2211801 1,00 0,00 

2 73 11437,08 -17348249,82 -4412094,92 -6623860,92 2211766 1,00 0,00 

3 108 10276,50 -17349135,69 -4413185,50 -6624916,50 2211731 1,00 0,06 

4 143 9956,83 -17349180,66 -4413435,17 -6625131,17 2211696 1,00 0,10 

5 178 9680,37 -17349182,41 -4413641,63 -6625302,63 2211661 1,00 0,12 

6 213 9504,55 -17349083,53 -4413747,45 -6625373,45 2211626 1,00 0,16 

7 248 9375,99 -17348937,37 -4413806,01 -6625397,01 2211591 1,00 0,16 

8 283 9268,53 -17348770,13 -4413843,47 -6625399,47 2211556 1,00 0,17 

9 318 9219,64 -17348544,31 -4413822,36 -6625343,36 2211521 1,00 0,19 

10 353 9126,68 -17348362,57 -4413845,33 -6625331,33 2211486 1,00 0,20 

11 388 9022,09 -17348192,44 -4413879,91 -6625330,91 2211451 1,00 0,23 

12 423 9000,11 -17347939,71 -4413831,89 -6625247,89 2211416 1,00 0,20 

 

De fitindices horend bij verschillende LCA-clusteroplossingen, geschat onder de assumptie van 

volledige lokale onafhankelijkheid, worden voorgesteld in Tabel 160. 

We leiden af dat het model met acht clusters veruit de beste resultaten oplevert, en dit op basis van de 

minimale AIC3 en AIC, alsook op basis van de voldoende lage gestandaardiseerde bivariate residuelen 

(zie bijlage II, 2.2). Op basis van deze clusteroplossing met acht clusters kunnen 2519 van de 2563 

respondenten eenduidig worden toegewezen aan een cluster.  

 

2.4.2 Bespreking 
 

De resultaten bij deze acht-clusteroplossing worden weergegeven in Tabel 161. 

Cluster 1 (27%) omvat respondenten die geen of nauwelijks concerten of festivals bezoeken, met 

uitzondering van een iets hogere kans op het bijwonen van ‘andere’ festivals (4%). Zij zijn verder met 

grotere waarschijnlijkheid regelmatige (31%) of frequente sporters (33%) en beoefenen met een iets 

hogere kans exclusief fotografie (6%), dans (6%) of bloemschikken (9%) of zijn geen beoefenaar van 

creatieve hobby’s (61%). Wat betreft reizen vinden we hogere kansen op frequent reizen (18% kans op 

2 reizen gedurende het voorbije jaar en 77% kans op 3 reizen) en hogere kansen op korte reizen en 

citytrips (51% kans en 42% kans). Verder merken we dat respondenten in deze groep een hogere kans 

hebben om niet-bezoeker te zijn van podiumvoorstellingen (82%) of (met een iets hogere kans) wel 

bezoeker van toneelvoorstellingen, musicals, revues of shows (12%), vinden we een hogere kans om 

frequent filmkijker en bezoeker van grote bioscopen te zijn (19%) en een iets hogere kans dan 

gemiddeld om niet-kunstmusea (7%) of musea voor oudere kunsten (7%) te bezoeken. Dit 

participatieprofiel kunnen we het beste samenvatten onder de noemer van ‘Niet-kunstgerichte 

participanten’, daar er wel relatief hoge (publieke en private, en zowel actieve als receptieve) 
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participatiekansen zijn, maar niet of nauwelijks binnen de onderzochte kunstensectoren, in een ruwe 

afbakening op niveau van sectoren (podiumkunsten, musea/tentoonstellingen en concerten). 

 

Cluster 2 (om en bij 16% van de respondenten) omvat naar alle waarschijnlijkheid niet-bezoekers van 

concerten (96% kans) of festivals (97%), niet-sporters (92%), niet-beoefenaars van creatieve hobby’s 

(79%), niet-reizigers (afgerond 100% kans), niet-bezoekers van podiumvoorstellingen (99%), niet-

filmkijkers (35%) of thuisparticipanten (64%) wat betreft het filmkijken, en niet-bezoekers van musea 

of tentoonstellingen (99%). Dit zijn niet-buitenshuizig, noch creatief noch sportief actieve 

respondenten, of eenvoudigweg ‘Thuisparticipanten’.  

 

Het profiel van de derde groep (14%) verschilt niet veel van dat in cluster 2, aangezien ook hier heel 

lage kansen op publieke participatie worden vastgesteld (respectievelijk 97%, 94%, afgerond 100%, 

88% of 91% kans), maar daarentegen, en in tegenstelling tot cluster 2, hogere kansen op 

sportbeoefening (31% kans op regelmatige sportbeoefening en 34% kans op frequente 

sportbeoefening), naast een relatief hoge kans om aan ‘textielbewerking’ te doen (12%). Daarenboven 

hebben respondenten in deze groep een betrekkelijk hoge kans om exclusief filmkijker in huiselijke 

kring te zijn (69%) maar lagere kansen op publieke filmparticipatie (4% en 11%). Deze respondenten 

combineren met andere woorden hogere kansen op thuisparticipatie met hogere kansen op 

(voornamelijk fysieke) actieve participatie, en over de hele lijn lagere kansen op activiteiten die zich 

buitenshuis afspelen en een receptief karakter hebben. Dit zijn‘Thuisparticipanten en sporters’. 

 

Cluster 4 (om en bij 13%) omvat eveneens met grotere waarschijnlijkheid respondenten die niet of 

nauwelijks deelnemen aan publieke activiteiten binnen de kunstensectoren, met 94% kans om geen 

concerten bij te wonen en 97% kans om niet te participeren aan festivals, 95% kans om geen 

podiumvoorstellingen te bezoeken, en 96% kans om geen musea of tentoonstellingen op te zoeken. 

Verder hebben respondenten in deze groep een verhoogde kans om geen films te bekijken (34%), 

hoewel de kans om dit binnenhuis te doen betrekkelijk groot is (65%), een hogere kans om geen 

hobbybeoefenaar te zijn (72%), met uitzondering van textielbewerking (16%) en een hogere kans om 

geen (61%) of slechts incidenteel (16%) sportbeoefenaar te zijn. Reizen doen zij, in tegenstelling tot 

de respondenten in de tweede cluster, wel, en dit met de grootste waarschijnlijkheid één (61%) of twee 

keer (27%) per jaar, en onder de vorm van lange reizen in (26%) of buiten Europa (25%) of korte 

reizen in België (29%). Behalve reizen en in beperkte mate sporten of creatieve hobby’s beoefenen, 

vertoont deze groep met andere woorden een erg beperkt participatiepatroon. We vatten hen samen 

onder de noemer ‘Exclusieve reizigers’. 

 

Een vijfde groep van respondenten (12%) omvat enerzijds vooral niet-concertgangers (90%), of 

anderzijds bezoekers van concerten binnen het ruimere popgenre (8%). Daarenboven vertonen deze 
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respondenten ook hogere kansen om festivals binnen dit ruimere popgenre bij te wonen (met name 

pop- of rockfestivals (8%) of festivals van wereldmuziek (8%)), naast een betrekkelijk hoge kans op 

niet-participatie (74%). Verder vinden we met grotere waarschijnlijkheid regelmatige (32%) of 

frequente (41%) sporters terug, en tevens creatieve hobbybeoefenaars onder de vorm van toneel of 

muziek (12% kans), fotografie (8%) of allround hobbybeoefening (6%). Net zoals in cluster 4 vinden 

we hier daarnaast met grotere waarschijnlijkheid respondenten terug die één keer (56%) of twee keer 

(29%) reizen per jaar, en dit eveneens met hogere kans onder de vorm van lange reizen in (41%) of 

buiten Europa (21%) of onder de vorm van korte reizen in België (27%). Naast een nog steeds hoge 

kans op het niet bijwonen van podiumvoorstellingen (86%),  verkiest deze groep verder met grotere 

waarschijnlijkheid toneelvoorstellingen of podiumvoorstellingen afgestemd op (gezinnen met) 

kinderen, zoals circus of musicalvoorstellingen voor kinderen (7%). Tot slot zijn respondenten in 

cluster 5 voornamelijk thuisparticipanten (63%) wat betreft film, of frequente filmkijkers en bezoekers 

van grote bioscopen met het nieuwe aanbod (27%) en niet-bezoekers van musea en tentoonstellingen 

(93% kans). Deze groep vertoont over het algemeen een participatiestijl met een gedeeltelijk publiek, 

gedeeltelijk privaat karakter. Vooral festivalbezoek, bezoek aan popconcerten en bioscoopbezoek 

behoren tot het activiteitenpatroon. Daarnaast weten we over deze groep dat hun muzikale 

genrevoorkeuren zich voornamelijk toespitsen op pop. Deze groep vatten we samen onder de noemer 

‘Concert- en filmbezoekers’. 

 

Cluster 6 (12%) omvat met hogere kans concertgangers (in totaal 37% kans op concertbezoek) en 

festivalgangers (39% kans). Het betreft hier voornamelijk concertgangers met een omnivore muzikale 

smaak. Wat betreft muziekfestivals zijn de kansen om rock- of popfestivals, festivals van 

wereldmuziek en festivals van jazz/blues of klassieke muziek bij te wonen ook erg vergelijkbaar 

(respectievelijk 14%, 13% en 10%).  Ook hier vinden we met hogere kansen regelmatige (32%) of 

frequente (44%) sporters terug, verder hobbybeoefenaars binnen de verschillende artistieke richtingen, 

en ook frequente reizigers (92% kans), met voornamelijk een voorkeur voor korte reizen in België 

(32%) of korte reizen of citytrips (55%).  Deze cluster omvat verder met grotere waarschijnlijkheid 

bezoekers van alle onderzochte soorten podiumvoorstellingen, bezoekers van kleinere en grote 

bioscoopzalen (31%) of frequente bezoekers van grote bioscoopcomplexen (24%) maar minder 

exclusieve thuisparticipanten (41%), en tot slot bezoekers van verschillende types kunst- en niet-

kunstgeoriënteerde musea (51% kans). Dit zijn individuen die zowel privaat als publiek met hogere 

kansen frequent participeren, en dit binnen de kunsten maar ook binnen andere vrijetijdssectoren. Zij 

vertonen – voor zover dit valt op te maken uit de participatie-indicatoren – over het algemeen een 

brede voorkeur. We vatten dit samen onder de noemer van een ‘inclusieve en omnivore’ leefstijl (zie 

Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003; Peterson, 1992; hoofdstuk 1, paragraaf 6.3).  
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Een zevende groep (4%) bezoekt voornamelijk concerten met klassieke muziek (19%), of het ruimere 

folkgenre (8%), en festivals van jazz/blues of klassieke muziek (8%). We vinden globaal gezien een 

lagere kans om niet-concertganger te zijn (69%). Zij zijn, net zoals de respondenten in clusters 5 en 6, 

verder met iets grotere waarschijnlijkheid regelmatige of frequente sporters en zijn tevens met grotere 

waarschijnlijkheid actief binnen de creatieve hobby’s, en dit hoofdzakelijk binnen de plastische 

kunsten (26%), toneel of muziek (20%) maar met lagere kansen onder de vorm van textielbewerking 

(6%), bloemschikken (2%) of dans (afgerond 0%). We vinden in deze groep verder met hogere kans 

reizigers die één (40%) of twee reizen (33%) ondernamen gedurende het afgelopen jaar, hoofdzakelijk 

onder de vorm van lange reizen binnen (34%) of buiten (22%) Europa, bezoekers van verschillende 

soorten podiumvoorstellingen en musea/tentoonstellingen, en allround filmkijkers (bezoekers van 

zowel kleine als grote zalen) (19%). Het kunstgerichte karakter van deze participatiestijl, naast de 

klassieke oriëntatie, springt in het oog.   

 

Cluster 8 (2%), tot slot, omvat met hogere kansen respondenten met een breed participatieprofiel wat 

betreft concerten en festivals, incidentele (14%) of regelmatige (30%) sporters en hoofdzakelijk 

amateurbeoefenaars van plastische kunsten (36%), toneel of muziek (13%). Verder vertonen deze 

respondenten met grotere waarschijnlijkheid een brede voorkeur betreffende (het bezoek aan) 

podiumkunsten en wat betreft het bezoek aan musea/tentoonstellingen, maar met uitzondering van 

musea voor schone of oude kunsten. Daarnaast hebben deze respondenten ook een breed 

participatieprofiel wat betreft film. Inzake de filmparticipatie valt tot slot nog op dat we beduidend 

minder exclusieve thuisparticipanten (32% kans) maar beduidend meer niet-filmkijkers (19% kans) 

terugvinden. Opvallend is ook dat deze groep met bijna volstrekte zekerheid (98%) niet reist. 

Een brede of omnivore voorkeur en een inclusief en (hoofdzakelijk) publiek participatiepatroon, met 

uitzondering van musea voor oude of schone kunsten, gecombineerd met niet-reizen is wat deze groep 

van de anderen onderscheidt.  
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Tabel 161. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatie-indicatoren, alle sectoren’ (N= 2563). Model met 
acht clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar 

Verd.  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Cluster 8 

Clustergrootte (prob.) 0,25 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,05 0,02 

Muziek - Concertbezoek          

Folk 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,07 0,08 0,03 

Pop 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,08 0,07 0,02 0,14 

Klassiek 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,05 0,19 0,06 

Modern (pop+folk) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,07 

Omn/klassiek 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,02 

Niet-concertgangers 0,88 0,92 0,96 0,97 0,94 0,90 0,63 0,69 0,68 

Muziek - Festivalbezoek          

Excl. pop/rock 0,07 0,07 0,01 0,04 0,02 0,10 0,14 0,07 0,19 

Jazz/blues/klassiek 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,13 0,08 0,13 

Wereldmuziek/Folk 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,08 0,10 0,01 0,07 

Excl. andere 0,02 0,04 0,00 0,01 0,01 0,06 0,02 0,01 0,00 

Niet-festivalgangers 0,85 0,87 0,97 0,94 0,97 0,74 0,61 0,82 0,61 

Sport          

Niet-sporters 0,36 0,22 0,92 0,22 0,61 0,16 0,14 0,22 0,25 

Incidenteel  0,12 0,13 0,06 0,13 0,16 0,11 0,11 0,13 0,14 

Regelmatig 0,25 0,31 0,02 0,31 0,16 0,32 0,32 0,31 0,30 

Frequent 0,27 0,33 0,00 0,34 0,07 0,41 0,44 0,34 0,31 

Creatieve hobbybeoefening          

Plastische kunsten 0,09 0,09 0,04 0,08 0,03 0,07 0,17 0,26 0,36 

Toneel/Muziek 0,08 0,02 0,03 0,09 0,04 0,12 0,21 0,20 0,13 

Textielbewerking 0,08 0,07 0,07 0,12 0,16 0,02 0,03 0,06 0,04 

Fotografie 0,05 0,06 0,00 0,03 0,00 0,08 0,09 0,08 0,02 

Dans 0,04 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 0,08 0,00 0,00 

Allround zd textiel 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,05 0,09 

Bloemschikken 0,05 0,09 0,04 0,05 0,04 0,06 0,01 0,02 0,00 

Niet-participanten 0,60 0,61 0,79 0,62 0,72 0,59 0,33 0,32 0,35 

Reizen- Frequentie          

Niet-reizigers 0,30 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1 reis 0,18 0,05 0,00 0,00 0,61 0,56 0,01 0,40 0,00 

2 reizen 0,14 0,18 0,00 0,00 0,27 0,29 0,07 0,33 0,00 

3 reizen 0,37 0,77 0,00 0,00 0,12 0,15 0,92 0,28 0,00 
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Vervolg Tabel 161: Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Participatie-indicatoren, alle sectoren’ (N= 2563). 
Model met acht clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar

Verd.  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Cluster 8 

Reizen- Aard  
        

Kort/Citytrips 0,26 0,51 0,00 0,04 0,19 0,11 0,55 0,27 0,02 

Kort België 0,22 0,42 0,00 0,00 0,29 0,27 0,32 0,17 0,00 

Lang Europa 0,11 0,00 0,00 0,00 0,26 0,41 0,01 0,34 0,00 

Lang België of buiten 
Europa 

0,08 0,03 0,00 0,00 0,25 0,21 0,03 0,22 0,00 

Allround 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

Niet-reizigers 0,31 0,00 1,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 

Podiumkunsten          

Niet-bezoekers 0,78 0,82 0,99 0,88 0,95 0,86 0,21 0,59 0,51 

Toneel/Mus/Revues 
of shows 

0,10 0,12 0,00 0,07 0,03 0,03 0,26 0,18 0,25 

Afg op 
gezin/kinderen 

0,06 0,05 0,00 0,05 0,02 0,07 0,15 0,10 0,05 

Brede participatie 0,07 0,01 0,01 0,00 0,01 0,04 0,38 0,13 0,20 

Film          

Thuisparticipanten 0,61 0,65 0,64 0,69 0,65 0,63 0,41 0,62 0,32 

Allround 0,08 0,03 0,00 0,04 0,00 0,08 0,31 0,19 0,23 

Frequent/Grote biosc 0,14 0,19 0,01 0,11 0,01 0,27 0,24 0,10 0,26 

Niet-filmkijkers 0,17 0,13 0,35 0,17 0,34 0,03 0,05 0,09 0,19 

Beeldende kunsten/Musea 
en tentoonstellingen 

        

Alle musea 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,51 0,34 0,30 

Gn kunst 0,05 0,07 0,00 0,04 0,01 0,01 0,07 0,22 0,09 

Oude/schone kunst 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,00 0,08 0,15 0,03 

Hedendaagse/ 
actuele kunst 

0,04 0,03 0,00 0,03 0,01 0,03 0,08 0,17 0,12 

Andere musea 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,07 

Niet-bezoekers 0,76 0,76 0,99 0,91 0,96 0,93 0,24 0,04 0,39 

         
Clustergrootte na modale 
toewijzing 

0,27 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,04 0,02 

Aantal eenheden (N)  
(na toewijzing) 

681 415 352 329 290 297 110 45 

Totaal aantal eenheden (N) 2519 

 

2.4.3 Overzicht en besluit 
 

In de leefstijltypologie op basis van participatie-indicatoren vinden we een belangrijk onderscheid  

terug, tussen leefstijlen die uitsluitend of hoofdzakelijk private participatie omvatten, leefstijlen die 

private participatie combineren met sportbeoefening, groepen die private en actieve participatie 

(creatief en sportief) combineren met buitenshuizige participatie, maar minder sterk gericht op 
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kunstenparticipatie, en tot slot leefstijlen waarin een combinatie van private, actieve (sportieve en 

creatieve) en publieke participatie, inclusief deelname aan de kunsten, aan de oppervlakte komt.  

 

Een eerste ruime groep, met een participatiepatroon dat zich uitsluitend of hoofdzakelijk binnenhuis 

situeert, omvat om en bij 29% van alle respondenten. Het betreft clusters 2 (‘Thuisparticipanten’ – 

16%) en 4 (‘Exclusieve reizigers’ – 13%), waarbij de laatste groep, in tegenstelling tot cluster 2,  

hogere kansen heeft om wel te reizen, naast een iets hogere kans op ‘creatief zijn met textiel’.  

Een tweede groep (overeenstemmend met cluster 3, ‘Thuisparticipanten en sporters’), met  om en bij 

14% van de steekproef, combineert (hoofdzakelijk) sportbeoefening met private participatie. Een 

derde groep (vertegenwoordigd in de eerste cluster, met ‘Niet-kunstgerichte participanten’, 27% van 

alle respondenten), laat een combinatie van publieke, private en actieve deelname (onder de vorm van 

sport en creatieve hobby’s) zien, maar met uitzondering van publieke kunstenparticipatie. Hun niet-

kunstgerichte, maar buitenshuizige, deelname omvat, meer concreet, bioscoopbezoek27 en reisgedrag.  

De laatste ruime groep, waarin alle opgenomen participatievormen aan bod komen, vat tot slot vier 

clusters samen (clusters 5, 6, 7 en 8) en is goed voor in totaal 30% van de steekproef. Deze vier laatste 

clusters onderscheiden zich van elkaar wat betreft de keuze uit het publieke (kunsten)aanbod, wat 

betreft de reisfrequentie, en (voornamelijk) op gebied van muzikale voorkeuren, die tot uitdrukking 

komen onder de vorm van het feitelijke concertbezoek.  

Cluster 5 (‘Concert- en filmbezoekers’ – 12%) heeft zo een hogere kans op concertbezoek, maar 

neemt niet of nauwelijks deel aan het publieke aanbod binnen de podiumkunsten en bezoekt niet of 

nauwelijks musea/tentoonstellingen. De groep is daarbij voornamelijk gericht op pop. Twee andere 

segmenten (clusters 6, 12%, en cluster 8, 2%) vertonen een omnivore muzikale voorkeur, 

gecombineerd met een breed participatiepatroon binnen en buiten de kunsten, terwijl de laatste groep 

(cluster 7, ‘Kunstgerichte, klassiek georiënteerde participanten’ – 4%) een gerichte voorkeur voor 

concerten of festivals van klassieke muziek of folk laat zien, naast publieke deelname binnen de 

podiumkunsten en beeldende kunsten.  

 
Tabel 162 toont een samenvatting van deze resultaten, inclusief de clusterlabels. De link met Schulzes 

(2000 [1992]) bevindingen is hier niet aan de orde, daar zijn bijdrage in belangrijke mate ook 

smaakverschillen aanduidt, en niet zozeer of uitsluitend verschillen inzake participatiemodi of 

participatiecijfers. We beschikken dan ook over onvoldoende informatie betreffende deze 

smaakverschillen, om tot een adequate inhoudelijke vergelijking te komen.   

                                                   
27 We benadrukken hierbij dat bioscoopbezoek in een ruimere definitie ook onder ‘kunstenparticipatie’ kan 

vallen, maar dat we de keuze maakten om kunstensectoren – in een enge interpretatie, met inbegrip van muziek, 

beeldende kunsten en podiumkunsten – af te bakenen.  
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Tabel 162. Overzichtstabel: leefstijltypologie op basis van participatie-indicatoren (inclusief labels).  
 Muzikale 

genrevoorkeuren 
Publieke 
kunstenpart.* 

Overige 
buitenshuizige 
part.  

Private 
participatie  

Actieve 
participatie  

Label  

Cluster 1 
(27%)  

Geen info  Nauwelijks Bioscoopbezoek 
en (frequent) 
reizen 

Ja  Ja  Niet-kunstgerichte 
participanten  

Cluster 2 
(16%)  

Geen info  Nauwelijks Neen  Ja  Nauwelijks  Thuisparticipanten  

Cluster 3 
(14%)  

Geen info  Nauwelijks Neen  Ja  Ja (sport en 
textielbew)  

Thuisparticipanten en 
sporters 

Cluster 4 
(13%)  

Geen info  Nauwelijks Uitsl reizen Minder film  Minder (uitz 
textielbew)  

Exclusieve reizigers  

Cluster 5 
(12%)  

Pop (concerten en 
festivals) 

Uitsl 
concertbezoek 

Bioscoopbezoek 
en reizen 

Ja  Ja  Concert- en 
filmbezoekers  

Cluster 6 
(12%)  

Omnivoor 
(concerten en 
festivals) 

Ja Bioscoopbezoek 
en (frequent) 
reizen 

Minder kans op 
excl thuis  

Ja, frequent 
sport  

Inclusieve/omnivore 
en frequente 
participanten  

Cluster 7  
(4%)  

Folk+klassiek 
(concerten en 
festivals) 

Ja Bioscoopbezoek 
en reizen 

Ja  Ja  Kunstgerichte en 
klassiek 
georiënteerde 
participanten  

Cluster 8  
(2%)  

Omnivoor 
(concerten en 
festivals) 

Ja,  Bioscoopbezoek, 
niet reizen 

Minder kans op 
excl thuis  

Ja  Incl/omnivore 
participanten, niet-
reizen  

 *Publieke kunstenparticipatie verwijst naar een ruwe indeling op basis van participatie binnen drie kunstensectoren (eng geïnterpreteerd, podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek). 
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2.5 Leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren en participatie-indicatoren 
 

2.5.1 LCA-clusteranalyse 
 

Als antwoord op de derde en laatste deelvraag wordt tot slot een leefstijltypologie opgebouwd die 

gebruik maakt van zowel attitudinale aspecten (motieven, verwachtingen, drempels, genrevoorkeuren 

en andere belevingsaspecten) als gedragsmatige aspecten (participatie-indicatoren) binnen de acht 

onderzochte vrijetijdssectoren. De inputvariabelen of indicatoren gebruikt in de derde en laatste 

sectoroverkoepelende analyse zijn de acht stijltypologieën die het resultaat waren van de verschillende 

sectorspecifieke analyses (onderzoeksvraag 1, paragraaf 1.2.3, 1.3.3, … tot en met 1.9.3). De reden 

waarom we ons op deze acht stijltypologieën beroepen, en niet op een (rechtstreekse) input van ‘ruwe’ 

indicatoren met betrekking tot, enerzijds, attitudinale aspecten en, anderzijds, gedragsmatige aspecten 

binnen de acht verschillende sectoren, heeft een belangrijke statistisch-technische reden (zie ook 

hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.4): we zouden ons in dat geval op ten minste 28 verschillende indicatoren 

moeten beroepen, bovendien in sterke mate overlappend waar het de indicatie van participatie of niet-

participatie binnen een bepaalde sector betreft. Dit zorgt niet alleen voor bijzonder veel sparseness in 

de tabel, maar uiteindelijk ook voor onstabiliteit en lokale maxima (waarop de kans verhoogt naarmate 

het aantal indicatoren en het aantal categorieën in een LCA-analyse groter is, zie voetnoot 24). 

 

De niet-toegewezen respondenten, op basis van de sectorale analyses, waarbij gebruik werd gemaakt 

van modale toewijzing inclusief een extra streng criterium, gericht op een hogere geldigheid van de 

leefstijloplossingen (zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.5 voor een bespreking van deze strategie), worden 

in deze analyses opgenomen als extra categorieën28. In eerste instantie willen we op die manier te 

weten komen of niet-toegewezen respondenten, binnen acht verschillende sectoren, in de uiteindelijke 

leefstijlanalyse in één groep terecht komen (met andere woorden, of zij specifieke kenmerken dragen, 

relevant in een brede leefstijlstudie). Daarnaast leidt deze strategie ook tot een minimaal verlies aan 

eenheden. 

 

Na een eerste toetsing van LCA-clustermodellen merken we dat uitsluitend tot onstabiele 

oplossingen29 komen wanneer alle acht sectorspecifieke stijltypologieën worden opgenomen. Het 

probleem kan echter worden opgelost door voor de sector ‘Creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening’ 

de clusteroplossing op basis van gedrag en attitudes weg te laten. In plaats daarvan, en met het oog op 

zo weinig mogelijk informatieverlies, gebruiken we voor ‘Creatieve (kunstzinnige) hobbybeoefening’ 

                                                   
28 Niet-toewijzing in de sectorspecifieke analyse op basis van gedrag en attitudes heeft meer in het bijzonder te 
maken met het feit dat de kansen om tot twee verschillende clusters te behoren minder dan 5% van elkaar 
verschillen – zie hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.5 voor een bespreking van deze modale toewijzing. 
29 Vermoedelijk gaat het hier om modellen waarin lokale maxima in plaats van globale maxima worden bereikt. 
De inhoudelijke bespreking wordt ook vermeld in voetnoot 24. 
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de sectorspecifieke typologie op basis van participatie-indicatoren als indicator, die een indeling 

naargelang de beoefende creatieve hobby’s weergeeft (zie paragraaf 1.5.2). Op deze manier komen we 

wel tot stabiele oplossingen.  

 

De geschatte modellen onder assumptie van volledige lokale onafhankelijkheid worden weergegeven 

in Tabel 163. Op basis van het AIC-criterium stellen we dat de modellen met zes tot en met elf clusters 

de beste resultaten opleveren, daar waar dit op basis van AIC3 de modellen met vier tot en met acht 

clusters zijn. Inhoudelijke argumenten (de interpreteerbaarheid van de clusteroplossingen) doen ons 

besluiten voor het model met zeven clusters te kiezen ( 

Tabel 164). Dit is tevens het meest spaarzame model dat voldoende lage gestandaardiseerde bivariate 

residuelen oplevert (zie bijlage II, 2.3). Op basis van dit model kunnen 1938 van de respondenten 

eenduidig worden toegewezen aan één cluster.  

 

Tabel 163. LCA-clusteroplossingen, met fitindices, voor ‘Attitudinale en participatie-indicatoren, all e 
sectoren’ (N= 2023). 

Aantal 
clusters 

Npar  L² BIC(L²)  AIC(L²)  AIC3(L²)  Df p(L²)  Class.  
Fout 

Volledige lokale onafhankelijkheid 

1 44 19044,22 -21465166,92 -5625665,78 -8448020,78 2822355 1,00 0,00 

2 89 17232,08 -21466636,51 -5627387,92 -8449697,92 2822310 1,00 0,09 

3 134 16759,53 -21466766,52 -5627770,47 -8450035,47 2822265 1,00 0,15 

4 179 16505,98 -21466677,52 -5627934,02 -8450154,02 2822220 1,00 0,18 

5 224 16374,21 -21466466,74 -5627975,79 -8450150,79 2822175 1,00 0,20 

6 269 16258,62 -21466239,78 -5628001,38 -8450131,38 2822130 1,00 0,21 

7 314 16166,33 -21465989,53 -5628003,67 -8450088,67 2822085 1,00 0,24 

8 359 16037,37 -21465775,94 -5628042,63 -8450082,63 2822040 1,00 0,25 

9 404 16049,81 -21465420,95 -5627940,19 -8449935,19 2821995 1,00 0,24 

10 449 15821,22 -21465307,00 -5628078,78 -8450028,78 2821950 1,00 0,23 

11 494 15737,80 -21465047,87 -5628072,20 -8449977,20 2821905 1,00 0,24 

12 539 15710,75 -21464732,37 -5628009,25 -8449869,25 2821860 1,00 0,22 
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2.5.2 Bespreking 
 
Tabel 164. Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale en participatie-indicatoren, alle sectoren’  
(N= 2023). Model met zeven clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univar. 

Verd.  
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 

Clustergrootte (prob) 0,24 0,18 0,15 0,14 0,13 0,11 0,05 

Muziek  
 

Niet-part,Geen 
interesse, Vlaamse 
muziek 

0,36 0,18 0,90 0,00 0,41 0,36 0,18 0,48 

Niet-
part,Omniv/Klass/ 
Tijd/Kostprijs 

0,19 0,07 0,07 0,29 0,24 0,30 0,33 0,32 

Niet-part/ 
Modern(Pop+folk)/ 
Tijd/Aanbod 

0,32 0,67 0,02 0,44 0,25 0,33 0,19 0,00 

Concert/ Modern/Pop/ 
brede motivatie 

0,05 0,07 0,00 0,19 0,05 0,01 0,02 0,00 

Concert/Folk/ 
Onuitgesproken 

0,04 0,01 0,02 0,02 0,06 0,00 0,11 0,18 

Concert/Omniv/Klass/ 
Intrinsiek 

0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,16 0,03 

Niet toegewezen 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sport  

       
Sociale sporters 0,29 0,37 0,18 0,47 0,33 0,08 0,34 0,02 

Intensieve sporters 0,14 0,25 0,05 0,21 0,21 0,00 0,10 0,06 

Gezondheidsfanaten 0,11 0,06 0,07 0,09 0,10 0,13 0,20 0,29 

Incidentele sporters 0,07 0,12 0,06 0,05 0,08 0,01 0,09 0,00 

Niet-sporters 0,36 0,16 0,63 0,09 0,26 0,77 0,24 0,62 

Niet toegewezen 0,04 0,05 0,01 0,09 0,02 0,02 0,05 0,00 

Televisiekijken  
       

Brede 
voorkeur/achtergrond 

0,38 0,43 0,14 0,58 0,34 0,35 0,54 0,23 

Bewust/Openb 
omroep/Minder freq 

0,18 0,17 0,14 0,17 0,23 0,15 0,30 0,11 

Gewoonte/Frequent 0,15 0,06 0,26 0,05 0,21 0,16 0,06 0,53 

Comm/Jong/Frequent 0,22 0,32 0,37 0,11 0,11 0,29 0,09 0,13 

Niet-kijkers 0,02 0,00 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 

Niet toegewezen 0,04 0,02 0,08 0,04 0,06 0,05 0,01 0,00 
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Vervolg Tabel 164: Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale en participatie-indicatoren, alle 
sectoren’ (N= 2023). Model met zeven clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univ. 

Verd.  

Cluster 1  

 

Cluster 2  

 

Cluster 3  

 

Cluster 4  

 

Cluster 5  

 

Cluster 6  

 

Cluster 7  

Creatieve hobbybeoefening  
       

Plastische kunsten 0,09 0,07 0,01 0,26 0,02 0,09 0,17 0,00 

Toneel/Muziek 0,08 0,05 0,04 0,14 0,04 0,04 0,18 0,08 

Textielbewerking 0,08 0,03 0,09 0,05 0,13 0,18 0,03 0,14 

Fotografie 0,05 0,06 0,01 0,08 0,07 0,00 0,07 0,00 

Dans 0,04 0,03 0,02 0,08 0,06 0,02 0,00 0,01 

Allround zd textiel 0,02 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,01 0,02 

Bloemschikken 0,05 0,04 0,03 0,02 0,12 0,03 0,09 0,08 

Niet-participanten 0,60 0,72 0,80 0,28 0,55 0,65 0,45 0,66 

Reizen         

Korte 
reizen/Frequent 

0,35 0,38 0,26 0,43 0,46 0,15 0,42 0,14 

Niet/ /Rust en 
ontspanning 

0,30 0,24 0,54 0,12 0,12 0,62 0,06 0,65 

Lange 
reizen/Brede 
voorkeur 

0,17 0,23 0,16 0,14 0,25 0,18 0,14 0,07 

Citytrips/ 
Kunst en 
cultuur/Breed 

0,17 0,15 0,01 0,30 0,17 0,06 0,39 0,06 

Niet toegewezen 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

Podiumkunsten  
       

 

Part, actie/humor 0,12 0,07 0,03 0,35 0,07 0,03 0,22 0,11 

Part, brede 
voorkeur en 
motivatie 

0,05 0,00 0,01 0,12 0,13 0,00 0,07 0,06 

Incidentele part, 
onuitgesproken 
verw en motieven 

0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00 

Andere 
voorstellingen, 
geen toneel 

0,24 0,20 0,11 0,42 0,30 0,13 0,34 0,02 

Geen tijd 0,34 0,35 0,20 0,04 0,45 0,79 0,19 0,58 

Geen interesse in 
toneelaanbod 

0,15 0,31 0,31 0,02 0,00 0,03 0,12 0,12 

Geen interesse 
algemeen/liever 
thuis 

0,09 0,05 0,33 0,00 0,05 0,00 0,01 0,10 

Film  
       

 

Thuispart, brede 
verw en voorkeur 

0,30 0,28 0,23 0,30 0,58 0,32 0,09 0,19 

Bioscoop, cogn-
norm en stijl, 
actie/special 
effects 

0,26 0,45 0,09 0,49 0,06 0,07 0,33 0,00 

Niet- en niet-
publiek, esc, 
rom/leerrijk 

0,33 0,22 0,40 0,19 0,31 0,43 0,47 0,75 

Niet, onuitgespr 

verw 

0,09 0,03 0,21 0,01 0,00 0,18 0,11 0,06 

Niet toegewezen 0,02 0,02 0,07 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 
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Vervolg Tabel 164: Beste LCA-clusteroplossing voor ‘Attitudinale en participatie-indicatoren, alle 
sectoren’ (N= 2023). Model met zeven clusters. De tabel toont de conditionele kansen per cluster. 
 Univ. 

Verd. 

Cluster 1  

 

Cluster 2  

 

Cluster 3  

 

Cluster 4  

 

Cluster 5  

 

Cluster 6  

 

Cluster 7  

Beeldende 
kunsten/Musea en 
tentoonstellingen        

 

Alle musea/Brede int/ 
brede motivatie 

0,12 0,00 0,00 0,32 0,06 0,03 0,38 0,00 

Hedendaagse kunst/ 
Andere musea 

0,06 0,06 0,00 0,16 0,04 0,00 0,10 0,05 

Oude kunst, 
escapistisch 

0,05 0,00 0,03 0,09 0,03 0,00 0,16 0,09 

Gn interesse, liever 
thuis 

0,37 0,65 0,62 0,05 0,29 0,45 0,11 0,02 

Oude kunst, gebrek 
info, liever thuis/gn 
int 

0,16 0,03 0,34 0,01 0,14 0,17 0,03 0,74 

Moderne kunst/ 
gebrek info/tijd/  
Galerijen 

0,12 0,19 0,00 0,18 0,23 0,14 0,05 0,02 

Moderne kunst/ 
gebrek info/ tijd/ 
Galerijen ea 

0,08 0,04 0,01 0,13 0,14 0,12 0,09 0,05 

Niet toegewezen 0,05 0,02 0,00 0,07 0,07 0,09 0,07 0,03 

         

Clustergrootte na 
modale toewijzing 

 0,24 0,20 0,16 0,13 0,12 0,10 0,06 

Aantal eenheden 
(N)(na toewijzing) 

 465 388 300 251 234 191 108 

Totaal aantal 
eenheden (N) 

 1938 

 

 
Tabel 164 overloopt de resultaten bij de oplossing met zeven clusters. 

Cluster 1 (24%) omvat met iets hogere kans concertbezoekers die liefhebbers zijn van verschillende 

moderne muziekgenres (pop+folk) (7%) of, en dit met de hoogste kans vergeleken met alle andere 

clusters, niet-concertgangers met een voorkeur voor pop en folk, die wegblijven omwille van een 

gebrek aan lokaal aanbod of omwille van een te hoge kostprijs (67%). Daarnaast omvat deze cluster 

met hogere kansen en voornamelijk sociale (37%) of intensieve (25%) sporters en, wat betreft het 

televisiekijkgedrag, liefhebbers van commerciële zenders en jongerenzenders die frequent tv kijken 

(32%). Deze groep is verder met grote waarschijnlijkheid niet actief binnen de creatieve 

(kunstzinnige) hobbybeoefening (72%). Zij ondernemen op gebied van reizen vooral lange reizen 

uitgaande van een brede voorkeur (23%). Cluster 1 omvat tevens met hogere kansen niet-bezoekers 

van podiumkunsten, en dit voornamelijk omwille van een gebrek aan interesse in het aanbod (31%) en 

filmkijkers die het thuiskijken koppelen aan (frequente) bioscoopbezoeken, en dit vanuit cognitieve-

normatieve verwachtingen of verwachtingen met betrekking tot stijlaspecten, gecombineerd met een 

voorkeur voor actie en special effects (45%). Tot slot vertonen deze respondenten geen interesse voor 

musea/tentoonstellingen maar blijven zij liever thuis of hebben zij geen interesse (65%) of zijn zij 

weliswaar liefhebbers van hedendaagse/moderne beeldende kunsten maar bezoeken zij geen 

musea/tentoonstellingen omwille van een gebrek aan tijd of informatie (19%).  
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Dit is, samengevat, een groep die actief en publiek participeert, maar niet of weinig binnen de kunsten, 

en daarbij hoofdzakelijk gericht is op actie en moderne genres. Buitenshuizige participatie blijft 

grotendeels beperkt tot bioscoopbezoek en reizen, terwijl niet participeren binnen de drie onderzochte 

kunstensectoren gekoppeld wordt aan verschillende drempels, namelijk een gebrek aan lokaal aanbod 

of een gebrek aan interesse in het aanbod, maar ook een te hoge kostprijs (concerten), naast een gebrek 

aan interesse of het feit dat men liever thuis blijft (wat betreft het bezoek aan musea of 

tentoonstellingen). We leggen de link met Schulzes (2000 [1992]: 322-330) Unterhaltungsmilieu, 

waarin een voorkeur voor actie, entertainment, avontuur, amusement en het popgenre, centraal staan.  

 

De tweede cluster (20%) springt in het oog door een hoge kans  (90%) op het niet-bijwonen van 

concerten en dit vanuit een gebrek aan interesse/liever thuis blijven, en met een voorkeur voor 

populaire Vlaamse muziek of geen vermelde muzikale genrevoorkeur. Verder zijn dit hoofdzakelijk 

niet-sporters (63%) en respondenten die frequent en uit gewoonte naar tv kijken  (26%), of frequent 

kijken en daarbij de voorkeur geven aan jongerenzenders/commerciële zenders (37%). Op gebied van 

creatieve hobbybeoefening zien we, eveneens, een hele hoge kans op niet-participatie (80%), en wat 

betreft het reisgedrag van deze groep kunnen we stellen dat er voornamelijk niet wordt gereisd, of met 

een voorkeur voor rust en ontspanning (54%). Er blijkt verder met hogere kans geen interesse te 

bestaan voor het toneelaanbod (31%) of men blijft gewoon liever thuis/heeft in het algemeen geen 

interesse (33%). Daarnaast wordt er met hogere kans ook niet naar film gekeken of uitsluitend in 

huiselijke kring (21%), en gebeurt dit filmkijken vanuit escapistische verwachtingen en met een 

voorkeur voor romantische of leerrijke films (40%). Respondenten in deze groep blijven eveneens met 

hogere kans (62%) liever thuis dan een bezoek te brengen aan een museum of tentoonstelling, met 

inbegrip van een gebrek aan interesse in beeldende kunsten, of vertonen een interesse voor de oudere 

stijlperiodes, maar participeren niet of nauwelijks publiek omwille van een gebrek aan informatie of 

een gebrek aan lokaal aanbod (34%).  

Bij deze groep valt op hoe er – over de hele lijn – niet wordt geparticipeerd, en daarbij gaat het niet 

alleen om receptieve participatie, maar ook om actieve participatie, en niet alleen om 

kunstenparticipatie, maar om elke onderzochte vorm van vrijetijdsbesteding. Er wordt wel frequent 

naar tv gekeken. Een gebrek aan interesse/het liever thuis blijven zijn de voornaamste vermelde 

redenen voor het ontbreken van publieke kunstenparticipatie. De preferentie voor ontspanning en rust, 

escapisme en romantiek, lokaal georiënteerde muziek, en meer algemeen op eenvoud en non-

complexiteit, roept associatie op met Schulzes Harmoniemilieu, hoofdzakelijk gericht op het 

Trivialschema (Schulze, 2000 [1992]: 292-300). 

 

Cluster 3 (16%) omvat in de eerste plaats, met duidelijk hogere kansen, muzikale omnivoren: we 

vinden een kans van 44% op een preferentie voor pop- of folkgenres, een kans van 29% op een 

omnivore/klassieke smaak, gecombineerd met het niet bijwonen van concerten omwille van een 
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gebrek aan tijd, een te hoge kostprijs of gebrek aan lokaal aanbod. Er is verder een bijkomende kans 

om concertganger te zijn met een moderne voorkeur of specifieke voorkeur voor pop (19%). Deze 

groep omvat daarnaast, met de hoogste kans wanneer we vergelijken met alle andere clusters, actieve 

sportbeoefenaars (in totaal 82% kans op participatie), en het gaat hier voornamelijk om sociale of 

intensieve sporters. We vinden verder met grote waarschijnlijkheid actieve (creatieve en kunstzinnige) 

hobbybeoefenaars, en deze groep kijkt hoofdzakelijk vanuit een brede zendervoorkeur (58%) of met 

hogere kans niet (5%) naar tv. Daarnaast worden met hogere kans (43%) en frequent korte reizen of 

citytrips ondernomen, al dan niet voornamelijk gericht op kunst en cultuur (30%), woont deze groep 

met grotere waarschijnlijkheid toneelvoorstellingen met actie/humorelementen bij (35%) of gaat men 

vanuit een brede voorkeur naar toneel (12%), en is er ook een hogere kans om andere 

podiumvoorstellingen bij te wonen (42%). Tot slot vinden we met hogere kans frequente filmkijkers 

en bezoekers van grote bioscoopzalen, met cognitieve-normatieve verwachtingen of verwachtingen 

met betrekking tot vorm en stijl (49%) en hoofdzakelijk bezoekers van verschillende types 

musea/tentoonstellingen, vertrekkend vanuit een brede bezoekmotivatie en brede interesse (32%), of 

niet-bezoekers met een voorkeur voor moderne/hedendaagse kunst, en dit omwille van een gebrek aan 

informatie of tijd (18%).  

Samengevat omvat de derde cluster individuen met een brede of omnivore voorkeur en interesse, die 

al dan niet wordt gekoppeld aan een breed of ‘inclusief’ receptief, actief, publiek en privaat 

participatiepatroon, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. Die brede voorkeur uit zich niet alleen op 

het gebied van muzikale genrevoorkeuren, maar ook binnen de beeldende kunsten en de creatieve 

(kunstzinnige) hobbybeoefening. Deze groep omvat verder ook meer dan andere groepen frequente 

participanten: er wordt frequent (maar kort) gereisd, frequent naar film gekeken en frequent gesport. 

Een brede voorkeur, zowel binnen het ruimere klassieke genre als binnen het popgenre, gecombineerd 

met een levenshouding of stijl die zowel op verfijning en intrinsieke (kunstzinnige) aspecten, als op 

actie en entertainment is gericht, is kenmerkend voor Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu (Schulze, 

1992 [2000]), waarbij een preferentie voor het Spannungsschema wordt gecombineerd met het 

Hochkulturschema.  

 

Ook cluster 4 (13%) vertoont een omnivore of eerder klassieke muzikale smaak, en participeert daarbij 

met hogere kans niet aan concerten omwille van een te hoge kostprijs of een gebrek aan tijd (24%). 

Daarnaast vinden we in deze groep een iets hogere kans op concertbezoek, met een voorkeur voor het 

ruimere folkgenre, inclusief het bezoek aan operettevoorstellingen (6%). Deze cluster sport met hogere 

kans wel, en dit voornamelijk intensief (21%), en kijkt hetzij bewust (23%), hetzij niet (5%), hetzij 

uitsluitend uit gewoonte (21%) televisie. Zij zijn verder met hogere kansen actief binnen dans, 

fotografie, textielbewerking of bloemschikken en ondernemen met grotere waarschijnlijkheid op 

frequente basis korte reizen (46%) of  lange reizen, vanuit een brede voorkeur (25%). 

Podiumvoorstellingen worden door deze groep hoofdzakelijk hetzij niet bezocht, en dit omwille van 
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een gebrek aan tijd (45%), hetzij wel bezocht, maar met uitzondering van toneelvoorstellingen (30%). 

Tot slot vinden we opvallend veel exclusieve thuisparticipanten wat betreft het filmkijken (58%) en 

liefhebbers van moderne beeldende kunsten die geen musea of tentoonstellingen bezoeken (vanwege 

een gebrek aan tijd of informatie), maar wel kunstverzamelingen op andere locaties (galerijen, 

archieven en/of kunst- en antiekhandels of beurzen) (23%). 

Dit zijn niet-deelnemers aan het publieke receptieve aanbod  die voornamelijk een gebrek aan tijd als 

drempel vermelden, met ondanks deze niet-participatie duidelijke genrevoorkeuren op gebied van 

muziek en beeldende kunsten: een voorkeur voor klassieke muziek of omnivore muzikale smaak wordt 

gecombineerd met meer voorkeur voor de modernere stijlreeksen binnen de beeldende kunsten. Zij 

zijn verder wel zelf creatief (kunstzinnig) en sportief actief en kijken binnenhuis naar film en televisie. 

Hun stijl vertoont gelijkenissen met wat Schulze het Niveaumilieu, gericht op hogere cultuur, 

contemplatie en verfijning, noemt (Schulze, 2000 [1992]: 283-291). Een belangrijke opmerking 

daarbij is, evenwel, het feit dat deze groep minder hoge kansen laat zien op publieke participatie.  

 

In cluster 5 (12%) vinden we voornamelijk niet-concertgangers die liever thuis blijven, geen interesse 

hebben en/of een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek naar voor schuiven (36%) of respondenten 

met een omnivore of overwegend klassieke smaak die andere drempels vermelden om geen concerten 

bij te wonen, zoals een gebrek aan tijd of een te hoge kostprijs (30%). Verder omvat de cluster met 

hogere kans niet-sporters (77%), respondenten die frequent tv kijken met een voorkeur voor 

jongerenzenders/commerciële zenders (29%) en hoofdzakelijk niet-beoefenaars van creatieve  

(kunstzinnige) hobby’s (65%), uitgezonderd, en met hogere kans, textielbewerking (18%). Wat betreft 

reizen vinden we verder een hogere kans om niet op reis te gaan of op een voorkeur voor rust en 

ontspanning (62%). Tot slot zijn respondenten in de vijfde cluster veelal geen bezoekers van 

podiumkunsten, en dit omwille van een gebrek aan tijd (79%), en is er weinig kans op filmparticipatie 

(18%), of in ieder geval op publieke filmparticipatie. Thuis naar films kijken gebeurt dan 

hoofdzakelijk met een voorkeur voor romantische en leerrijke films (43%). Tot slot heeft men geen 

interesse of blijft men hoofdzakelijk liever thuis (45%)  in plaats van musea/tentoonstellingen bij te 

wonen. 

Dit zijn, samengevat, niet-(publieke of buitenshuizige) participanten binnen de brede waaier aan 

onderzochte sectoren, en tevens niet- (sportief of creatief) actieve participanten, mits enige kans op de 

hobby ‘textielbewerking’. Allerlei drempels, maar voornamelijk een gebrek aan interesse (in het 

aanbod) en een gebrek aan tijd worden daarbij naar voor geschoven, en dit gecombineerd met een 

omnivore of overwegend klassieke muzikale smaak. Ook hier roept de focus op ontspanning en rust, 

escapisme en romantiek, en ook lokaal georiënteerde populaire muziek, associatie op met Schulzes 

Harmoniemilieu, gericht op het zogenaamde Trivialschema (Schulze, 2000 [1992]).  
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De zesde cluster (10%) omvat voornamelijk liefhebbers van klassieke muziek of muzikale omnivoren 

die niet naar concerten gaan omwille van een gebrek aan tijd of een te hoge kostprijs (33%), 

liefhebbers van klassiek of omnivoren die wel concerten bijwonen (16%) of liefhebbers van concerten 

binnen het bredere folkgenre, met inbegrip van operette (11%). Daarnaast zijn zij hoofdzakelijk 

sociale sporters (34%) of gezondheidsfanaten (20%), kijken zij op tv naar een brede waaier aan 

zenders (54%) of op een bewuste manier en voornamelijk naar de openbare omroep (30%) en zijn zij 

met hogere kans actieve beoefenaars van plastische kunsten (17%) of toneel/muziek (18%) (en in 

mindere mate ook van fotografie of bloemschikken). Daarnaast reizen respondenten in cluster 6 

voornamelijk kort maar frequent (42%) of ondernemen zij citytrips of andere korte reizen vanuit een 

voorkeur voor kunst en cultuur (39%), en bezoeken zij verschillende soorten podiumvoorstellingen 

met uitzondering van toneel (34%), of toneelvoorstellingen, vanuit een voorkeur voor actie of humor 

(22%). Verder zijn deze respondenten opvallend minder vaak exclusieve (frequente) thuisparticipanten 

(9%) wat betreft filmparticipatie, en zijn zij met hogere kans liefhebbers van romantische of leerrijke 

films (47%), of anderzijds van actie en special effects (33%). Tot slot betreft het hier met hogere kans 

museumbezoekers, en dit vanuit een brede motivatie en interesse (38%) of eerder met een voorkeur 

voor oudere stijlperiodes en gericht op escapisme (16%). 

Deze groep omvat met andere woorden kunstenparticipanten met een brede genrevoorkeur, zowel wat 

betreft muziek, als inzake film, tv-zenders of beeldende kunsten, en dit combineren met actieve 

participatie binnen de sport en typische amateurkunstbeoefening (plastische kunsten, muziek, toneel) 

en die voornamelijk gericht zijn op kunst en cultuur, en vertrekken vanuit intrinsieke (concerten) of 

bredere bezoekmotivaties. We leggen de link met Schulzes Hochkulturschema en Spannungsschema, 

en het daaraan gekoppelde Selbstverwirklichungsmilieu, dat hogere preferenties laat zien voor de 

stijlaspecten verbonden aan beide schema’s (Schulze, 2000 [1992]: 312-321). 

 

De zevende en laatste cluster (6%) omvat tot slot niet-concertgangers die liever thuis blijven (48%) of 

niet deelnemen aan concerten omwille van een gebrek aan tijd of een te hoge kostprijs, maar dit 

ondanks een omnivore muzikale smaak of een voorkeur voor klassieke genres (32%). Daarnaast is er 

een hogere kans op een voorkeur voor concerten binnen het ruimere folkgenre, met inbegrip van 

operette (18%). Dit zijn verder hoofdzakelijk niet-sporters (62%) of gezondheidsfanaten (29%) en 

gewoontekijkers of frequente televisiekijkers (53%). Deze groep is daarnaast niet actief binnen de 

creatieve (kunstzinnige) hobby’s (66%) met uitzondering van hogere kansen op bloemschikken (8%) 

of textielbewerking (14%) en reist niet of vanuit een voorkeur voor rust en ontspanning (65%). Verder 

zijn deze respondenten met hogere kans geen bezoekers van podiumkunsten, hoofdzakelijk vanuit een 

gebrek aan tijd (58%). Tot slot participeert men met hoge kans (75%) niet of in ieder geval niet 

buitenshuis aan film, gebeurt het filmkijken thuis hoofdzakelijk vanuit escapistische verwachtingen 

en/of met een voorkeur voor het romantische filmgenre (of leerrijke films) en worden, vanuit een 

voorkeur voor oudere beeldende kunsten en hoofdzakelijk escapistische verwachtingen, musea voor 
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oude of schone kunsten bezocht (9%) of geen musea bezocht vanuit een gebrek aan informatie of een 

gebrek aan interesse (74%).  

Als een rode draad doorheen dit participatieprofiel vermelden we in de eerste plaats de hoge kansen op 

niet-participatie, zowel publiek als (zij het mits uitzonderingen) actief, en zowel binnen de kunsten 

(podiumkunsten, concerten, musea en tentoonstellingen) als daarbuiten (film, reizen, sport, 

kunstzinnige hobby’s). Toch kunnen we duidelijke voorkeuren vermelden op gebied van muziek (met 

meer nadruk op de klassieke genres en het folkgenre), film (romantisch/leerrijk) of de beeldende 

kunsten (de oudere stijlperiodes). Escapisme, rust en ontspanning zijn eveneens van groot belang voor 

deze groep. Als drempels worden in de eerste plaats een gebrek aan tijd en daarnaast een gebrek aan 

interesse genoemd. De voorkeuren van deze groep leunen het dichtste aan bij wat Schulze het 

Trivialschema noemt, wat de associatie oproept met het door hem omschreven Harmoniemilieu 

(Schulze, 2000 [1992]: 292-300). 

 

2.5.3 Overzicht en besluit 
 

Het onderscheid tussen een groep gericht op private participatie, zoals hier gemeten onder de vorm 

van tv- en film-kijkgedrag, een cluster die zich toelegt op private en actieve participatie, een groep die 

privaat, actief en publiek (maar niet binnen de kunsten – eng gedefinieerd) participeert en tot slot een 

cluster gericht op alle onderzochte participatievormen (privaat, actief, publiek en publiek kunstzinnig), 

vinden we – zoals te verwachten – ook in deze typologie terug.  

Meer concreet kunnen we stellen dat ongeveer 20% van de steekproef (cluster 2, met frequente tv-

kijkers, die liever thuis blijven/geen interesse hebben in publieke kunstenparticipatie) een zeer beperkt 

participatiepatroon aan de dag legt, 31% (clusters 4, 5 en 7) enige actieve participatie onder de vorm 

van sportbeoefening en/of creatieve hobby’s combineert met thuisparticipatie en reizen, maar geen 

bioscoopbezoek, nog eens 24% (cluster 1, ‘Moderne, niet-kunstgerichte actiezoekers’) intensieve 

sportbeoefening en thuisparticipatie koppelt aan bioscoopbezoek en reizen, maar geen publieke 

kunstenparticipatie, met uitzondering van enige kans op concertbezoek, en de resterende 26% (clusters 

3 en 6) een zeer inclusief of breed participatiepatroon vertoont (thuis, actief, publiek en publiek 

kunstzinnig). Deze actieradius kunnen we nu bovendien koppelen aan specifieke verwachtingen, 

motieven, drempels en genrevoorkeuren. Het levert een gekleurde, gedetailleerde schets van de 

Vlaamse leefstijlruimte op. 

 

Een goed vertrekpunt vormt opnieuw de vergelijking met de beschrijvingen van alledaagsesthetische 

schema’s en daaraan de daaraan gekoppelde milieutypologie bij Schulze (2000 [1992]). We verwijzen 

hierbij naar Tabel 166. 
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Schulze vindt vijf sociale milieus, meer of minder affiniteit vertonend met drie (esthetische) schema’s. 

Onze typologie levert daarentegen zeven – inhoudelijk betekenisvolle – leefstijlsegmenten op, die stuk 

voor stuk in verband kunnen worden gebracht met één van de vijf beschreven sociale milieus. De grote 

meerwaarde van het brede leefstijlconcept dat we hanteren, schuilt daarbij in het feit dat onze 

benadering meer verfijning en nuance biedt. Dit danken we in grote mate aan de opname van 

motieven, drempels en andere participatie-attributen.  

 

Zo onderscheiden we drie clusters (cluster 2 - ‘Frequente tv-kijkers’, 5 – ‘Niet-publieke participanten, 

klassiek georiënteerd’ en 7 – ‘Niet-publieke participanten, met een voorkeur voor klassiek of folk’) die 

we – mits enige voorzichtigheid– het beste kunnen terugbrengen tot Schulzes (2000 [1992]: 292-300) 

Harmoniemilieu, gericht op eenvoud, non-complexiteit, escapisme rust en ontspanning. In totaal 

vertegenwoordigen deze drie clusters 38% van de steekproef, daar waar het in het Duits onderzoek 

(Nürnberg, anno 1985), een vergelijkbaar aandeel (ongeveer 35% - Schulze: 708-711) betreft, hoewel 

Schulze zelf (p213-217) zich liever niet verlaat op een strikte indeling of uitdrukking in cijfers.  

Deze groepen delen het feit dat zij weinig of niet publiek participeren, maar laten daarbij verschillen 

zien in de vermelde participatiedrempels, waarbij clusters 5 en 7 naast ‘liever thuis blijven’ of 

‘gewoon geen interesse hebben’ ook meer gerichte drempels vermelden (met name een tijdsgebrek), 

terwijl in cluster 2 het liever thuis blijven/geen interesse hebben doorweegt. Daarnaast beoefenen 

respondenten in de drie segmenten nauwelijks sport of creatieve hobby’s, mits ook hier enige 

onderlinge verschillen,  waarbij cluster 2 van alle groepen het minste kans heeft op actieve participatie. 

Verder vinden we ook een belangrijk onderscheid inzake muzikale genrevoorkeuren. Terwijl cluster 2 

hetzij geen enkele muzikale genrevoorkeur, hetzij een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek, laat 

zien, kunnen we cluster 5 omschrijven als een groep die qua muzikale genrevoorkeuren meer affiniteit 

heeft met het Hochkulturschema (omnivoor/overwegend klassiek), en combineert cluster 7 een 

mogelijke voorkeur voor populaire Vlaamse muziek met een voorkeur voor folk en klassiek. 

 

Eén cluster in onze leefstijltypologie leunt verder het sterkste aan bij het Unterhaltungsmilieu (cluster 

1, ‘Moderne, niet-kunstgerichte actiezoekers’ – 24%), opnieuw met een aandeel dat vergelijkbaar is 

met Schulzes bevindingen uit 1985 (de groep vertegenwoordigt daar om en bij 19%). Deze groep is, 

zoals Schulze het ook ideaaltypisch omschrijft, niet op de kunsten gericht, maar wel sportief en 

vertoont verder een uitgesproken voorkeur voor actie, opwinding, entertainment en popmuziek.  

 

Vervolgens vinden we een groep die het meeste gelijkenissen vertoont met het door Schulze 

omschreven Niveaumilieu (cluster 4, ‘Klassiek georiënteerde, actieve participanten’ – 13%). In 

vergelijking met de omschrijving in Die Erlebnisgesellschaft (p 283-291) neemt dit leefstijlsegment in 

de Vlaamse steekproef weliswaar weinig publiek deel aan de kunsten, maar merken we wel 

overeenkomsten in smaak en interesse. Hier domineert een voorkeur voor overwegend klassieke 
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muziek of een iets bredere muzikale voorkeur, inclusief een zekere kans op het bezoek aan 

folkconcerten of operettevoorstellingen, een uitgesproken interesse in de moderne(re) stijlreeksen 

binnen de beeldende kunsten, inclusief het bezoek aan galerijen, archieven of andere locaties waar 

kunstverzamelingen worden tentoongesteld (maar met uitzondering van musea), een hogere kans op 

bewust tv-kijken, brede verwachtingen inzake podiumvoorstellingen of film, en verder beoefening van 

creatieve en kunstzinnige hobby’s, naast sport. Deze groep heeft een lagere kans om bioscopen te 

bezoeken, maar reist wel, vanuit een brede voorkeur.  

We maken hier expliciet de vertaling van Schulzes beschrijvingen naar een hedendaagse, Vlaamse, 

context, waar we een omnivore muzikale smaak, naast de uitgesproken interesse voor moderne 

beeldende kunsten, als uitdrukking van een zin voor verfijning, van anti-barbaarsheid en het streven 

naar het Bildungsideaal aanzien. Toch moeten we beklemtonen dat een zuivere weerspiegeling van 

Schulzes Niveaumilieu niet wordt teruggevonden in dit onderzoek (althans niet als een aparte 

leefstijlcluster), en dat we deze vierde cluster ook zouden kunnen associëren met het 

Integrationsmilieu, en dit omwille van hun grotere teruggetrokkenheid en eerder thuisgerichte leefstijl. 

Aan (kunstzinnige) interesse ontbreekt het deze groep echter niet. 

 

De overblijvende twee groepen vormen tot slot een goede (eigentijdse) vertaling van het 

Selbstverwirklichungsmilieu, ook in het Duitse onderzoek ongeveer een kwart van de bevolking 

omvattend, waarbij de ene groep iets sterker aanleunt bij het Hochkulturschema (cluster 6, ‘Omnivore 

participanten, gericht op vorm en stijl’ – 10%), met typische stijl- of genregebonden motieven en 

verwachtingen, en eerder creatief en kunstzinnig dan sportief actief, terwijl de andere cluster zich meer 

in de richting begeeft van het Spannungsschema (cluster 3, ‘Inclusieve en frequente participanten’ -

16%), met brede motivatie-, voorkeur- en verwachtingspatronen en sterker gericht op sport, actie en 

avontuur. 

De twee laatste groepen zijn het meest geëngageerd in alle verschillende opgenomen 

participatievormen (privaat, actief, publiek en publiek kunstzinnig), maar met nadruk op publieke 

kunstenparticipatie. We merken hierbij ook op dat, in tegenstelling tot Schulzes beschrijvingen, binnen 

deze ‘omnivore’ groepen een muzikale genrevoorkeur wordt teruggevonden die alle genres, met 

inbegrip van het folkgenre, omvat (zie ook onder andere van Eijck, 2001; van Eijck & Lievens, 2008).  

 

Naar analogie met van Eijck en Lievens (van Eijck & Lievens, 2008), leggen we, in het verlengde van 

deze vergelijking met Schulzes alledaagsesthetische schema’s, ook de link met Friths (1996) 

onderscheid tussen drie verschillende muzikale discours, hier echter geëxtrapoleerd naar andere 

domeinen van cultuurbeleving.  

Frith onderscheidt een popdiscours, folkdiscours en ‘art’ discours. Het eerste discours (pop) wordt in 

verband gebracht met Schulzes Spannungsschema waarin spanning, actie en avontuur, gecombineerd 

met een voorkeur voor internationaal georiënteerde moderne muziek, centraal staan. Het tweede 
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discours (folk) wordt door ons, zoals ook door van Eijck en Lievens, geassocieerd met Schulzes 

Trivialschema en komt neer op een hogere voorkeur voor ontspanning, escapisme, rust, romantische 

en leerrijke films, operette en lokaal georiënteerde moderne muziek, maar ook met een voorkeur voor 

de oudere stijlreeksen binnen de beeldende kunsten, terwijl het derde discours  (‘art’, of ‘highbrow’, cf 

van Eijck & Lievens: 220) gelijkenissen vertoont met Schulzes Hochkulturschema, en in onze 

analyses wordt gekenmerkt door hogere kansen op kunstenparticipatie, gecombineerd met een sterkere 

nadruk op de klassieke muzikale genres en focus op stijl- of genregebonden kenmerken. Wat betreft de 

voorkeur voor beeldende kunsten vermoeden we, althans op basis van de resultaten in dit onderzoek, 

verder dat een voorkeur voor moderne of actuele kunst het laatste plaatje aanvult.  

Een belangrijke bevinding hierbij is het feit dat, althans wat betreft de muzikale genrevoorkeuren, 

diegenen met een omnivore smaak (hier clusters 3 en 6), een voorkeur voor pop (geassocieerd met het 

Spannungsschema), blijken te combineren met een voorkeur voor klassiek (het Hochkulturschema) 

maar ook folk (Trivialschema), hoewel doorgaans met een (opvallende!) uitzondering van populaire 

Vlaamse muziek (zie hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1). Wanneer we dit extrapoleren naar andere 

sectoren/domeinen, vinden we echter een meer uitgesproken voorkeur voor actie/entertainment en 

sport (Spannung) in combinatie met intrinsieke, stijlgebonden en kunstzinnige oriëntatie (Hochkultur) 

terug, maar geen directe verwijzing naar het Trivialschema. In de slotbespreking komen we op dit 

element terug, waarbij we verwijzen naar de operationalisering van muzikale genrevoorkeuren in dit 

onderzoek. 

 

Wat vertelt deze laatste analyse op basis van attitudinale indicatoren en participatie-indicatoren nu, 

meer concreet, over de Vlaamse leefstijlruimte? 

De steekproef valt uiteen in drie ruime groepen: een breed en publiek participerende, tevens 

kunstzinnig georiënteerde groep, met een omnivore smaak (om en bij 26%), een niet of nauwelijks 

buitenshuizig actieve groep (38%), onderling verschillend qua voorkeuren en interesses, maar het 

‘liever thuis blijven’ of ‘gewoon geen interesse hebben’, alsook de voorkeur voor rust en ontspanning, 

delend, en twee overige groepen, waarbij de eerste zich veeleer richt op sport, actie, avontuur, 

bioscoopbezoek en popmuziek (24%), terwijl het andere segment meer affiniteit heeft met klassieke 

muziek, beeldende kunsten en creatieve en kunstzinnige hobbybeoefening (13%).  

 

Wanneer we vervolgens teruggrijpen naar de concrete verwachtingen betreffende leefstijldifferentiatie 

in Vlaanderen (hoofdstuk 4, paragraaf 2.1 en hoofdstuk 3, paragraaf 4.2), mogen we stellen dat deze in 

grote lijnen worden bevestigd. De laatste typologie, op basis van gedragsindicatoren en attitudinale 

aspecten, zorgt daarbij voor de meest volledige, gekleurde schets. 

 

-We onderscheiden duidelijk leefstijlen waarin geen of nauwelijks sprake is van (publieke) 

kunstenparticipatie, en leefstijlen waarbinnen deze kunstenparticipatie een belangrijke plaats inneemt, 
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in dit geval gekoppeld aan een omnivore smaak en inclusieve participatie binnen en buiten de kunsten, 

en zowel actief als receptief, en binnen segmenten (in dit geval clusters 3 en 6) die het meeste 

gelijkenissen vertonen met het Selbstverwirklichungsmilieu bij Schulze. 

-Er is verder sprake van een discrepantie tussen binnenhuis gerichte versus buitenshuis gerichte, of 

(eveneens) publieke versus overwegend private leefstijlen. Respondenten met het meest publieke 

participatiepatroon zijn daarbij ook sportief en creatief actief (clusters 3 en 6), of uitsluitend sportief 

actief, daar waar er geen sprake is van publieke kunstenparticipatie (cluster 1). 

-Het brede en kunstgerichte participatiepatroon van clusters 3 en 6 hangt tevens samen met een 

omnivore smaak. Omnivoriteit verwijst hier in de eerste plaats naar het muzikale smaakpatroon, 

hoewel deze brede smaak ook binnen andere sectoren (film, podiumkunsten, beeldende kunsten) aan 

de oppervlakte komt. 

-Ook inclusieve participatie blijkt sterk gekoppeld aan omnivoriteit en kunstgerichtheid. Toch merken 

we nog enkele gradaties tussen de zeer beperkte, thuisgerichte, patronen in clusters 2, 5 en 7 en de 

laatste brede, en tevens kunstzinnige, stijl. Zo vinden we in de eerste cluster (‘Moderne, niet-

kunstgerichte, actiezoekers’) intensieve sporters, reizigers en bioscoopbezoekers terug, en omvat 

cluster 4, geassocieerd met Schulzes Niveaumilieu, reizigers en sportieve en creatieve actievelingen, 

maar geen bioscoopbezoekers. 

-De meest ‘gulzige’ participanten vinden we tot slot ontegensprekelijk terug in de derde (omnivore, 

inclusieve) leefstijlcluster, geassocieerd met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu maar tevens sterk 

op actie, entertainment en spanning gericht. Volgens Sullivan en Katz-Gerro (2007) wijst dergelijk 

gulzig patroon niet zozeer op echt engagement, maar wel op een leefstijl die erop is gericht zoveel 

mogelijk te proeven, mee te pikken, binnen diverse (culturele) domeinen of genres. 

 

Een samenvatting, inclusief de meest passende clusterlabels, wordt weergegeven in Tabel 165 

(algemeen overzicht) en Tabel 166 (vergelijking met Schulzes milieumodel). 
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Tabel 165. Overzichtstabel: leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren en participatie-indicatoren. 
 Motieven 

kunsten-
part 

Drempels  
kunstenpart 

Muzikale 
genrevoork 

Verwacht. 
film 
 

Voorkeuren  
overig 

Motieven 
actieve part. 

Private 
part. 

Publieke  
Kunsten-
part.** 

Overige 
publieke of 
buitenh. 
part. 

Actieve 
part. 

Label  

Cluster 1 
(24%)  

- Gebrek tijd/ 
aanbod/ 
Interesse 

Pop+folk Cogn-norm 
en stijl 

Breed, actie/special 
effects, geen 
interesse 
beeldende kunsten 

Sociaal 
(sport) 

Tv: frequent, 
commercieel 

Nauwelijks, 
enige kans 
concertbezoe
k 

Reizen en 
bioscoop 

Intensief 
sport, geen 
creatieve 
hobby’s 

Moderne 
actiezoekers, 
niet kunstg.  

Cluster 2 
(20%)  

- Gn interesse/ 
liever thuis 

Populair 
Vlaams, geen 
voorkeur 

Escapistisch Rust en ontsp, 
romantisch, 
oude kunsten 

- Tv: frequent, 
commercieel
, 
gewoonte 

Nauwelijks Nauwelijks Nauwelijks Frequente tv-
kijkers, liever 
thuis/geen int.  

Cluster 3 
(16%)  

Brede 
motivatie 

Gebrek 
tijd/info/ 
aanbod 

Omnivoor* Cogn-norm 
en stijl 

Kunst en cultuur, 
breed, actie/humor, 
special effects, 
moderne k. 

Sociaal 
(sport) 

Tv: brede 
voorkeur, 
achtergrond 

Ja, drie 
sectoren 

Reizen en 
bioscoop 

Intensief 
sport, 
creatieve 
hobby’s 

Inclusieve en 
frequente 
participanten  

Cluster 4 
(13%)  

- Gebrek 
tijd/info 

Omniv/ 
klassiek 

Breed Breed (alle), 
moderne kunsten 

- Tv: bewust 
of gewoonte 

Nauwelijks, 
uitz folkc./ 
operette en 
kunstgalerijen 
e.a. 

Reizen, 
geen 
bioscoop 

Intensief 
sport, 
creatieve 
hobby’s  

Klassiek geor. 
actieve 
participanten  

Cluster 5 
(12%)  

- Gn interesse/ 
liever thuis 
(MT), tijd 
(conc/pod) 

Omnivoor*/ 
klassiek 

Escapistisch Rust en ontsp., 
romantisch 

- Tv: frequent, 
commercieel 

Nauwelijks Nauwelijks Geen sport, 
enige 
textielbew. 

Niet-publieke 
participanten, 
klassiek  

Cluster 6 
(10%)  

Eerder 
intrinsiek 

- Omnivoor*/ 
klassiek 

Breed Kunst en cultuur, 
actie/humor, 
romantisch, brede 
int beeldende 
kunsten 

Sociaal/ 
Gezondheid 
(sport) 

Tv: breed/ 
bewust 

Ja, drie 
sectoren 

Reizen en 
bioscoop 

Incidenteel 
sport, 
creatieve 
hobby’s 

Omnivore 
participanten, 
gericht op 
vorm/stijl  

Cluster 7 
(6%)  

- Gn interesse 
(MT en conc), 
tijd (conc/pod) 

Populair 
Vlaams, geen 
voorkeur, 
klassiek+folk 

Escapistisch Rust en ontsp., 
romantisch, oude 
kunsten 

- Tv: 
gewoonte, 
frequent 

Uitsluitend 
conc binnen 
‘folk’ (incl. 
operette) 

Nauwelijks Incidenteel 
of niet 
(sport), 
textielbew, 
bloemsch 
 

Niet-publieke 
participanten, 
klassiek en folk  

*’Omnivoor’ verwijst in de tabel naar een combinatie van klassiek, folk en pop als muzikale genrevoorkeur.                                  
**Publieke kunstenparticipatie verwijst naar een ruwe indeling op basis van participatie binnen drie kunstensectoren (eng geïnterpreteerd: podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek). 
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Tabel 166. Overzichtstabel: leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren en participatie-indicatoren(inclusief labels en vergelijking met de schema’s en 
milieus bij Schulze, 2000 [1992]). 

Vgl. Schema’s Schulze 
 

MUZ. 
GENREVK. 

ACTIEVE PART.  PUBLIEKE 
KUNSTENPART.** 

VERWACHT. en 
MOTIEVEN 

INTERESSE 
BEELDENDE 
KUNSTEN 

DREMPELS Nr. Cluster  LABEL  

Spannungsschema en 
Hochkulturschema => 
Selbstverwirklichungsmilieu 
(totaal= 25%) 
 
(actie en contemplatie,anti-
conventioneel en anti-barbaars, 
narcisme en perfectie - sterke 
deelname aan het publieke 
leven,gericht op zelfontplooiing) 
(Schulze, p321) 
 

Omnivoor* Incidenteel sport, 
creatieve hobby’s 

Drie sectoren Intrinsiek, kunst en 
cultuur, 
actie/humor,tv 
bewust 

Brede voorkeur  - 6 Omnivore 
participanten, 
gericht op vorm 
en stijl (10%)  

Omnivoor* Intensief sport, 
creatieve hobby’s 

Drie sectoren Breed, actie/special 
effects, kunst en 
cultuur, actie/humor, 
tv bewust 

Moderne 
beeldende 
kunsten 

Gebrek 
tijd/info/aanbod 

3  Inclusieve en 
frequente 
participanten 
(16%) 

Hoofdzakelijk 
Spannungsschema => 
Unterhaltungsmilieu (totaal= 
19%) 
 
(actie, anti-conventioneel, 
narcisme – actief en sportief 
maar niet kunstzinnig, eerder 
oppervlakkig) (Schulze, p330) 
 

Pop+folk Intensief sport, 
geen creatieve 
hobby’s 

Nauwelijks, enige 
kans concertbezoek 

Breed, actie, 
avontuur, 
cogn-norm en stijl 
(film), tv: frequent en 
commercieel 

Geen interesse  Gebrek 
tijd/aanbod/ 
interesse 

1 Moderne 
actiezoekers, 
niet 
kunstgericht 
(24%) 

Hoofdzakelijk Trivialschema => 
Harmoniemilieu (totaal= 35%) 
 
(gemoedelijkheid,anti-
excentriek, gezelligheid –
terughoudend en sterk 
thuisgericht)(Schulze, p300) 
 

Populair 
Vlaams, geen 
voorkeur 

Nauwelijks Nauwelijks Escapistisch, rust en 
ontspanning, 
romantisch/leerrijk, 
tv: freq, comm., 
gewoonte 

Oude beeldende 
kunsten 

Geen 
interesse/liever 
thuis 

2 Frequente tv-
kijkers, liever 
thuis/geen 
int.(20%) 

Populair 
Vlaams, geen 
voorkeur, 
klassiek+folk 

Incidenteel of niet 
(sport), 
textielbewerking, 
bloemschikken 

Nauwelijks, uitz enige 
kans 
folkconc/operette en 
kunstgalerijen e.a. 

Escapistisch, rust en 
ontspanning, 
romantisch/leerrijk, 
tv: gewoonte, freq 

Oude beeldende 
kunsten 

Geen 
interesse/liever 
thuis 

7 Niet-publieke 
participanten, 
klassiek en folk 
(6%) 

Omnivoor*/ 
klassiek 

Geen sport, enige 
textielbewerking 

Nauwelijks Escapistisch, rust en 
ontspanning, 
romantisch/leerrijk, 
tv: freq, commercieel 

Geen interesse Geen 
interesse/liever 
thuis 

5 Niet-publieke 
participanten, 
klassiek (12%)  

Eerder Hochkulturschema => 
Niveaumilieu (totaal= 6%) 
 
(contemplatie,anti-barbaars en 
anti-excentriek en perfectie – 
verfijning en 
burgerlijkheid)(Schulze, p311) 

Omnivoor*, 
hoofdz. klassiek 

Intensief sport, 
creatieve hobby’s 

Nauwelijks Breed, tv: bewust Moderne 
beeldende 
kunsten 

Gebrek tijd, info 4 Klassiek 
georiënteerde 
participanten 
(13%) 

*’Omnivoor’ verwijst in de tabel naar een combinatie van klassiek, folk en pop als muzikale genrevoorkeur.                             
**Publieke kunstenparticipatie verwijst naar een ruwe indeling op basis van participatie binnen drie kunstensectoren (eng geïnterpreteerd: podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek.
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2.6 Besluit 
 
2.6.1 De meerwaarde van attitudinale leefstijlindicatoren 
 

De drie verschillende typologieën vertrekken vanuit drie uiteenlopende benaderingen van het 

leefstijlconcept: een eerder ‘klassieke’ conceptualisering die zich (in dit geval uitsluitend) richt op 

feitelijk gedrag, een nieuwe invalshoek die de nadruk legt op participatie-attributen of attitudinale 

indicatoren, met name drempels, motieven, verwachtingen, genrevoorkeuren of andere 

belevingsaspecten, en een laatste benadering waarin per sector één ruime stijltypologie naar voor 

wordt geschoven, in een voorgaande fase opgebouwd op basis van zowel participatie-indicatoren als 

attitudinale indicatoren.   

 

In de eerste plaats stuiten we op een aantal opvallende gelijkenissen tussen de drie voorgestelde 

typologieën.  

Na inspectie van de drie clusteroplossingen (zie, voor een overzicht, Tabel 158, Tabel 162 en Tabel 

165), springen voornamelijk de breuklijnen tussen, ten eerste, respondenten met een breed, over 

verschillende sectoren uitgestrekt, participatiepatroon (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.2 en 6.3) en 

respondenten met een beperkte actieradius, in het oog. Daarnaast is er het belangrijke onderscheid 

tussen kunstgerichte versus niet-kunstgerichte participatie, of een kunstzinnige versus niet-

kunstzinnige oriëntatie. (Intensieve) participatie binnen de kunsten gaat daarbij steeds samen met 

brede participatie, ook onder de vorm van andere, buitenshuizige of publieke, activiteit, of onder de 

vorm van creatieve en/of sportieve participatie. Tot slot komt ook de discrepantie tussen verschillende 

muzikale genrevoorkeuren, ingedeeld in drie ruimere metagenres (naar Frith, 1996 en ook van Eijck & 

Lievens, 2008), in elk van de drie typologieën naar voor.  

 

Daarnaast willen we stilstaan bij een aantal belangrijke verschilpunten. Meer specifiek gingen we in 

dit proefschrift uit van de stelling dat een fijnere, meer gedetailleerde beschrijving van de 

verschillende leefstijlclusters zou worden bekomen, daar waar de attitudinale aspecten mee in kaart 

werden gebracht.  

Wanneer we de eerste typologie (louter attitudinale indicatoren) vergelijken met de tweede typologie 

(uitsluitend participatie), blijkt deze verwachting ten dele te worden ingelost. We slagen er, 

meerbepaald, in om tot een fijnere beschrijving van de interne differentiatie van participanten en niet-

(publieke) participanten te komen.  Bovendien kunnen we deze typologie ook projecteren op de 

milieustructuur, zoals voorgesteld door Schulze (2000 [1992]) in zijn Duits onderzoek uit 1985. Dit 

laatste geldt binnen de Europese context nog steeds als de meest uitgebreide en diepgaande 

leefstijlstudie, ons tot hiertoe bekend. Hierbij merken we op dat Schulzes studie zich eveneens in 

sterke mate op deze attitudinale aspecten, meerbepaald op interesses en voorkeuren, richt, en dit 

binnen een brede waaier aan (culturele en andere) domeinen (zie Schulze, 2000 [1992]: 594-606 en 
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ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1), daar waar onze studie belangrijke bijkomende nuances of 

verfijningen aanbrengt, door de aandacht voor participatiedrempels bij verschillende groepen van niet-

(kunsten)participanten, en daarnaast, wat betreft de interne differentiatie op gebied van (esthetische) 

verwachtingen en participatiemotieven, bij participanten. 

  

Een aantal bijkomende opmerkingen dienen hierbij te worden gemaakt.  

Allereerst is er wellicht sprake van een zuiver methodologisch effect: in de eerste analyse werden het 

grootste aantal indicatoren aangewend, met in totaal ook het grootste aantal categorieën  (in totaal 12 

indicatoren, met 63 categorieën, tegenover 9 indicatoren met in totaal 47 categorieën in de tweede 

analyse), wat een meer diepgaande omschrijving van de verschillende clusters mogelijk maakt.  

Daarnaast is er de belangrijke vaststelling dat het onmogelijk bleek om de attitudinale aspecten (of 

participatie-attributen) volledig analytisch te scheiden van participatie-indicatoren. Drempels werden 

immers uitsluitend bij niet-participanten onderzocht, terwijl we wat betreft participatiemotieven en in 

sommige gevallen ook wat betreft genrevoorkeuren of verwachtingen uitsluitend voor participanten 

over informatie beschikken. De eerste typologie valt ook op die manier terug op meer (gevarieerde) 

input dan de tweede. 

We merken verder op dat het mes toch aan twee kanten blijft snijden: daar waar we uitsluitend of 

hoofdzakelijk attitudinale aspecten beschouwen, verliezen we informatie over de 

participatiefrequentie, met andere woorden over het verschil tussen incidentele participanten (ook wel 

‘passanten’, zie Roose & Waege, 2003) of echte liefhebbers of ‘connaisseurs’ (Roose & Waege, 

2003).  

 

In een laatste benadering leiden acht samenvattende indicatoren, op basis van participatie en attitudes 

binnen elk van de acht verschillende sectoren, tot een totaalschets die voornamelijk een degelijke 

algemene beschrijving van de Vlaamse leefstijlruimte oplevert. Deze algemene beschrijving gaat 

daarbij enigszins ten koste van de detailanalyse die wel bekwamen in de eerste twee benaderingen. Het 

feit dat slechts één ruime, samenvattende indicator per sector werd gehanteerd, vormt daarbij een 

belangrijk nadeel. De analysetechniek laat immers niet toe om een heel brede waaier aan 

inputvariabelen te gebruiken, waaronder participatiefrequenties, andere participatie-indicatoren en alle 

verschillende attitudinale indicatoren voor de acht onderzochte sectoren30.  

 

Uit dit alles mogen we besluiten dat de drie verschillende leefstijltypologieën elkaar nergens 

tegenspreken, noch onderling sterk kunnen worden gerangschikt naar kwaliteit, maar voornamelijk 

                                                   
30 Doordat dit heel veel inputvariabelen zou vereisen, waaronder telkens een aantal variabelen die verwijzen naar 
participatie binnen eenzelfde culturele sector, zou dit noodzakelijkerwijze leiden tot een groot aantal nulcellen of 
sparseness, tot de noodzaak om heel veel local dependencies toe te laten, en op die manier ook tot local maxima 
of met andere woorden tot suboptimale en onstabiele clusteroplossingen (zie ook de bespreking van de 
analysestrategie, hoofdstuk 3, paragraaf 5.1).  
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sterk complementair zijn. Ter aanvulling geven we hierbij in bijlage (bijlage II, 2.4) ook kruistabellen 

weer, die de overeenkomst/overlapping en complementariteit van de drie modellen goed weergeven.  

Afhankelijk van de doelstellingen en specifieke onderzoeksvragen kan een onderzoeker voor elk van 

de drie benaderingen opteren. In dit specifieke geval voldeden de eerste en laatste benadering echter 

het meeste aan de verwachting van een detailanalyse van (interne differentiatie bij) niet-participanten, 

enerzijds, en participanten, anderzijds.  

 

2.6.2 Symbolische differentiëring in Vlaanderen 
 

Ons baserend op de drie verschillende typologieën, merken we dat leefstijlen voornamelijk variatie 

vertonen naargelang er hoofdzakelijk sprake is van een voorkeur voor stijl-, vorm- of genregebonden 

kenmerken, sterk gelinkt aan een overwegend klassieke of omnivore muzikale smaak, versus een 

voorkeur voor escapisme, rust en ontspanning, samenhangend met een voorkeur voor populaire 

Vlaamse muziek of het ruime folkgenre, en een focus op spanning, entertainment en actie, 

geassocieerd met een voorkeur voor pop.  Deze preferenties worden over de verschillende 

(uiteenlopende) culturele domeinen of vrijetijdsdomeinen heen waargenomen. Precies dit laatste 

vormde één van de belangrijkste uitgangspunten en verwachtingen in dit onderzoek, zoals in elke 

andere leefstijlstudie: het vinden van algemene (stijl)patronen, van een algemeen schema dat de relatie 

tussen het individu en zijn omgeving aanduidt (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 en 2.5.2).  

We brachten de drie brede stijlpatronen ook in verband met de alledaagsesthetische schema’s, zoals 

omschreven door Schulze (2000 [1992]). Ondanks de sterk verschillende tijd- en ook socio-

economische context (Duitsland, anno 1985, voor de val van de Berlijnse Muur), springen de sterke 

overeenkomsten met Schulzes leefstijlanalyse daarbij in het oog.  

 

Naast de in het oog springende smaakverschillen, hebben we ook een duidelijk onderscheid gemerkt 

naargelang de actieradius: leefstijlen in Vlaanderen variëren langs assen die lopen tussen niet-

kunstgerichte en sterk op kunsten gerichte participatie, tussen exclusief thuisgerichte en sterk 

buitenshuizige of publieke participatie, of tussen volstrekt geen participatie, met uitzondering van het 

televisiekijken in huiselijke kring, en brede of inclusieve participatiepatronen.  

 

Een belangrijk onderscheid tekent zich tot slot ook af tussen participanten met onuitgesproken (of 

althans niet gemeten) genrevoorkeuren en respondenten met heel gerichte voorkeuren binnen de 

verschillende onderzochte culturele sectoren. Ook hier blijkt er duidelijk sprake van 

sectoroverkoepelende patronen: leefstijlsegmenten vertonen deze niet-gemeten voorkeuren of 

verwachtingen niet louter binnen één sector, maar over meerdere sectoren heen (doorgaans gaat het 

daarbij om respondenten met een thuisgerichte, beperkte, participatiestijl).  
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Wat betreft de niet-participanten, tot slot, komt een belangrijke discrepantie naar voor tussen diegenen 

met gerichte of ‘conditiegebonden’ drempels (de vermelding van een gebrek aan tijd, een te hoge 

kostprijs, een gebrek aan lokaal aanbod of een gebrek aan informatie) en respondenten die naar eigen 

zeggen ‘gewoon geen interesse hebben’ of ‘liever thuis blijven’, in onze analyses geassocieerd met 

Schulzes Harmoniemilieu, met een thuisgerichte participatiestijl en hoofdzakelijk gericht op rust, 

escapisme en ontspanning. In het algemeen besluit wordt dieper ingegaan op de laatste twee punten. 
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3 Leefstijlen en leefstijlcorrelaten: toetsing van het verklaringsmodel 
 

3.1 Onderzoeksvragen en verwachtingen 
 

In een volgende stap willen we nagaan in welke mate de gevonden leefstijldifferentiatie samenhangt 

met sociale differentiatie, of anders, in hoeverre en op welke manier de Vlaamse leefstijlruimte  

sociaal gestructureerd is. We gaan met andere woorden na in welke mate de waargenomen 

leefstijlverschillen samenhang vertonen met verschillen in de hoeveelheid cultureel en sociaal kapitaal, 

en ook met andere (sociodemografische) verschillen.  

We richten ons in deze slotanalyse meerbepaald op de volgende onderzoeksvragen (zie hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.2): 

 

3. Welk samenhang tussen leefstijlen en een brede waaier aan leefstijlcorrelaten (indicatoren van 

sociaal, cultureel en economisch kapitaal en andere sociodemografische kenmerken) vinden we terug? 

3.1. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met attitudinale aspecten (verwachtingen, motieven, belevingsaspecten) 

(‘attitudinale leefstijlindicatoren’)? 

3.2. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we bij de operationalisering 

uitsluitend rekening houden met de gedragscomponent (feitelijke participatie en consumptie)? 

3.3. Welke samenhang met leefstijlcorrelaten vinden we terug wanneer we beide types indicatoren in 

rekening brengen? 

3.4. Wat leert de afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse van gedragsindicatoren en 

attitudinale indicatoren ons over de meerwaarde van attitudinale aspecten in het leefstijlonderzoek? 

 

We beschikken daarbij over een nauwkeurige omschrijving van de Vlaamse leefstijlruimte, op basis 

waarvan we – ons beroepend op de uitgebreide leefstijlliteratuur – nu ook, samengevat, concrete 

verwachtingen kunnen formuleren. Een uitgebreide motivering bij deze verwachtingen is te vinden in 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.4 en ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.2. 

 

In een typologie die de klemtoon legt op attitudinale aspecten (met andere woorden, wanneer de 

klemtoon ligt op smaakverschillen in de leefstijlruimte), en in de laatste typologie (op basis van beide 

types indicatoren) verwachten we, meer concreet: 

  

-Een voorkeur of gerichtheid op vorm (stijlkenmerken, intrinsieke aspecten) versus een voorkeur voor 

functie (pragmatiek, escapisme, cognitieve-normatieve aspecten) zou eveneens deze verschillen in 

cultureel kapitaal reflecteren, waarbij meer cultureel kapitaal een sterkere gerichtheid op de vorm 

impliceert (cf bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 3.7 en 6.4.1). Bovendien verwachten we, op basis 
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van de internationale onderzoeksliteratuur, een sterkere gerichtheid op deze intrinsieke of 

stijlgebonden aspecten bij vrouwen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6), bij oudere groepen (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.5), en ook, maar dan eerder sectorspecifiek bekeken, bij een meer ervaren publiek  

(Roose & Waege, 2003) of, vertaald naar bevolkingsonderzoek, bij meer frequente bezoekers (zie ook 

paragraaf 6.2.4).  

-Dat omnivore smaakpatronen versus univore smaakpatronen in de eerste plaats samenhang vertonen 

met indicatoren van cultureel kapitaal (opleidingsniveau, ouderlijke culturele praxis,…), maar 

daarnaast ook met de omvang van het vrijetijdsnetwerk, en met leeftijd (waarbij jongeren, en 

meerbepaald de jongere cohorten binnen de hoger opgeleiden, meer omnivore smaakpatronen zouden 

vertonen) (zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.3).  

-Tot slot zouden voornamelijk opleidingsniveau en leeftijdsverschillen de hogere of lagere affiniteit 

met drie verschillende alledaagsesthetische schema’s  (bij Schulze) verklaren, waarbij het 

Unterhaltungsmilieu en Selbstverwirklichungsmilieu samen zouden gaan met een jongere leeftijd, 

terwijl het onderscheid tussen het Niveaumilieu en Harmoniemilieu in de eerste plaats zouden 

geassocieerd met oudere leeftijdsgroepen. Het onderscheid tussen beide laatste milieus (Niveaumilieu 

en Harmoniemilieu) heeft dan eerder te maken heeft met het opleidingsniveau (waarbij het 

Harmoniemilieu wordt gekenmerkt door een gemiddeld lagere scholingsgraad) (cf Schulze (2000 

[1992]; hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3 en 6.2.2). We merken bij dit laatste nog op dat Schulze zich niet 

beroept op een multivariaat model, waarbij met andere woorden geen netto-effecten van leeftijd en 

opleidingsniveau worden geschat, noch van mogelijke andere, bijkomende, variabelen.  

 

En aangaande verschillen in participatiestijlen/patronen, weerspiegeld in de leefstijltypologie op basis 

van participatie-indicatoren, en eveneens in de laatste typologie op basis van beide types indicatoren: 

 

-Het onderscheid tussen publieke kunstenparticipatie, en de afwezigheid daarvan, dat eveneens 

voornamelijk verband zou houden met de verschillende indicatoren van cultureel kapitaal, waarbij het 

kunnen terugvallen op meer cultureel kapitaal (onder de vorm van culturele bagage thuis, en 

meerbepaald de ouderlijke culturele praxis, maar ook het eigen opleidingsniveau) samenhangt met een 

hogere kans op (publieke) kunstenparticipatie (hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.4 en 6.4.1). Een hogere kans 

op kunstenparticipatie wordt ook teruggevonden bij diegenen met een zogenaamd ‘cultureel 

georiënteerd’ beroep (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). 

Ook geslachtsverschillen tekenen zich hier mogelijk af: we verwachten bij vrouwen een sterkere 

gerichtheid op de kunsten (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6). Bovendien werd in Vlaanderen reeds het 

verband tussen de omvang van het sociale vrijetijdsnetwerk (als indicator van sociaal kapitaal) en de 

kans op publieke kunstenparticipatie waargenomen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.4 en 6.4.2) 

-Binnenhuis gerichte versus buitenshuis gerichte leefstijlen zouden voornamelijk variëren naargelang 

de hoeveelheid cultureel kapitaal (meer cultureel kapitaal houdt dan in dat men zich meer frequent in 
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de publieke ruimte begeeft), maar ook en op dezelfde manier naargelang de omvang van het 

vrijetijdsnetwerk (hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1 en 6.4.2). 

-Ook inclusieve of gulzige (‘voracious’) patronen versus univore of beperkte participatie, vertonen in 

de eerste plaats samenhang met indicatoren van cultureel kapitaal (opleidingsniveau, ouderlijke 

culturele praxis,…), maar daarnaast ook met de omvang van het sociale netwerk (als indicator van 

sociaal kapitaal), en met leeftijd (waarbij jongeren, en meerbepaald de jongere cohorten binnen de 

hoger opgeleiden, meer geneigd zijn tot omnivore, inclusieve of gulzige participatie) (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.3 voor een overzicht van de literatuur en de internationale onderzoeksbevindingen). Ook 

specifieke beroepscategorieën, meerbepaald managers en experts/professionelen,  lijken eerder dan 

anderen geneigd tot inclusieve of gulzige participatie (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.4). 

 

3.2 Methode 
 

Om een antwoord te bieden op al deze vragen, maken we gebruik van multinomiale logistische 

regressie: het uitgebreide verklaringsmodel wordt losgelaten op de verschillende clusteroplossingen, 

na modale toewijzing (voor een meer uitgebreide bespreking van de analysestrategie verwijzen we 

naar hoofdstuk 3, paragraaf 5.2).  

 

De techniek vraagt om een referentiecluster, waarbij de kans om tot één van de leefstijlclusters te 

behoren wordt afgewogen ten opzichte van de kans om tot deze referentiecluster te behoren. De meest 

logische, en meest eenvoudig interpreteerbare, oplossing houdt in om als referentiecluster de grootste 

groep/cluster naar voor te schuiven. Deze vertegenwoordigt de grootste groep (‘het modale 

leefstijlprofiel’), en geeft daarbij de beste vergelijkingsbasis.  

 

Voor drie verschillende analyses worden de referentieclusters dan de volgende: 

 

-Wat betreft de typologie op basis van attitudinale indicatoren: ‘Inclusieve, moderne actiezoekers’, die 

een voorkeur voor actie en avontuur en moderne (muziek)stijlen combineren met een actief en publiek 

participatiepatroon, hoewel niet geconcentreerd op de kunsten (19%) 

-Wat betreft de typologie op basis van participatie-indicatoren: De groep van niet-kunstgerichte 

participanten (participeren actief, publiek en privaat, maar zelden binnen de kunsten) (27%) 

-Wat betreft de typologie op basis van attitudinale en participatie-indicatoren: De groep ‘Moderne, niet 

kunstgerichte, actiezoekers’, actief en publiek participerend, maar niet binnen de kunsten, met een 

voorkeur voor moderne genres en actie (24%) 

 

Bovendien blijken de referentieclusters ook, los van hun omvang, inhoudelijk een goede keuze, 

aangezien het in de drie gevallen gaat om een participatiepatroon dat zich ‘ergens tussenin’ bevindt: 
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enerzijds niet beperkt tot thuisparticipatie, maar ook publiek en actief, maar anderzijds ook niet 

uitgesproken breed, omnivoor en kunstzinnig.  

Belangrijker nog is het feit dat het in de drie analyses (op basis van attitudinale aspecten, participatie 

of de combinatie van beide types) om leefstijlgroepen gaat die duidelijke inhoudelijke gelijkenissen 

vertonen: niet-kunstgerichte, maar actieve en deels ook publieke leefstijlen, en daar waar attitudes 

werden gemeten valt verder af te lezen dat deze hoofdzakelijk gericht zijn op actie, spanning en 

avontuur (zie bespreking van de drie referentieclusters, verderop)31. 

 

Dezelfde logica wordt zoveel mogelijk aangehouden wat betreft de onafhankelijke (categorische) 

variabelen. Ook hier geldt als referentiegroep telkens de groep die het beste vertegenwoordigd is in de 

steekproef  (zie vermelding ‘Ref’ voor ‘referentiecategorie’ in Tabel 167, Tabel 168 en Tabel 169). 

Voor een overzicht, inclusief de univariate verdelingen, van alle onafhankelijke variabelen verwijzen 

we naar hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.2. We merken hierbij nog op dat, in de eerste analyse (attitudinale 

indicatoren), binnen de variabele ‘Beroep/taakinhoud’ de categorie ‘studenten’ werd weggelaten, en 

dit omwille van te grote sparseness (een te groot aantal nulcellen) bij deze categorie, over de 

verschillende clusters heen. Om dezelfde reden werd in de laatste analyse (attitudinale indicatoren en 

participatie-indicatoren), in de variabele ‘Gezinssamenstelling’, de categorie ‘Inwonend bij ouders’ 

samengevoegd met de categorie ‘Alleenwonend’. We verwijzen hierbij ook naar de verdelingen van 

alle (onafhankelijke en afhankelijke) variabelen, binnen de drie multivariate modellen, na listwise 

deletion, in bijlagen II. 3.1, II. 3.2 en II. 3.3. 

 

3.3 Toetsing van het verklaringsmodel voor de eerste typologie 
 

3.3.1 Bevindingen 
 

We starten met een overzicht van de invloed van de negen opgenomen leefstijlcorrelaten op de kans 

om tot één van de acht clusters te behoren, in de leefstijltypologie op basis van attitudinale indicatoren.  

De referentiecluster is de groep met voorkeur voor actie, avontuur en moderne genres, die publiek en 

privaat participeert, maar minder concerten en musea/tentoonstellingen bezoekt. De coëfficiënten bij 

dit multinomiaal logit-model worden weergegeven in Tabel 167. Om het overzicht bij de acht 

bekomen leefstijlsegmenten te bewaren, verwijzen we naar de overzichtstabellen (Tabel 158). 

 

                                                   
31 Een andere optie zou erin hebben bestaan een effectcodering te gebruiken, waarbij we echter, aangezien we nu 
als referentiecluster telkens de grootste cluster/het grootste leefstijlsegment in de steekproef (‘de modale 
leefstijl’) hanteren, en bovendien over de drie analyses heen inhoudelijk erg gelijkend, gelijklopende resultaten 
kunnen verwachten.  
 



- 311 - 

 

Cluster 2 (‘Moderne actiezoekers, onder tijdsdruk’) onderscheidt zich voornamelijk van cluster 1 door 

het lagere publieke en actieve participatiegehalte, waarbij voornamelijk ‘een gebrek aan tijd’ als 

drempel naar voor wordt geschoven. Wat betreft de kans om deze cluster te behoren, oefenen zowel 

leeftijd, opleidingsniveau, beroepscategorie, omvang van het vrijetijdsnetwerk, gezinssamenstelling en 

de culturele praxis van de ouders een opvallend effect uit. Zo hebben 25- tot 34-jarigen - in 

vergelijking met 35- tot 54-jarigen en vergeleken met de kans om deel uit te maken van cluster 1 – 

meer kans om tot deze cluster te behoren (B= 0,54) en vinden we ook een hogere kans bij 

respondenten zonder diploma of met een diploma van het lager onderwijs (B= 1,27). Er is verder een 

lagere kans bij personen werkzaam in de zorg- of onderwijssector (B= -0,79), bij personen opgenomen 

in een groot sociaal netwerk (vrijetijdsnetwerk met 11 of meer contacten) (B= -0,90), bij individuen 

die met hun ouders samenwonen (B= -1,04) en tot slot bij diegenen met cultureel actieve ouders (B= -

0,49).  

 

Ook de kans om te worden toegeschreven aan cluster 3 (‘Voorkeur voor klassiek/folk, tijdsdruk’), 

wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de leeftijd, het opleidingsniveau en de omvang van het 

persoonlijke vrijetijdsnetwerk van de respondent. Daarnaast vinden we ook effecten van extra-

curriculaire kunsteducatie. Meerbepaald geldt dat, hoe ouder de respondent, hoe hoger zijn of haar 

kans om tot deze cluster te behoren. Daarnaast stellen we ook bij hoger geschoolden (B= 0,83) en bij 

personen die kunsteducatie genoten (B= 0,63) een hogere kans vast maar is, net zoals dit het geval was 

voor de tweede cluster, de kans kleiner naargelang het sociaal netwerk groter is.  

 

Wat betreft cluster 4 (‘Moderne actiezoekers, gebrek aan interesse’) geldt dat mannen ongeveer 

anderhalf keer zoveel kans hebben als vrouwen om tot deze cluster te behoren, vergeleken met de kans 

om tot cluster 1 te behoren (B= 0,46, Exp(B)= 1,58). Het belangrijkste onderscheid tussen clusters 4 

en 1 situeert zich daarbij in de kans op publieke kunstenparticipatie, die opvallend hoger is in cluster 

1, maar ook in (enige) interesse in beeldende kunsten (nagenoeg afwezig in cluster 4) of creatieve  

(kunstzinnige) hobby’s.  

Daarnaast zijn er ook hier betekenisvolle effecten van leeftijd, opleidingsniveau, kunsteducatie en 

ouderlijke culturele praxis. Meerbepaald bevinden 55- tot 64-jarigen zich met lagere kans in deze 

groep (B= -1,19), valt op dat respondenten met lagere diploma’s (LSO en geen/LO) een beduidend 

hogere kans hebben,  en is er daarentegen een negatieve invloed van extra-curriculaire kunsteducatie 

(B= -1,76) en van cultureel actieve ouders (B= -0,37). De kans op (publieke) kunstenparticipatie is met 

andere woorden een duidelijke resultante van de hoeveelheid cultureel kapitaal, maar ook van geslacht 

en de leeftijdscategorie waarin men zich bevindt. Verder zorgt ook de aanwezigheid van kinderen 

jonger dan 11 jaar voor een lagere kans om tot deze cluster te behoren (B= -0,53) en staat wonen in 

een stad gelijk aan maar half zoveel kans hebben, vergeleken met respondenten uit landelijk gebied 

(B= -0,75, Exp(B)= 0,47). Dit laatste bevestigt alvast het (logische) vermoeden dat de perceptie van 
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een gebrek aan aanbod, als drempel, samenhangt met  (de verstedelijkingsgraad van) de woonplaats, 

en met andere woorden hoogstwaarschijnlijk met het reële culturele aanbod. 

 

Mannen hebben een opvallend lagere kans dan vrouwen om deel uit te maken van de vijfde cluster 

(‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’) (B= -0,43), en daarnaast vinden we ook hier duidelijke 

leeftijdseffecten en effecten van opleidingsniveau, extra-curriculaire kunsteducatie, omvang van het 

vrijetijdsnetwerk en ouderlijke culturele participatie terug. Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe 

hoger de kans om tot de vijfde cluster te behoren, in vergelijking tot de kans om tot het eerste 

(inclusieve maar hoofdzakelijk modern georiënteerde) leefstijlsegment te behoren. Een ‘echte’ 

omnivore smaak, die klassiek en pop, of modernere en oudere stijlen, combineert, wordt met andere 

woorden eerder teruggevonden bij de (iets) oudere leeftijdsgroepen. Dit is, in het licht van de 

vooropgestelde hypothesen rond culturele omnivoriteit, een belangrijke vaststelling (zie verderop in de 

bespreking). Daarnaast zorgt, geheel volgens de verwachtingen, een diploma hoger onderwijs voor een 

hogere kans (B= 1,09), alsook de genoten extra-curriculaire kunsteducatie (B= 1,11) of het beschikken 

over een groter sociaal (vrijetijds)netwerk (8 tot 10 personen, B= 0,51) en cultureel actieve ouders (B= 

0,49). 

 

Leeftijd, het behaalde diploma en de omvang van het vrijetijdsnetwerk beïnvloeden verder ook op de 

kans om deel uit te maken van cluster 6 (‘Populaire Vlaamse muziek, geen interesse/liever thuis’): de 

oudste groep (65- tot 85-jarigen) heeft, vergeleken met de kans om te worden toegeschreven aan 

cluster 1, een opvallend hogere kans om tot deze cluster te behoren (B= 1,92), en ditzelfde geldt voor 

lager opgeleiden. Personen met een groot sociaal (vrijetijds)netwerk hebben een lagere kans (B= -

1,24). Daarnaast is er ook een negatieve invloed van ‘een managementfunctie uitoefenen’ (B= -1,19) 

en van ‘wonen in de stad’ (B= -1,82). Er zijn daarentegen geen vermeldenswaardige effecten van 

ouderlijke culturele praxis of extra-curriculaire kunsteducatie. 

 

Wat betreft de kans om tot cluster 7 (‘Populaire Vlaamse muziek en actie, geen interesse/liever thuis’) 

te behoren, merken we in de eerste plaats op dat mannen een beduidend hogere kans hebben om deel 

uit te maken van deze cluster (B= 0,83, Exp(B)= 2,30). Daarnaast is ook kans om tot deze cluster te 

behoren resultante van het behaalde diploma, van extra-curriculaire kunsteducatie, van de omvang van 

het vrijetijdsnetwerk en van ouderlijke culturele participatie. Hier geldt meerbepaald dat lager 

opgeleiden (B= 2,42 en B= 1,24), individuen die geen kunsteducatie genoten (B= -1,03), geen 

cultureel actieve ouders hadden (B= -1,10) en op een kleiner vrijetijdsnetwerk terugvallen een 

opvallend hogere kans hebben om tot deze cluster te behoren. Er is, vergeleken met de kans om tot de 

eerste cluster te behoren, geen duidelijk leeftijdseffect. Verder vinden we ook hier een lagere kans bij 

respondenten met een managementfunctie (B= -0,91). Opnieuw merken we op dat de (nog) lagere 

kans op publieke kunstenparticipatie in deze groep, vergeleken met de eerste cluster, en het gebrek aan 
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enige interesse voor beeldende kunsten, in belangrijke mate samenhangt met de hoeveelheid sociaal en 

cultureel kapitaal, maar ook met het geslacht van de respondent. 

 

25- tot 34-jarigen hebben tot slot minder kans dan 35- tot 54-jarigen om deel uit te maken van de 

achtste cluster (‘Omnivoor, brede interesse’) (B= -0,89, Exp(B)= 0,41), terwijl de laagst opgeleiden 

ongeveer dubbel zoveel kans hebben als diegenen met een diploma van het hoger secundair onderwijs 

(B= 0,79, Exp(B)= 2,20) en individuen met een groot netwerk (11+) maar half zoveel kans als 

diegenen met een klein vrijetijdsnetwerk (B= -0,71, Exp(B)= 0,49). Het belangrijkste verschil tussen 

clusters 1 en 8 situeert zich daarbij op het gebied van muzikale genrevoorkeuren, die zich in de laatste 

cluster meer op het folkgenre, maar ook meer op het klassieke genre richten, en het feit dat 

respondenten in cluster 1 meer affiniteit vertonen met actie en avontuur. Het is verder echter, op basis 

van deze attitudinale analyse, moeilijk om na te gaan waar de precieze participatieverschillen tussen 

beide groepen zich situeren.  

 

3.3.2 Bespreking 
 

Over oefenen leeftijd, geslacht, cultureel kapitaal (opleidingsniveau, extra-curriculaire kunsteducatie, 

ouderlijke culturele praxis) en de omvang van het vrijetijdsnetwerk de grootste effecten uit, binnen 

deze typologie die steunt op attitudinale aspecten. Hoewel de nadruk daarbij ligt op smaakverschillen, 

of interne, attitudinale verschillen, kunnen we bovendien in deze eerste analyse ook enkele besluiten 

trekken wat betreft de invloed van leefstijlcorrelaten op verschillen in participatie/culturele 

consumptie. Dit heeft, zoals reeds gesteld, methodologische redenen: participatie en participatie-

attributen konden analytisch niet volkomen worden gescheiden (zie paragraaf 2.6.1).  

 

Hoger opgeleiden en zij die kunsteducatie genoten hebben zo een hogere kans om deel uit te maken 

van clusters 3 (‘Klassiek/folk, onder tijdsdruk’) en 5 (‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’), 

vergeleken met hun kans om tot de eerste cluster (‘Inclusieve, moderne actiezoekers’) te behoren. In 

het laatste geval (cluster 5) wordt dit versterkt door een positief effect uitgaande van cultureel actieve 

ouders. 

De groep met een voorkeur voor klassiek/folk, maar onder tijdsdruk (cluster 3), geassocieerd met 

Schulzes Integrationsmilieu, richt zich daarbij sterker op ‘klassieke’ of oudere kunstvormen, maar ook 

op kunst en cultuur (op reis), en zelfontplooiing (door middel van creatieve en kunstzinnige 

hobbybeoefening), terwijl cluster 5 een erg omnivore smaak laat zien,  gecombineerd met een 

opvallende voorkeur voor stijl- of intrinsieke aspecten en een hoge kans op kunstenparticipatie in het 

algemeen.  

Een omgekeerd effect van cultureel kapitaal wordt waargenomen bij clusters 2 (‘Moderne 

actiezoekers, onder tijdsdruk’), 4 (‘Moderne actiezoekers, met een gebrek aan interesse’) 
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(geassocieerd met Schulzes Unterhaltungsmilieu) en (uitsluitend voor de laagst geschoolden) bij 

cluster 8 (‘Omnivoor, brede interesse’). Verder vinden we eveneens een opvallend negatief 

opleidingseffect bij cluster 6 (‘Populair Vlaams, geen interesse/liever thuis’) en 7 (‘Populair Vlaams, 

actie, geen interesse/liever thuis’), allebei geassocieerd met het Harmoniemilieu bij Schulze.  

Deze clusters onderscheiden, met uitzondering van cluster 8, van de ‘Inclusieve, moderne 

actiezoekers’ (cluster 1) door het lagere participatiegehalte, niet alleen binnen de kunsten, maar ook 

daarbuiten (zowel publieke als actieve participatie). Bovendien komt, als drempel voor 

kunstenparticipatie, in deze clusters (met name clusters 4, 6 en 7), een gebrek aan interesse en/of 

‘liever thuis blijven’ sterker naar voor, daar waar dit in de eerste cluster (‘Inclusieve, moderne 

actiezoekers’) veeleer gerichte drempels (gebrek aan lokaal aanbod of tijd, een te hoge kostprijs) 

betreft.  

Onderling lijken clusters 6 en 7, beiden geassocieerd met het Harmoniemilieu, voornamelijk van 

elkaar te verschillen door de opvallend sterkere gerichtheid op sport, actie en avontuur in de zevende 

cluster. Verder lijken de profielen sterk op elkaar, met een preferentie voor populaire Vlaamse muziek, 

en het feit dat men ‘liever thuis blijft’ of ‘gewoon geen interesse heeft’ in publiek kunstenparticipatie 

(zie ook Tabel 159). Wanneer we de leefstijlcorrelaten hierbij in beeld brengen, merken we in de 

eerste plaats dat cluster 6 (zoals ook kon worden verwacht) een opvallend ouder segment 

vertegenwoordigd. Daarenboven houdt de verstedelijkingsgraad van de woonplaats, met name het 

wonen in een stad, negatief verband met de kans om tot de zesde cluster te behoren (waar dit effect 

ontbreekt voor cluster 7, gericht op actie/avontuur en sport). Wat betreft de kans om in cluster 7 

terecht te komen, daarentegen, springt een hogere kans voor mannen in het oog, naast een nog sterker 

effect van cultureel kapitaal (meerbepaald behalve het opleidingseffect ook een effect van extra-

curriculaire kunstopleiding en cultureel actieve ouders), en dit vergeleken met de zesde cluster. 

 

Wat de effecten van sociaal kapitaal, hier geoperationaliseerd als netwerkomvang, betreft, valt op hoe 

deze meestal samenhangen met en met andere woorden in dezelfde richting lopen als de effecten van 

cultureel kapitaal: een positief effect van sociaal kapitaal op de kans om tot cluster 5 (‘Omnivoor, 

gericht op vorm en stijl’) te behoren, en verder negatieve effecten op de kans om deel uit te maken van 

(de minder publiek en actief participerende) clusters 2, 6 en 7. De ‘vermenging’ van participatie- en 

attitudinale indicatoren speelt ons echter parten in de zoektocht naar een verklaring: verklaart sociaal 

kapitaal uitsluitend verschillen in participatie (meer of minder publiek, meer of minder inclusief, meer 

of minder binnen de kunsten), of ook verschillen op gebied van attitudinale aspecten/culturele 

smaakverschillen?  

Een deel van het antwoord op deze laatste vraag vinden we terug door uit te gaan van het vastgestelde 

negatieve effect van netwerkomvang op de kans om tot cluster 3 (‘Klassiek/folk, tijdsdruk’) te 

behoren, terwijl er ook sprake is van een positief opleidingseffect en effect van buitenschoolse 

kunstopleiding. Hier gaat de invloed van sociaal en cultureel kapitaal met andere woorden een andere 
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richting uit, en we verklaren dit door het feit dat sociaal kapitaal eerder samenhangt met 

participatieverschillen (meer of minder publieke participatie), dan met verschillen in culturele smaak 

(op basis waarvan we hier een positief, en geen negatief, effect van sociaal kapitaal zouden mogen 

verwachten). 

Tot slot vinden we nog een negatief effect uitgaande van de grootste netwerkomvang (11 of meer 

netwerkrelaties) op de kans om in cluster 8 (‘Omnivoor, brede interesse’), vergeleken met de eerste 

cluster, terecht te komen. We brengen dit laatste ook in verband met de hogere kans voor de laagst 

geschoolden om in deze cluster terecht te komen (zie boven). Beide effecten kunnen we moeilijker 

verklaren, tenzij door het feit dat met name grote netwerken samenhangen met een voorkeur voor 

actie, spanning en avontuur, waar het (beperkte) opleidingseffect verband zou kunnen houden met de 

(iets) sterkere gerichtheid op intrinsieke, genregebonden aspecten in cluster 1. 

 

Wat de attitudinale verschillen betreft, leiden we uit bovenstaande resultaten vooral af dat een sterkere 

gerichtheid op vorm- en stijlaspecten, de kans op omnivore smaakpatronen, maar daarnaast ook een 

voorkeur voor klassieke muziek, in positieve zin samenhangt met indicatoren van cultureel kapitaal. 

Dit bevestigt grotendeels de verwachtingen op basis van de internationale onderzoeksliteratuur 

(hoofdstuk 1, paragraaf 6.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 3.1).  Zich kunnen beroepen op meer cultureel 

kapitaal en bovendien kunnen terugvallen op een groter sociaal netwerk hangt daarnaast, op basis van 

deze eerste analyse, ook duidelijk samen met meer publieke participatie, niet alleen binnen de kunsten, 

maar ook daarbuiten. 

 

Verder treden vrijwel over de hele lijn betekenisvolle leeftijdseffecten op: oudere groepen hebben 

meer kans, en jongere groepen minder kans, om tot clusters 3 (‘Klassiek/folk, tijdsdruk’), 5 

(‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’) en 6 (‘Populair Vlaams, geen interesse/liever thuis’) te behoren.  

Deze drie groepen worden niet toevallig gekarakteriseerd door een uitgesproken voorkeur voor rust en 

ontspanning (clusters 3 en 6) (tegenover actie en avontuur, in cluster 1), een hogere affiniteit met 

klassieke genres of folk (cluster 3), of  door een bredere smaak (cluster 5), in tegenstelling tot de sterk 

op moderne genres en op actie of avontuur gerichte stijl in cluster 1.  

Het idee dat voornamelijk de jongste cohorten (van de hoger opgeleiden) een brede smaak zouden 

vertonen, wordt hiermee, anno 2009 in Vlaanderen, ten dele verworpen (zie ook hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.3 en bovenstaande paragraaf 3.1). Jongere cohorten neigen, integendeel, sterker naar 

‘moderne stijlen’, of ‘meer populaire’ cultuurvormen, of ook, nar niet-kunstgerichte maar daarom niet 

minder publieke, activiteit.  

We maken hierbij echter wel de belangrijke kanttekening dat in cluster 8 (‘Omnivoor, brede 

interesse’), eveneens een groep met een brede en omnivore culturele smaak, geen positieve 

leeftijdseffecten werden gevonden, en dat deze cluster dus wellicht, net zoals cluster 1, een jonger 

segment (van culturele omnivoren) omvat dan cluster 5 (‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’). Dit 
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lijkt erop te wijzen dat niet zozeer het participatiepatroon, maar wel het smaakverschil (gericht op 

vorm en stijl, tegenover een brede interesse of meer affiniteit met actie en avontuur, in clusters 8 en 1), 

samenhangt met leeftijd. 

Onze bevindingen bevestigen in ieder geval ten dele wat ook in ander onderzoek werd gevonden: 

omnivoren in de ‘klassieke zin’, die de symbolische grenzen tussen highbrow, middlebrow en 

lowbrow overschrijden, zijn ouder dan verwacht (op basis van de onderzoeksliteratuur, en 

meerbepaald de oorspronkelijke stelling van Peterson (1992) en Peterson en Simkus (1992)). Anders 

gesteld: in de jongere leeftijdsgroepen, ook bij hoger geschoolden, neemt een breed maar 

hoofdzakelijk binnen de populaire cultuurvormen gesitueerd smaakpatroon de bovenhand boven deze 

‘ware’ omnivoriteit (zie onder andere De Haan & Knulst, 1998; Vander Stichele, 2002a; van Eijck & 

Knulst, 2005; Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007). Garcia-Álvarez, Katz-Gerro en 

Lopéz-Sintas bestempelen dit als een verschil tussen highbrow omnivoren en non-highbrow 

omnivoren (waarbinnen de huidige jongere cohorten beter vertegenwoordigd zijn). Ook van Eijck & 

Knulst, 2005 komen in een Nederlands onderzoek tot precies dezelfde bevinding, en komen daarbij tot 

het besluit dat dit gegeven niet eenvoudig kan worden verklaard.  

Meer diepgaand onderzoek zou moeten uitwijzen of het hier het verdwijnen van het –

generatiegebonden en tijdelijke – fenomeen van culturele omnivoriteit betreft, het aan de oppervlakte 

komen van verschillen naargelang de levensfase waarin men zich bevindt (waarin men, naarmate men 

ouder wordt, zich meer zal richten op intrinsieke of stijlgebonden aspecten, en daarmee ook op de 

klassiekere stijlen en de (schone) kunsten), dan wel het gevolg van de toegenomen sociale mobiliteit 

tijdens de laatste decennia, met daarbij een verzwakking van de smaakverschillen tussen hoger- en 

lager opgeleide groepen in de samenleving (van Eijck & Knulst, 2005:527).  

 

Andere opvallende leeftijdseffecten in onze analyse omvatten de hogere kans voor 25- tot 34-jarigen 

(vergeleken met de referentiegroep van 35 tot 54 jaar) om in de groep ‘Moderne actiezoekers, onder 

tijdsdruk’ terecht te komen, de lagere kans van deze groep (25 tot 34 jaar) om te behoren tot de 

‘Omnivoren, met een brede interesse’ (cluster 8) en tot slot de lagere kans voor 55- tot 64-jarigen om 

te behoren tot de groep ‘Moderne actiezoekers, geen interesse’ (steeds vergeleken met de kans om tot 

‘Inclusieve moderne actiezoekers’ te behoren).  

Het laatste effect brengen we, opnieuw, terug tot de vaststelling dat het niet zozeer de jongere 

leeftijdsgroepen zijn die een omnivore smaak, en daaraan gekoppeld inclusief participatiepatroon, aan 

de dag leggen. Een verklaring kan zijn dat financiële drempels, maar ook tijdsdrempels, een minder 

grote rol spelen bij deze ‘medioren’ (binnen de marketingtaal ook wel ‘babyboomers’ of 

‘presenioren’), zich manifesterend in een actievere, meer inclusieve, leefstijl, vergeleken met jongere 

groepen. Of het verder een reëel tijdsgebrek, dan wel de perceptie van tijdsgebrek (cf cluster 2, 

‘Moderne actiezoekers, onder tijdsdruk’), is dat de groep tussen 25 en 34 jaar ervan weerhoudt meer 

(publiek en kunstzinnig) te participeren, blijft een open vraag.  
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Wat betreft het effect van geslacht op leefstijlverschillen, vinden we verder dat mannen meer dan 

vrouwen gericht zijn op actie, avontuur en moderne genres, terwijl vrouwen meer kans hebben om tot 

die leefstijlsegmenten te behoren die eerder gericht zijn op publieke kunstenparticipatie, op klassieke 

genres en ook op intrinsieke, genregebonden aspecten (cf het positieve geslachtseffect in clusters 4, 

‘Moderne actiezoekers, geen interesse’ en cluster 7 ‘Populair Vlaams, actie, geen interesse’, en het 

negatieve effect in cluster 5, ‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’). Dit is een duidelijke bevestiging 

van eerdere bevindingen aangaande geslachtsverschillen in internationale studies naar 

cultuurparticipatie en kunstenparticipatie (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6 en hoofdstuk 3, paragraaf 

4.3.1).  

 

Als laatste werpen we een blik op het verband tussen specifieke participatiedrempels en de waaier aan 

leefstijlcorrelaten, om op die manier meer te kunnen vertellen over de interne differentiatie binnen de 

groep van niet-(kunsten)participanten.  

Wonen in de stad blijkt zo negatief verband te houden met (publieke) participatiekansen, althans zoals 

dit valt af te lezen uit de lagere kans voor stedelingen om tot de groep van ‘Moderne actiezoekers, met 

een gebrek aan interesse’ (cluster 4) te behoren. Hier kunnen we het wonen in minder verstedelijkt 

gebied met andere woorden in verband brengen met een hogere kans om melding te maken van ‘een 

gebrek aan lokaal aanbod’ of ‘geen interesse in het aanbod’ (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.8 en 

ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.1).  

Verder vinden we een lagere kans voor respondenten die samenwonen met hun ouders, op de kans om 

tot de tweede cluster (‘Moderne actiezoekers, onder tijdsdruk’) te behoren, en ook voor personen met 

een job binnen de zorgsector/het onderwijs, vergeleken met hun kans om in de eerste cluster 

(‘Inclusieve, moderne actiezoekers’) terecht te komen. Dit duidt, naast de reeds vermelde effecten van 

cultureel en sociaal kapitaal, in ieder geval op een hogere kans op (meer) publieke, en meer diverse, 

participatie voor individuen die (nog) inwonen bij hun ouders, en ook op een meer ‘naar buiten 

gerichte’ leefstijl (inclusief kunstenparticipatie) bij diegenen met een typisch ‘sociaal beroep’ (iets wat 

Schulze, 2000 [1992]: 321 overigens ook constateert, in zijn beschrijving van het 

Selbstverwirklichungsmilieu).  

Samen met het negatieve effect van wonen in de stad (cluster 4), en de effecten van cultureel en 

sociaal kapitaal, verklaart de laatste effecten meteen ook een stuk van de interne differentiatie tussen 

de drie clusters (cluster 1, 2 en 4) die we associeerden met Schulzes Spannungsschema, allen met een 

uitgesproken voorkeur voor moderne muziek, actie, spanning en entertainment (zie ook Tabel 159, 

voor een overzicht). 

Tot slot hebben personen met een managementfunctie een beduidend lagere kans om tot het zesde of 

zevende leefstijlsegment te behoren, waarin ‘liever thuis blijven’ of ‘een gebrek aan interesse’ telkens 

sterk naar voor komen, samen met een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek. We vermoeden 
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daarom bijkomend dat de drempel ‘Geen interesse/liever thuis’ opvallend weinig op het lijstje van 

respondenten in een managementfunctie voorkomt.  

Het is echter van belang op te merken dat het hier slechts gaat om sterke vermoedens: het vermelden 

van bepaalde participatiedrempels kan op basis van deze analyse niet eenduidig en onweerlegbaar in 

verband worden gebracht met bepaalde leefstijlcorrelaten, aangezien het hier een algemeen 

leefstijlonderzoek betreft, en leefstijlclusters inhoudelijk meer behelzen dan het louter vermelden van 

drempels voor (kunsten)participatie. 
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Tabel 167. Multinomiale logistische regressie ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van attitudinale indicatoren). Overzicht van coëfficiënten.  
Clusters op basis van attitudinale 

indicatoren  
Cluster 2: 
Moderne 

actiez/tijdsdr. 
(17%) 

Cluster 3: 
Klassiek/folk, 

tijdsdruk (13%) 

Cluster 4: Moderne 
actiez/gebr 

interesse (12%) 

Cluster 5: Omni/  
vorm/stijl (13%) 

Cluster 6:  
Pop. Vl/folk/gn int/  

liever th. (11%) 

Cluster 7 : 
Pop. Vl./folk, actie, 

gn int/liever th. (10%)  

Cluster 8: 
Omniv./ 

brede interesse 
(6%) 

Referentiecluster: Inclusieve en moderne 
actiezoekers  

B Exp 
(B) 

  B Exp 
(B) 

  B  Exp 
(B) 

  B Exp 
(B) 

  B  Exp 
(B) 

  B  Exp 
(B) 

  B  Exp 
(B) 

  

  Intercept 0,41     -0,13     -0,32     -1,15     -0,64     -0,80     -1,23     

Geslacht  Man 0,08 1,08   -0,15 0,86   0,46 1,58 * -0,43 0,65 * 0,04 1,04   0,83 2,30 *** 0,31 1,36   

  Vrouw (Ref)                                 .         

Leeftijd  14 – 24 0,51 1,66   -1,07 0,34   0,37 1,45   -1,33 0,26 ** - -   0,22 1,25   -0,56 0,57   

  25 – 34 0,54 1,72 * -0,75 0,47 * 0,42 1,51   -0,93 0,39 *** - -   0,41 1,51   -0,89 0,41 * 

  35 – 54 (Ref)                                           

  55 – 64 -0,38 0,68   0,84 2,31 * -1,19 0,31 * 1,24 3,47 *** 0,50 1,64   -0,24 0,78   0,48 1,62   

  65 – 85 -0,61 0,55   1,57 2,31 * -0,30 0,74   1,66 5,26 *** 1,92 6,81 *** 0,45 1,57   0,68 1,98   

Diploma  Geen/LO 1,27 3,57 *** 0,57 1,77   1,06 2,89 *** -0,49 0,61   1,74 5,67 *** 2,42 11,21 *** 0,79 2,20 * 

  LSO 0,34 1,41   0,15 1,16   0,59 1,80 ** -0,48 0,62   0,63 1,88 * 1,24 3,45 *** -0,10 0,90   

  HSO (Ref)                                           

  HO -0,34 0,71   0,83 2,29 *** -0,26 0,77   1,09 2,97 *** -0,35 0,70   0,18 1,20   -0,12 0,89   

Beroep/  
Taakinhoud  

Andere niet-werkend 
(incl student) 

-0,42 0,65   0,08 1,08   -0,33 0,72   0,11 1,11   0,21 1,23   -0,03 0,97   0,01 1,01   

  Gepensioneerd -0,41 0,66   0,24 1,27   -0,47 0,63   -0,69 0,50   0,30 1,35   -0,46 0,63   -1,03 0,36   

  Job: 
zorg/onderwijs+cr 

-0,79 0,46 ** -0,46 0,63   -0,50 0,61   -0,38 0,68   - -  -0,69 0,50   -0,46 0,63   

  Job: management + 
cr 

0,10 1,10   -0,11 0,90   -0,40 0,67   0,33 1,39   -1,19 0,30 * -0,91 0,40 ** 0,25 1,28   

  Job: Routine (Ref)                       

Verstedelijkingsgr  
woonplaats  

Stad -0,45 0,64   -0,41 0,67   -0,75 0,47 ** 0,15 1,16   -0,82 0,44 ** -0,45 0,64   0,36 1,43   

  Randgemeente -0,07 0,93   0,33 1,39   0,15 1,16   0,05 1,06   -0,02 0,98   -0,27 0,76   0,25 1,29  

  Landelijk (Ref)                      

Kunsteducatie  Ooit gevolgd -0,15 0,86   0,63 1,88 * -1,76 0,17 *** 1,11 3,04 *** -0,19 0,83   -1,03 0,36 * 0,50 1,65  

  Nooit gevolgd (Ref)                       

Vrijetijdsnetwerk  11 + -0,90 0,41 *** -1,37 0,25 *** -0,09 0,91   0,26 1,30   -1,24 0,29 *** -1,27 0,28 *** -0,71 0,49 * 

  8 – 10 -0,27 0,77   -0,78 0,46 *** 0,14 1,15   0,51 1,67 * -0,46 0,63   -0,37 0,69   -0,12 0,88   

  5 – 7 0,05 1,06   -0,67 0,51 ** 0,29 1,33   0,22 1,25   -0,44 0,64   -0,54 0,58 * -0,34 0,71   

  0 – 4 (Ref)                      
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Vervolg Tabel 167. Multinomiale logistische regressie ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van attitudinale indicatoren). Overzicht van 
coëfficiënten. 

*p<0,05; ** p< 0,01; ***p<0,001. Indien de celfrequentie ≤ 5, wordt de coëfficiënt niet weergegeven (-).                                                                                                                                                              
Referentiecluster in deze analyse: Inclusieve en moderne actiezoekers (19%) 

 

 

Clusters op basis van attitudinale 
indicatoren  

Cluster 2: Moderne 
actiez/tijdsdr. (17%) 

Cluster 3: 
Klassiek/folk, 

tijdsdruk (13%) 

Cluster 4: Moderne 
actiez/gebr 

interesse (12%) 

Cluster 5: Omni/  
vorm/stijl (13%) 

Cluster 6:  
Pop. Vl./folk/gn int/ 
liever thuis (11%) 

Cluster 7 : 
Pop. Vl./folk, actie, 

gn int/liever th. (10%)  

Cluster 8: Omniv./  
brede interesse 

(6%) 
Referentiecluster: Inclusieve en moderne 

actiezoekers  
B Exp 

(B) 
  B Exp 

(B) 
  B  Exp 

(B) 
  B Exp 

(B) 
  B  Exp 

(B) 
  B  Exp 

(B) 
  B  Exp 

(B) 
  

Gezinssamenst.  Met ouders -1,04 0,35 ** -0,78 0,46   -0,41 0,66   -0,07 0,93   - -  -0,83 0,44   -0,29 0,75   

  Alleenstaand -0,46 0,63   0,01 1,01   -0,60 0,55   0,43 1,53   -0,32 0,73   -0,36 0,70   0,39 1,48   

  Kinderen, minstens 1 
kind < 11 j 

-0,02 0,98   -0,25 0,78   -0,53 0,59 * -0,27 0,76   - -  -0,40 0,67   -0,09 0,91   

  Kinderen, allen > 10 j 0,20 1,22   -0,03 0,97   -0,21 0,81   0,09 1,09   -0,16 0,85   0,23 1,26   -0,34 0,71   

  Partner, geen 
kinderen (Ref) 

                                          

Cultuurparticipatie  
door ouders  

Ja -0,49 0,61 ** -0,09 0,91   -0,37 0,69 * 0,49 1,63 *

* 

-0,28 0,76   -1,10 0,33 *** 0,36 1,43   

  Nee (Ref)                                           

Nagelkerke R²  0,54  
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3.4 Toetsing van het verklaringsmodel voor de tweede typologie  
 

3.4.1 Bevindingen 
 

We vervolgen de analyse met een toetsing van het verklaringsmodel voor leefstijlverschillen in de 

leefstijltypologie opgebouwd op basis van participatie-indicatoren, en overlopen de resultaten bij dit 

multinomiaal logit-model in Tabel 168. De referentiecluster is de groep die actief en publiek participeert, 

maar niet binnen de kunsten (‘Niet-kunstgerichte participanten’, 27%). 

 

Wanneer we deze leefstijltypologie onder de loep nemen, vinden we in de eerste plaats, behalve voor 

‘geslacht’ en ‘extra-curriculaire kunsteducatie’, significante verbanden tussen de kans om tot cluster 2 

(‘Thuisparticipanten’) te behoren en alle opgenomen correlaten. Zo hebben 25- tot 34-jarigen een hogere 

kans om tot de tweede cluster te behoren (B= 0,55) maar is er ook meer kans bij 65- tot 85-jarigen (B= 

0,83). Daarnaast vinden we een duidelijk opleidingseffect: hoe hoger het diploma, hoe minder kans. 

‘Andere niet-werkenden’ hebben daarnaast een hogere kans om tot de groep van ‘Thuisparticipanten’ te 

behoren dan personen met een routinejob (B= 0,62) terwijl diegenen met job in zorg, vorming of 

onderwijs minder kans vertonen (B= -1,98). Ook gaat er een duidelijk negatieve invloed uit van de 

omvang van het vrijetijdsnetwerk (hoe groter, hoe minder kans om tot deze groep te behoren) en van 

cultureel actieve ouders (B= -0,50). Verder vinden we nog een beduidende invloed van 

verstedelijkingsgraad van de woonplaats (meer kans bij individuen die in een randgemeente wonen, 

vergeleken met respondenten uit landelijk gebied, B= 0,33) en van gezinssamenstelling (alleenstaanden 

hebben meer kans om tot deze cluster te behoren, B= 0,74).  

 

Wat betreft cluster 3 (‘Thuisparticipanten en sporters’) toont de tabel geen effecten van ‘geslacht’, 

‘kunsteducatie’ en ‘verstedelijkingsgraad van de woonplaats’.  Wel stellen we ongeveer tweeëneenhalf 

keer zoveel kans bij de jongste groep (B= 0,95, Exp(B)= 2,58), een lagere kans voor hoger opgeleiden 

(B= -0,58), een hogere kans voor de categorie ‘andere niet-werkenden’ (B= 0,57), een lagere kans voor 

diegenen met een groter vrijetijdsnetwerk (8 tot 10 en 11+) en een lagere kans voor personen met 

cultureel actieve ouders (B= -0,46) vast.  Daarnaast is er een hogere kans voor zij die alleen wonen (B= 

1,02) en personen met kinderen ouder dan 10 jaar (B= 0,54) om tot deze derde cluster te behoren, en dit 

in vergelijking met respondenten met een partner maar zonder kinderen. 

 

De kans om tot cluster 4 (de groep die uitsluitend reist) te behoren, vervolgens, wordt niet beïnvloed door 

beroep/taakinhoud, verstedelijkingsgraad van de woonplaats, extra-curriculaire kunsteducatie en 

ouderlijke culturele participatie. Mannen hebben daarentegen beduidend minder kans dan vrouwen om 

tot deze cluster te behoren (B= -0,42) en er is verder meer kans voor 65- tot 85-jarigen (B= 0,88) en meer 

kans voor alleenstaanden vergeleken met koppels zonder kinderen (B= 0,67). Verder geldt dat, hoe lager 
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opgeleid, hoe groter de kans om tot deze vierde cluster te behoren, en hoe groter het vrijetijdsnetwerk, 

hoe kleiner de kans.  

Wat betreft de kans om tot cluster 5 (‘Concert- en filmbezoekers’) te behoren, kunnen we stellen dat 

studenten ongeveer dubbel zoveel kans hebben als personen met een routinejob (B= 0,78, Exp(B)= 2,19), 

maar vinden we verder geen enkel significant effect terug, vergeleken met de kans om deel uit te maken 

van cluster 1. De vijfde cluster onderscheidt zich het meeste van de eerste cluster door de hogere kans op 

buitenshuizige participatie onder de vorm van concert- en bioscoopbezoek.  

 

Wanneer we vervolgens de kans om tot cluster 6 (‘Inclusieve/omnivore en frequente participanten’) te 

behoren trachten te verklaren aan de hand van het uitgebreide model, vinden we dat er stelselmatig een 

grotere kans wordt gevonden naarmate men hoger opgeleid is, dat studenten verder een veel hogere kans 

hebben dan respondenten met een routinejob (B= 1,61, Exp(B)= 5,01), dat personen die extra-

curriculaire kunsteducatie genoten meer kans hebben (B= 1,06), net zoals diegenen met cultureel actieve 

ouders (B= 0,84), maar dat de aanwezigheid van kinderen jonger dan 11 jaar zorgt voor minder kans (B= 

-0,75). 

 

Zowel wat betreft cluster 7 (‘Kunstgerichte en klassiek georiënteerde participanten’) als wat betreft 

cluster 8 (‘Inclusief/omnivoor, niet-reizigers’) moeten we besluiten dat de kans om tot deze clusters te 

behoren weinig wordt beïnvloed door de brede waaier aan leefstijlcorrelaten. Enkel volgende significante 

effecten springen in het oog: studenten hebben een veel hogere kans (B= 2,42), net zoals respondenten 

die in een stad of grootstad wonen (B= 0,62), kunsteducatie genoten (B= 1,00) of alleen wonen (B= 

0,82). Tot slot is er een opvallend hogere kans voor individuen die buitenschoolse kunsteducatie genoten 

(B= 1,99) of alleen wonen (B= 1,16) om deel uit te maken van cluster 8.  

 
3.4.2 Bespreking 
 

In deze analyse ligt de klemtoon op het verklaren van verschillen tussen een breed en beperkt 

participatiepatroon, buitenshuizige versus thuisgerichte participatie, of deelname versus niet-deelname 

aan de kunsten. 

Het eerste wat daarbij opvalt, in vergelijking met de voorgaande analyse, is de zwakkere rol van leeftijd 

als leefstijlcorrelaat. Leeftijdseffecten blijken een grotere rol te spelen bij de verklaring van verschillen in 

smaak, motieven, stijl- en genrevoorkeuren, dan bij de verklaring van verschillen tussen al dan niet 

publieke, al dan niet kunstgerichte, en al dan niet actieve participatie, en dit is een element dat ook reeds 

kon worden afgeleid uit de belangrijkste internationale onderzoeksbevindingen (zie bovenstaande 

paragraaf 3.1). Vermeldenswaardige uitzonderingen zijn: het feit dat 25- tot 34-jarigen maar ook 65-

plussers een hogere kans hebben om deel uit te maken van de tweede cluster (‘Thuisparticipanten’ – of 

niet buitenshuizig actieve participanten die tevens weinig of niet fysiek of creatief actief zijn), het feit dat 

de jongste groep beter vertegenwoordigd is in cluster 3 (‘Thuisparticipanten en sporters’) en de sterkere 

vertegenwoordiging van de oudste groep in cluster 4 (de groep die uitsluitend reist).  
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Een lager opleidingsniveau, en kleiner netwerk, en daarnaast ook het ontbreken van ouderlijke culturele 

participatie hangen dan weer opvallend samen met een grotere kans om deel uit te maken van clusters 2 

(‘Thuisparticipanten’), 3 (‘Thuisparticipanten en sporters’) en 4 (‘Exclusieve reizigers’), allen 

gekenmerkt door een lagere kans op publieke participatie (inclusief kunstenparticipatie), terwijl 

omgekeerde effecten worden waargenomen voor cluster 6 (‘Inclusieve/omnivore en frequente 

participanten’), waarin breder (ook binnen de kunsten) en frequenter publiek wordt geparticipeerd, 

vergeleken met cluster 1. Daarnaast vinden we, zoals eveneens te verwachten (hoofdstuk 1, paragraaf 

6.4.1), een link tussen meer deelname aan de kunsten in cluster 7 (‘Kunstgerichte en klassiek 

georiënteerde participanten’) en cluster 8 (‘Inclusief/omnivoor, niet reizen’) en het gevolgd hebben of 

volgen van een buitenschoolse kunstopleiding.  

Over het algemeen valt daarbij op hoe we in deze laatste analyse geen sterkere effecten vinden, uitgaande 

van indicatoren van cultureel en sociaal kapitaal, in vergelijking met de effecten die we konden vinden in 

de eerste analyse, steunend op attitudinale bevindingen. Nochtans ligt in de literatuur (zie hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.1 en 6.4.2 en hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.1) de nadruk op deze verschillen in culturele 

consumptie. Anders gesteld: indicatoren van cultureel kapitaal (opleidingsniveau, ouderlijke culturele 

praxis en buitenschoolse kunstopleiding) en sociaal kapitaal (hier onder de vorm van omvang van het 

vrijetijdsnetwerk), oefenen een even sterk effect uit op smaakverschillen (mate van omnivoriteit, 

voorkeur voor vorm-, stijl- en intrinsieke aspecten, voorkeur voor klassieke genres of beeldende kunsten 

in het algemeen, voorkeur voor actie/avontuur of rust en escapisme). 

Verder treden beroep/taakinhoud en gezinssamenstelling meer dan in voorgaande analyse (op basis van 

attitudinale indicatoren) op de voorgrond als verklarende factoren. Zo blijken respondenten die alleen 

wonen met hogere kans tot clusters 2, 3, 4 te behoren (waarin het publieke participatiegehalte over de 

hele lijn lager blijkt) maar ook tot clusters 7 (‘Kunstgericht en klassiek georiënteerd’) en 8 

(‘Inclusief/omnivoor, niet reizen’). We vermoeden dan ook dat het hier om een heel heterogene groep 

gaat (bijvoorbeeld jonge singles, maar ook oudere alleenstaanden,…), waardoor van een eenduidig effect 

geen sprake is. Daarnaast geldt dat respondenten die samenwonen met kinderen vaker deel uitmaken van 

- een eveneens minder publiek participerende - cluster 3 (‘Thuisparticipanten en sporters’) en minder 

vaak van cluster 6 (‘Frequente, inclusieve/omnivore participanten’), wat overigens ook in ander 

onderzoek reeds naar voor kwam (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.7).  

De categorie ‘andere niet-werkenden’ wordt tot slot  met hogere kans toegeschreven aan clusters 2 en 3 

(thuisparticipanten, in cluster 3 gecombineerd met sporten), de groep ‘werkzaam in de zorgsector, 

vorming of onderwijs’ met lagere kans aan cluster 2 (exclusieve thuisparticipanten), en studenten met 

hogere kans aan clusters 5 (‘Concert- en filmbezoekers’), 6 (‘Frequente, inclusieve/omnivore 

participanten’) maar ook 7 (‘Kunstgericht en klassiek georiënteerd’). De twee laatste clusters laten zich 

daarbij, vergeleken met cluster 1, kenmerken door het feit dat er vaker publiek binnen de kunsten wordt 

geparticipeerd.  
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Ook wat betreft beroep/taakinhoud en gezinssamenstelling mogen we met andere woorden besluiten dat 

de belangrijkste verschillen te maken hebben met het al dan niet publiek, en daarnaast al dan niet binnen 

de kunsten, participeren.  
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Tabel 168. Multinomiale logistische regressie ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van participatie-indicatoren). Overzicht van coëfficiënten. 
Clusters op basis van participatie - 

indicatoren  
Cluster 2:  

Thuisparticip. 
(16%) 

Cluster 3: Thuispart. 
en sporters 

 (14%) 

Cluster 4:  
Excl. Reizigers 

(13%) 

Cluster 5: 
Concert- en 

filmbez. (12%) 

Cluster 6: Incl/omn 
en frequent (12%) 

Cluster 7: Kunstz.en 
klassiek geor. (4%) 

 

Cluster 8: Incl/Omn, 
niet-reizen (2%) 

Referentiecluster: Niet-kunstgerichte 
participanten  

B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 

 Intercept -0,93     -0,81     -0,47     -0,82     -1,35     -2,63     -3,72     

Geslacht  Man -0,20 0,82   0,21 1,23   -0,42 0,66 ** 0,17 1,18   -0,06 0,94   0,00 1,00   0,31 1,36   

  Vrouw (Ref)                                 .         

Leeftijd  14 – 24 0,45 1,57   0,95 2,58 ** -0,51 0,60   0,52 1,69   -0,76 0,47   -1,48 0,23   -0,43 0,65   

  25 – 34 0,55 1,73 * -0,06 0,94   -0,03 0,97   0,30 1,35   -0,44 0,65   -0,43 0,65   -0,18 0,84   

  35 – 54 (Ref)                                           

  55 – 64 0,14 1,15   -0,12 0,89   0,12 1,13   -0,65 0,52   0,58 1,78   0,70 2,02   0,14 1,15   

  65 – 85 0,83 2,29 * 0,06 0,89   0,88 2,42 * -0,63 0,53   -0,31 0,74   0,00 1,00   - -   

Diploma  Geen/LO 1,19 3,28 *** 0,24 1,27   0,50 1,65 * -0,21 0,81   - -  -0,66 0,51   - -   

  LSO 0,68 1,98 ** 0,23 1,26   0,53 1,70 ** -0,02 0,98   -0,68 0,51 ** -0,49 0,61   0,41 1,51   

  HSO (Ref)                                        

  HO -0,73 0,48 * -0,58 0,56 * -0,55 0,58 * -0,06 0,94   0,73 2,08 *** 0,49 1,63   0,16 1,17   

Beroep/Taakinhoud  Andere niet-werkend 0,62 1,86 * 0,57 1,77 * 0,11 1,11   -0,04 0,96   -0,33 0,72   0,43 1,54   0,72 2,06   

  Gepensioneerd 0,36 1,44   0,00 1,00   -0,29 0,74   -0,06 0,94   -0,69 0,50   0,21 1,23   - -   

  Student -0,46 0,63   0,17 1,18   0,12 1,13   0,78 2,19 * 1,61 5,01 *** 2,42 11,22 ** 1,58 4,86   

  Job: zorg/onderwijs+cr -1,98 0,14 ** -0,33 0,72   0,21 1,23   0,04 1,04   -0,01 0,99   0,35 1,42   - -   

  Job: management + cr -0,46 0,63   -0,44 0,65   0,25 1,28   0,02 1,02   0,10 1,10   -0,02 0,98   -0,01 0,99   

  Job: Routine (Ref)                                           

Verstedelijkingsgr  
woonplaats  

Stad 0,07 1,08   0,14 1,15   -0,33 0,72   0,03 1,03   0,21 1,24   0,62 1,86 * 0,58 1,79   

  Randgemeente 0,33 1,39 * 0,03 1,03   0,02 1,02   -0,21 0,81   -0,08 0,92   0,31 1,36   0,05 1,05   

  Landelijk (Ref)         .                                 

Kunsteducatie  Ooit gevolgd -0,18 0,83   0,12 1,13   -0,08 0,92   0,20 1,23   1,06 2,88 *** 1,00 2,73 *** 1,99 7,33 *** 

  Nooit gevolgd (Ref)         .                                 

Vrijetijdsnetwerk  11 + -1,44 0,24 *** -0,69 0,50 ** -0,69 0,50 ** -0,37 0,69   0,30 1,34   0,46 1,58   0,36 1,43   

  8 – 10 -1,41 0,24 *** -0,53 0,59 ** -0,60 0,55 ** -0,11 0,89   0,31 1,37   0,11 1,11   -0,04 0,96   

  5 – 7 -0,60 0,55 *** -0,07 0,93   -0,52 0,60 ** -0,09 0,91   0,02 1,02   -0,31 0,73   -0,21 0,81   

  0 – 4 (Ref)                                           
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Vervolg Tabel 168. Multinomiale logistische regressie ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van participatie-indicatoren). Overzicht van coëfficiënten. 

*p<0,05; ** p< 0,01; ***p<0,001. Indien de celfrequentie ≤ 5, wordt de coëfficiënt niet weergegeven (-).                                                                                                                                                              
Referentiecluster in deze analyse: Niet-kunstgerichte participanten (27%) 

  

Clusters op basis van participatie - 
indicatoren  

Cluster 2:  
Thuisparticip. 

(16%) 

Cluster 3: Thuispart. 
en sporters 

 (14%) 

Cluster 4:  
Excl. Reizigers 

(13%) 

Cluster 5: 
Concert- en 

filmbez. (12%) 

Cluster 6: Incl/omn 
en frequent (12%) 

Cluster 7: Kunstz.en 
klassiek geor. (4%) 

 

Cluster 8: Incl/Omn, 
niet-reizen (2%) 

Referentiecluster: Niet-kunstgerichte 
participanten  

B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 

Gezinssamenst.  Met ouders -0,80 0,45   -0,28 0,76   -0,16 0,85   0,22 1,25   0,07 1,07   0,15 1,16   -0,09 0,91   

  Alleenstaand 0,74 2,10 ** 1,02 2,78 *** 0,67 1,96 ** 0,26 1,30   0,56 1,75   0,82 2,28 * 1,16 3,18 * 

  Kinderen, minstens 1 

kind < 11 j 

-0,07 0,93   0,14 1,16   0,05 1,05   -0,36 0,70   -0,75 0,47 ** -0,60 0,55   -0,87 0,42   

  Kinderen, allen > 10 j 0,32 1,38   0,54 1,71 * 0,18 1,20   0,23 1,26   -0,21 0,81   0,37 1,45   -0,69 0,50   

  Partner, geen kinderen 

(Ref) 

                                          

Ouderlijke culturele 
participatie  

Ja -0,50 0,61 ** -0,46 0,63 ** -0,29 0,75   -0,17 0,85   0,84 2,31 *** 0,30 1,35   0,41 1,51   

  Nee (Ref)                                           

Nagelkerke R² 0,44 
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3.5 Toetsing van het verklaringsmodel voor de derde typologie  
 

3.5.1 Bevindingen 
 

In een laatste stap nemen we de leefstijltypologie op basis van zowel attitudinale indicatoren als 

participatie-indicatoren ter hand, en trachten we opnieuw verschillen te verklaren aan de hand van het 

uitgebreide verklaringsmodel met indicatoren van sociaal en cultureel kapitaal, aangevuld met andere 

sociodemografische kenmerken. De referentiecluster bestaat hier uit ‘Moderne, niet-kunstgerichte, 

actiezoekers’ (24%). Een belangrijke opmerking hierbij betreft het feit dat deze cluster een kleine groep 

65-plussers en gepensioneerden telt, en dat deze 65-plussers en gepensioneerden dan weer sterk 

vertegenwoordigd zijn in een aantal specifieke leefstijlsegmenten, wat de opvallend grote coëfficiënten 

verklaart (hoewel werd gecontroleerd voor nulcellen of kleine celfrequenties). 

 

Wat cluster 2 (‘Frequente televisiekijkers, liever thuis of geen interesse’) aangaat, vinden we geen 

effecten van geslacht, verstedelijkingsgraad van de woonplaats, extra-curriculaire kunsteducatie of 

gezinssamenstelling. Lager opgeleiden (geen/lager onderwijs en lager secundair onderwijs) hebben 

daarentegen beduidend meer kans om tot deze cluster te behoren (B= 1,62 en B= 0,75), net zoals 65- tot 

85-jarigen (B= 2,80) en andere niet-werkenden (B= 0,83), terwijl individuen met cultureel actieve ouders 

een lagere kans hebben (B= -0,60) en de kans ook kleiner is naargelang er sprake is van een groter 

vrijetijdsnetwerk. Ouderlijke culturele praxis en opleidingsniveau, samen met leeftijd en sociaal kapitaal 

onder de vorm van de omvang van het vrijetijdsnetwerk, zijn hier met andere woorden opnieuw de 

belangrijkste correlaten, en de effecten lopen in de verwachte richtingen (zie bespreking verderop). 

 

25- tot 34-jarigen hebben minder kans (B= -0,49) dan 35- tot 54-jarigen om tot de derde cluster 

(‘Inclusieve en frequente participanten’, met een omnivore smaak) te behoren.  Verder is er een hogere  

kans naarmate respondenten een hogere opleiding genoten of, ook, naarmate zij behoren tot de categorie 

‘andere niet-werkenden’ (B= 0,89),  een positief effect van wonen in een stad (B= 0,79), een positief 

effect van extra-curriculaire kunsteducatie (B= 1,42), een hogere kans indien men alleen woont of 

inwoont bij zijn ouders (B= 0,83) en tot slot een positieve invloed uitgaande van cultureel actieve ouders 

(B= 0,74). Terwijl de overige effecten in de te verwachten richtingen lopen, springen voornamelijk het 

leeftijdseffect en de hogere kans voor ‘andere niet-werkenden’ in het oog. 

 

Wat betreft cluster 4 (‘Klassiek georiënteerde actieve participanten’), een groep die zich vooral 

onderscheidt van de eerste cluster door de lagere participatie aan kunsten en de duidelijke klassieke 

(genre)voorkeuren, vinden we een opvallend leeftijdseffect, een invloed van de omvang van het 

vrijetijdsnetwerk en een invloed uitgaande van het beroep/de taakinhoud van de respondenten. Meer 

concreet heeft de jongere groep (14 tot 24 en 25 tot 34 jaar oud) opvallend minder kans om tot deze 

cluster te behoren, net zoals diegenen met een groter vrijetijdsnetwerk (B= -0,48 en B= -0,47), terwijl 

gepensioneerden een opvallend hogere kans vertonen (B= 1,27). Opnieuw mogen we dus concluderen 
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dat een kleiner netwerk en een hogere leeftijd lijken samen te hangen met minder publieke 

(kunsten)participatie, terwijl we voornamelijk de oudere leeftijd koppelen aan klassieke 

genrevoorkeuren. 

 

Ter verklaring van de kans om deel uit te maken van cluster 5 (‘Niet-publieke participanten, voorkeur 

voor klassiek’) blijken het geslacht, leeftijd, het behaalde diploma, het beroep/de taakinhoud, het al dan 

niet gevolgd hebben van buitenschools kunstonderwijs en de omvang van het vrijetijdsnetwerk van 

belang. Zo vinden we een lagere kans bij mannen (B= -0,62), een beduidend lagere kans bij de jongste 

leeftijdsgroep (B= -1,19) maar een hogere kans bij de oudste groep (B= 1,73) en een dubbel zo hoge kans 

bij de categorie zonder diploma of met een diploma van het lager onderwijs (B= 0,63, Exp(B)= 1,87). 

Verder is er een positieve invloed van behoren tot de categorie ‘andere niet-werkenden’ (B= 1,33) of 

‘gepensioneerden’ (B= 1,56) en, opvallend, van ‘ooit kunstonderwijs gevolgd hebben’ (B= 1,11). Tot 

slot merken we een negatieve samenhang met de omvang van het vrijetijdsnetwerk op.  

 

Wat betreft cluster 6 (‘Omnivore participanten, gericht op vorm- en stijlaspecten’) springen een positief 

leeftijdseffect (over de hele lijn), een positief effect uitgaande van een diploma van het hoger onderwijs 

(B= 0,78), een positief effect van extra-curriculaire kunsteducatie (B= 1,07) en een eveneens positieve 

invloed uitgaande van cultureel actieve ouders (B= 0,57) in het oog. Deze groep komt het beste overeen 

met wat in de literatuur als ‘highbrow omnivoren’ wordt omschreven (zie o.a. Peterson, 1992; Peterson 

& Kern, 1996; Peterson, 2005 en hoofdstuk 1, paragraaf 6.3). Opvallend is hierbij, opnieuw, het 

leeftijdseffect, dat erop lijkt te wijzen dat ‘echte’ highbrow omnivoren niet langer gesitueerd kunnen 

worden binnen de jongere cohorten hoger opgeleiden, maar eerder bij hoger opgeleiden van middelbare, 

tot zelfs oudere, leeftijd.  

 

De kans om tot cluster 7 (‘Niet-publieke participanten, voorkeur voor klassiek en folk’) te behoren, tot 

slot, wordt significant beïnvloed door leeftijd, opleidingsniveau en extra-curriculaire kunsteducatie. Geen 

diploma hebben of uitsluitend een diploma van het lager onderwijs zorgt voor een hogere kans om tot 

deze cluster te behoren (B= 1,12), ook 65- tot 85-jarigen hebben een veel hogere kans dan de 

middencategorie (B= 3,61), wat nog wordt aangevuld door de opvallend hogere kans voor 

‘gepensioneerden’ (B= 2,12), naast een hogere kans voor ‘andere niet-werkenden’ (B= 1,37). Verder 

vinden we ook een negatief verband met de omvang van het sociaal (vrijetijds)netwerk (B=1,85 en B= -

0,69).  

 

3.5.2 Bespreking 
 

Ook betreffende deze derde leefstijltypologie kunnen we stellen dat indicatoren van cultureel en sociaal 

kapitaal, samen met leeftijd, het sterkste samenhangen met leefstijlverschillen. Het belang van de vijf 

opgenomen leefstijlcorrelaten (leeftijd, opleidingsniveau, culturele praxis van de ouders, extra-
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curriculaire kunsteducatie en omvang van het sociale (vrijetijds)netwerk) weegt zelfs nog sterker door in 

deze laatste analyse. We vermoeden dat dit kan worden toegeschreven aan de meer algemene, 

overkoepelende beschrijving van de leefstijlruimte.  

 

Over het algemeen besluiten we, zoals we dit konden doen op basis van de voorgaande analyse, dat een 

lager opleidingsniveau, cultureel inactieve ouders, een kleiner vrijetijdsnetwerk en het ontbreken van 

buitenschoolse kunstopleiding opvallend samengaan met minder publieke participatie in het algemeen, 

en daarnaast (en meer specifiek) met minder participatie aan de kunsten.  

Meerbepaald vinden we positieve effecten uitgaand van cultureel kapitaal, op de kans om tot cluster 3 

(‘Inclusieve en frequente participanten’) of cluster 6 (‘Omnivore participanten, gericht op vorm en stijl’) 

te behoren, en negatieve effecten van cultureel kapitaal, maar daarnaast ook van sociaal kapitaal, op de 

kans om tot cluster 2 (‘Frequente tv-kijkers, liever thuis/geen interesse’) en cluster 7 (‘Niet-publieke 

participanten, voorkeur voor klassiek en folk’) te behoren.  

Over het algemeen leiden we af dat de (negatieve) effecten uitgaande van de verschillende indicatoren 

van cultureel kapitaal het meeste in het oog springen in cluster 2 (‘Frequente tv-kijkers, liever thuis/geen 

interesse’). Wanneer we bovendien de vergelijking maken met cluster 5 (‘Niet-publieke participanten, 

voorkeur voor klassiek’) en cluster 7 (‘Niet-publieke participanten, voorkeur voor klassiek en folk’), 

allebei net zoals de tweede cluster geassocieerd met Schulzes Harmoniemilieu (zie  

Tabel 166), kunnen we ook iets meer vertellen over de interne differentiatie binnen deze ruimere groep, 

met een preferentie voor het Trivialschema. Zo valt op hoe ouderlijke culturele praxis enkel in cluster 2 

een negatief effect uitoefent, daar waar in cluster 5, naast het negatieve opleidingseffect, toch een positief 

effect van buitenschoolse kunstopleiding wordt vastgesteld. 

 

Op het negatieve effect uitgaand van sociaal kapitaal, op de kansen om tot clusters 2 of 7, geassocieerd 

met het Trivialschema, te behoren, werd reeds verwezen. Verder is er sprake van een negatieve 

samenhang tussen de omvang van het vrijetijdsnetwerk en de kans om deel uit te maken van cluster 4 

(‘Klassiek georiënteerde actieve participanten’), maar vinden we hier geen effect van cultureel kapitaal. 

In cluster 5 (‘Niet-publieke participanten, voorkeur voor klassiek’) gaan het (negatieve) effect van 

sociaal kapitaal en het (positieve) effect van buitenschoolse kunstopleiding zelfs een andere richting uit. 

Wat we met andere woorden opnieuw kunnen vaststellen (zie ook bespreking van de eerste analyse, 

paragraaf 3.3.2), is een versterkend, maar ook wederzijds onderdrukkend, effect van attitudinale 

verschillen en verschillen die te maken hebben met (culturele) participatie of consumptie.   

 

Daar waar een omnivore smaak, inclusief een gerichtheid op klassieke genres, en een voorkeur voor 

vorm en stijl, samengaan met publieke participatie aan de kunsten (wat op zich weer lijkt samen te 

hangen met inclusieve, brede participatie, zowel actief als receptief), vinden we de sterkste positieve 

effecten uitgaande van cultureel en sociaal kapitaal. Dit is het geval in clusters 3 en 6 (beiden 

geassocieerd met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu).  
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Daar waar een klassieke oriëntatie, gerichtheid op vorm en stijl, en/of een kunstzinnige ingesteldheid 

(onder de vorm van een voorkeur voor kunst en cultuur op reis, interesse voor de beeldende kunsten of 

beoefening van creatieve en kunstzinnige hobby’s) echter niet of nauwelijks samengaat met publieke 

deelname aan de kunsten (cluster 4 en cluster 5), heffen het positieve effect van cultureel kapitaal (op 

culturele smaakverschillen) en het negatieve effect (het ontbreken van publieke kunstenparticipatie) 

elkaar, grotendeels, op. We vinden in dat geval echter wel een negatief effect van de omvang van het 

vrijetijdswerk, wat met andere woorden niet rechtstreeks lijkt samen te hangen met culturele smaak, maar 

wel met de kans op publieke (kunsten)participatie. 

 

Deze derde leefstijltypologie spoort verder in belangrijke mate met een leeftijdssegmentering, wat heel 

duidelijk wordt in de opvallende leeftijdseffecten in clusters 2, 5, 6 en 7. Het betreft hier telkens 

(opvallend) oudere groepen, met name 55- en 65-plussers, en in sommige gevallen (cluster 5 en 

voornamelijk cluster 7) wordt dit effect nog versterkt door een extra effect uitgaand van de taakinhoud 

(in dit geval het ‘gepensioneerd zijn’). Anders gesteld kunnen we ook afleiden dat in de referentiecluster 

(‘Moderne, niet-kunstgerichte, actiezoekers’) sprake is van een oververtegenwoordiging van jongeren, en 

een uitgesproken ondervertegenwoordiging van 65-plussers. 

Leeftijd lijkt dan enerzijds, zoals eveneens bleek uit de eerdere analyses, positief verband te houden met 

een voorkeur voor vorm en stijl en daarnaast met de kans op een omnivore muzikale smaak (cluster 6, 

‘Omnivore participanten, gericht op vorm en stijl’). Dit is sterk in contradictie met de oorspronkelijke 

vaststellingen door Peterson (1992) en ook Schulze (2000 [1992]), maar ligt in lijn met andere, meer 

recente, internationale bevindingen (bijvoorbeeld De Haan & Knulst, 1998; Vander Stichele, 2002a; van 

Eijck & Knulst, 2005; Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007; zie bespreking in 

bovenstaande paragraaf 3.3.2). 

Daarnaast, maar enigszins ook ter verklaring van het positieve leeftijdseffect op een omnivore  muzikale 

smaak, vinden we een sterkere gerichtheid op klassieke (muzikale) genres, maar ook meer affiniteit met 

het ruimere folkgenre, bij oudere groepen. Dit is met name het geval voor cluster 4 (‘Klassiek 

georiënteerde actieve participanten) en cluster 7 (‘Niet-publieke participanten, klassiek en folk’).   

 

Ter conclusie kunnen we, zoals in de eerste analyse, een interne opsplitsing vaststellen binnen de ruime 

groep van ‘culturele omnivoren’ (geassocieerd met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu). Cluster 3 

omvat dan veeleer de ‘jongere omnivoren’, frequent sportend, met een brede oriëntatie, motivatie en 

actieradius, en cluster 6 veeleer de ‘oudere, echte highbrow, omnivoren’, sterker op vorm en stijl gericht. 

Een uitzondering op deze regel vormt het feit dat 25- tot 34-jarigen minder kans hebben, vergeleken met 

de oudere leeftijdsgroep van 35- tot 54-jarigen, om frequent deel te nemen aan een brede waaier van 

publieke activiteiten (cluster 3). We kunnen op basis van deze resultaten niet met zekerheid concluderen 

of dit voornamelijk te maken heeft met een gebrek aan tijd in deze leeftijdsgroep, dan wel met andere 

participatiedrempels. 
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Tot slot dienen nog een aantal opvallende effecten van de overige leefstijlcorrelaten te worden vermeld.  

Zo hebben ‘andere niet-werkenden’ een hogere kans om terecht te komen in niet publiek (cluster 2, 

‘Frequente tv-kijkers, liever thuis/geen interesse’), noch privaat noch actief participerende groepen 

(clusters 5, ‘Niet-publieke participanten, voorkeur voor klassiek’ en 7, ‘Niet-publieke participanten, 

voorkeur voor klassiek en folk’), drie clusters die overigens geassocieerd werden met Schulzes 

Harmoniemilieu. Anderzijds vinden we ook een positief effect van behoren tot de categorie ‘andere niet-

werkenden’ op de kans om tot cluster 3, met frequente en inclusieve participanten, te behoren. Het betreft 

hier dan ook een (inhoudelijk) ruime categorie, die in dit geval zowel werklozen, als respondenten in 

loopbaanonderbreking, huisvrouwen/mannen maar in deze analyse (door de samenvoeging van 

categorieën) ook studenten kan omvatten. Vooral deze laatste groep brengen we in verband met het op 

actie en avontuur gerichte, inclusieve, participatiepatroon.  

Gepensioneerden vinden we verder met hogere kans terug in clusters 4 (‘Klassiek georiënteerde actieve 

participanten’), cluster 5 (‘Niet-publieke participanten, met een klassieke voorkeur’) en cluster 7 (‘Niet-

publieke participanten, met een voorkeur voor klassiek en folk’), telkens gekenmerkt door een 

overwegend klassieke muzikale smaak of een voorkeur voor folk, en daarnaast (althans wat betreft 

clusters 5 en 7) ook voor escapisme en ontspanning. Los van het bestaande opvallende leeftijdseffect, 

wordt met andere woorden ook een rechtstreeks effect van de taakinhoud vastgesteld. Het sterkste effect 

van ‘gepensioneerd zijn’ vinden we daarbij terug in de zevende cluster (‘Niet-publiek, voorkeur voor 

klassiek en folk’). Het feit dat clusters 5 en 7 beduidend meer gepensioneerden omvatten, en daarnaast 

ook meer ouderen, daar waar de effecten van cultureel kapitaal sterker naar voor kwamen in cluster 2, 

verklaart tevens in belangrijke mate de interne differentiatie binnen de ruimere cluster die we 

associeerden met Schulzes Harmoniemilieu (clusters 2, 5 en 7). 

Mannen hebben tot slot een opvallend lagere kans om in cluster 5 (‘Niet-publiek, voorkeur voor 

klassiek’), met niet alleen een overwegend klassieke smaak, maar ook gericht op escapisme en 

ontspanning, terecht te komen, terwijl ‘wonen in een stad’ en ook ‘bij ouders inwonen’ de kans verhogen 

om tot de, breed (‘inclusief’) en frequent participerende, derde cluster, met een omnivore smaak, te 

behoren. Het laatste effect vonden we eveneens terug binnen de eerste leefstijlanalyse, op basis van 

attitudinale indicatoren (zie paragraaf 3.3.2). 
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Tabel 169. Multinomiale logistische regressie ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van attitudinale en participatie-indicatoren). Overzicht van 
coëfficiënten. 
. 

Clusters op basis van attitudinale  en 
participatie- indicatoren  

Cluster 2: Freq tv, 
liever thuis/gn int 

(20%) 

Cluster 3 :Omn/  
Incl/Freq (16%) 

Cluster 4: Klassiek 
geor., actieve p.(13%)  

Cluster 5: Niet -
publ, klass. (12%) 

Cluster 6: Omnivoor, 
vorm/stijl, intr (10%) 

Cluster 7: Niet -publ, 
klassiek en folk (6%) 

Referentiecluster: Moderne, niet-
kunstgerichte actiezoekers  

B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 

  Intercept -0,58     -1,92     -0,06     -0,35     -1,30     -3,21     

Geslacht  Man 0,05 1,05   -0,07 0,93   -0,35 0,71   -0,62 0,54 ** -0,11 0,89   -0,45 0,64   

  Vrouw (Ref)                                 .   

Leeftijd  14 – 24 -0,62 0,54   -0,49 0,62   -1,86 0,16 *** -1,19 0,30 ** -1,14 0,32 * - -  

  25 – 34 -0,32 0,72   -0,49 0,61 * -0,99 0,37 *** -0,22 0,81   -0,97 0,38 *** - -  

  35 – 54 (Ref)                                     

  55 – 64 0,54 1,71   0,71 2,03   0,11 1,12   0,24 1,27   1,35 3,87 *** 1,09 2,98   

  65 – 85* 2,80 16,40 *** - -   1,07 2,91   1,73 5,64 ** 2,80 16,51 *** 3,61 36,89 *** 

Diploma  Geen/LO 1,62 5,06 *** -0,79 0,46   0,51 1,66   0,63 1,87 * -0,69 0,50   1,12 3,07 ** 

  LSO 0,75 2,11 *** -0,43 0,65 * 0,00 1,00   0,15 1,17   -0,35 0,70   0,25 1,29   

  HSO (Ref)                                     

  HO -0,36 0,70   0,85 2,34 *** 0,20 1,22   -0,13 0,88   0,78 2,18 ** 0,49 1,64   

Beroep /Taakinhoud  Andere niet-werkend 0,83 2,30 ** 0,89 2,44 ** 0,38 1,47   1,33 3,79 *** 0,15 1,17   1,37 3,94 * 

  Gepensioneerd 0,77 2,16   0,62 1,87   1,27 3,56 ** 1,56 4,77 ** 0,04 1,04   2,12 8,30 ** 

  Student -0,42 0,66   0,67 1,95   0,51 1,66   -0,26 0,78   0,08 1,09   - -  

  Job: zorg/onderwijs + cr -0,56 0,57   0,33 1,40   0,16 1,17   -0,33 0,72   0,29 1,33   - -   

  Job: management + cr -0,25 0,78   0,46 1,58   0,30 1,35   0,08 1,09   0,00 1,00   - -  

  Job: Routine (Ref)                                     

Verstedelijkingsgr 
woonplaats  

Stad -0,31 0,73   0,79 2,20 ** 0,05 1,05   0,25 1,29   0,22 1,24   0,39 1,47   

  Randgemeente 0,22 1,24   -0,15 0,86   -0,10 0,91   -0,04 0,96   0,18 1,20   0,33 1,38   

  Landelijk (Ref)         .                           
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Vervolg Tabel 169. Multinomiale logistische regr. ter verklaring van leefstijlverschillen (typologie op basis van attitudinale en participatie-indicatoren). Overzicht van 
coëfficiënten. 

*p<0,05; ** p< 0,01; ***p<0,001. Indien de celfrequentie ≤ 5, wordt de coëfficiënt niet weergegeven (-).                                                                                                                                                              
Referentiecluster in deze analyse: Moderne, niet-kunstgerichte, actiezoekers (24%) 

 

 

 

Clusters op basis van attitudinale  en 
participatie- indicatoren  

Cluster 2: Freq tv, 
liever thuis/gn int 

(20%) 

Cluster 3 : Incl/Freq 
(16%) 

Cluster 4: Klassiek 
geor., actieve p.(13%) 

Cluster 5: Niet -publ, 
klass. (12%) 

Cluster 6: Omnivoor, 
vorm/stijl, intr (10%) 

Cluster 7: Niet -publ, 
klassiek en folk (6%) 

Referentiecluster: Moderne, niet-
kunstgerichte actiezoekers  

B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 B Exp 
(B) 

 

Kunsteducatie  Ooit gevolgd -0,71 0,49   1,42 4,15 *** -0,20 0,82   1,11 3,03 *** 1,07 2,91 *** 0,89 2,43   

  Nooit gevolgd (Ref)         .                           

Vrijetijdsnetwerk  11 + -1,25 0,29 *** 0,08 1,08   -0,38 0,68   -1,57 0,21 *** 0,10 1,11   -1,85 0,16 *** 

  8 – 10 -0,79 0,46 *** 0,18 1,20   -0,48 0,62 * -1,39 0,25 *** 0,11 1,11   -0,69 0,50 * 

  5 – 7 -0,56 0,57 ** -0,11 0,90   -0,47 0,63 * -0,83 0,44 *** -0,39 0,68   -0,49 0,61   

  0 – 4 (Ref)                                     

Gezinssamenst.  Alleen of met ouders -0,25 0,78   0,83 2,28 ** -0,37 0,69   0,03 1,04   -0,01 0,99   -0,20 0,82   

  Kinderen, minstens 
1 kind < 11 j 

-0,15 0,86   0,49 1,63   0,14 1,15   0,12 1,13   0,17 1,19   1,06 2,88   

  Kinderen, allen > 10 
j 

0,18 1,20   0,47 1,60   0,03 1,03   0,34 1,40   0,09 1,09   0,31 1,36   

  Partner, geen 
kinderen (Ref) 

                                    

Cult uurparticipatie  
door ouders  

Ja -0,60 0,55 ** 0,74 2,09 *** 0,15 1,17   -0,01 1,00   0,57 1,77 ** 0,31 1,36   

  Nee (Ref)                                     

Nagelkerke R² 0,54 
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3.6 Besluit 
 

Indicatoren van cultureel kapitaal en sociaal kapitaal oefenen de sterkste effecten, en dit binnen de 

verschillende leefstijlbenaderingen. Op een tweede plaats bevestigen ook leeftijdsverschillen (of 

verschillen naargelang de generatie, het biografisch perspectief of de levensfase waarin men zich bevindt) 

hun belang in de verklaring van leefstijldifferentiatie. De sociale gestructureerdheid van leefstijlen komt 

daarbij aan de oppervlakte, en hiermee wordt alvast één belangrijke stelling, afgeleid uit het internationale 

leefstijlonderzoek, bevestigd (zie, voor een ruim overzicht, hoofdstuk 1, paragraaf 6 en hoofdstuk 3, 

paragraaf 4.3).  

 

Concreet stellen we een positief verband vast tussen, enerzijds, cultureel kapitaal en sociaal kapitaal, en 

anderzijds, de kans om te clusters te behoren waarin publiek aan de kunsten wordt deelgenomen. 

Daarnaast blijkt ook de kans op publieke participatie in het algemeen, en de kans op meer diverse, 

inclusieve participatiepatronen, inclusief sportieve en recreatieve participatie, samen te hangen met deze 

indicatoren van cultureel en sociaal kapitaal.  

De samenhang tussen cultureel kapitaal en de kans op publieke kunstenparticipatie, is een niet 

onbelangrijke vaststelling, die echter reeds uitgebreid en vrijwel zonder uitzondering werd aangehaald in 

het internationale onderzoek (onder andere Bourdieu, 1984 [1979]; Schulze, 2000 [1992]); Bennett, 

Emmison & Frow, 1999; Katz-Gerro, 2004 en meer uitgebreide bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 3.7; 

5.4.3; 6.2, 6.3, 6.4.1 en 6.4.2). Dat er daarnaast ook sprake is van een effect op (creatieve en sportieve) 

actieve participatie, en (voornamelijk) op publieke of buitenshuizige participatie die veel verder reikt dan 

kunstenparticipatie, wordt meer dan duidelijk bevestigd in onze leefstijlanalyse. Dit ligt in lijn met eerdere 

vaststellingen binnen sectoraal onderzoek, maar deze studie naar Vlaamse leefstijlen zet extra in de verf 

dat het hier een algemeen, over heel diverse (vrijetijds)sectoren heen verspreid, effect betreft. 

 

Ook het positieve verband tussen de kans om tot clusters te behoren met een publiek/buitenshuizig 

participatieprofiel en brede/inclusieve participatie, aan de ene kant, en sociaal kapitaal, aan de andere kant, 

sluit volledig aan bij de centrale bevindingen uit het internationale cultuuronderzoek.  Hierbij is het echter 

moeilijker om uit te maken in welke richting het effect loopt (cf Lievens, De Meulemeester & Waege, 

2005;  Lizardo, 2006; hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2): zorgt een groter netwerk voor een hogere kans op 

(publieke en diverse) deelname, of heeft iemand die zich vaker buitenshuis beweegt meer kans om grote 

netwerken uit te bouwen? Wellicht gaat het om een wederkerige relatie.  

Meer concreet worden beide aspecten (meer sociaal kapitaal, maar ook meer publieke en diverse 

deelname) in de literatuur onder andere teruggebracht op een meer ‘open’ houding, niet alleen ten 
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opzichte van andere genres en culturele domeinen, maar ook in de opbouw van sociale netwerken 

(bijvoorbeeld Peterson & Simkus, 1992; Erickson, 1996; Relish, 1997; Emmison, 2003; Lievens, De 

Meulemeester & Waege, 2005; Caen, Lievens & Waege, 2005).  

 

Wat de attitudinale, of interne, verschillen betreft, vinden we eveneens een duidelijke positieve relatie 

tussen cultureel kapitaal en de kans op het vertonen van omnivore smaakpatronen, een voorkeur voor 

klassieke muziek, een interesse voor beeldende kunsten (met name een brede interesse, of een voorkeur 

voor moderne/hedendaagse kunst), en de kans op een preferentie voor vorm-, stijl- of intrinsieke aspecten. 

De effecten, uitgaand van sociaal kapitaal, zijn hierbij minder eenduidig, althans zo werd duidelijk op 

basis van de eerste en laatste analyse (zie bovenstaande paragraaf 3.3.2 en 3.5.2). Een interessante 

vaststelling bleek immers dat de effecten van cultureel en sociaal kapitaal op attitudinale verschillen, 

enerzijds, en verschillen in participatie, anderzijds, elkaar kunnen versterken maar ook opheffen: zo is er 

sprake van een negatief effect van sociaal kapitaal op klassiek georiënteerde, maar niet of nauwelijks 

buitenshuis participerende groepen, daar waar hun voorkeur voor klassiek (al dan niet gekoppeld aan meer 

interesse voor kunst en cultuur op reis), wel positief samenhangt met de verschillende indicatoren van 

cultureel kapitaal.  

Over het algemeen moeten we ook beklemtonen dat, in de eerste en laatste analyse, participatie en 

attitudes moeilijk analytisch te scheiden vielen, wat de interpretatie van de effecten van leefstijlcorrelaten 

minder eenvoudig maakt. 

 

Een belangrijk conclusie, in de bespreking van de sectoroverkoepelende typologieën (hoofdstuk 4, 

paragraaf 2), betrof verder de analogie tussen de door ons opgebouwde typologieën en de milieustructuur 

naar Schulze (2000 [1992]). 

Schulze koppelt zijn milieutypologie aan opleidingsniveau en leeftijdscategorieën (zie ook bespreking in 

hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3 en hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.1), en uit daarmee heel specifieke 

verwachtingen aangaande de samenhang tussen leeftijd en opleidingsniveau, enerzijds, en drie 

alledaagsesthetische schema’s, anderzijds. Verder heeft hij in zijn milieubeschrijvingen (Schulze: 277-

333) ook aandacht voor andere sociodemografische kenmerken, waaronder ook de relatie van individuen 

tot de buitenwereld, en zo ook impliciet met betrekking tot het persoonlijke sociale netwerk.  

Uit zijn analyses leiden we, in de eerste plaats, af dat een hoger opleidingsniveau samenhangt met de kans 

om tot het Selbstverwirklichungsmilieu te behoren, of anderzijds, tot het Niveaumilieu. Tussen beide 

milieus is dan sprake van een duidelijk leeftijdsverschil, waarbij hij een opsplitsing maakt tussen -40-

jarigen (Selbstverwirklichungsmilieu) en +40-jarigen (Niveaumilieu). Lager opgeleide groepen vindt 

Schulze vervolgens dominant terug binnen het Unterhaltungsmilieu, Harmoniemilieu (laagst opgeleid) en 
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Integrationsmilieu (met een gemiddeld opleidingsniveau), waarbij het Unterhaltungsmilieu wordt 

geassocieerd met een jongere leeftijdsgroep.  

Verder beschrijft hij hoe leden van het Harmoniemilieu het sterkst teruggetrokken, thuisgericht en met 

andere woorden het minst zijn ingebed in ruime sociale netwerken (los van het gezinsleven), terwijl het 

Selbstverwirklichungsmilieu wordt gekenmerkt door een naar buiten gerichte, publieke en sterk sociaal 

verankerde leefstijl.  

Schulzes analyses zijn beschrijvend, in die zin dat de besproken leeftijds- en opleidingseffecten niet in een 

multivariaat model worden opgenomen (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3 en hoofdstuk 3, paragraaf 

5.1.1), maar toch valt op hoe we (in grote lijnen) tot analoge conclusies komen: ook in onze analyses is er 

sprake van meer cultureel en sociaal kapitaal in segmenten die we in verband brachten met het 

Selbstverwirklichungsmilieu, en minder van dit alles in segmenten die we in verband brachten met het 

Harmoniemilieu (Trivialschema). De overige leefstijlclusters (gelinkt aan het Unterhaltungsmilieu of 

Integrationsmilieu) bevinden zich ergens tussenin.  

 

Wat de leeftijdseffecten, en het – door Schulze beschreven - verschil tussen het Selbstverwirklichungs-

milieu en Unterhaltungsmilieu (jongere leeftijdsgroep) en het Niveau-, Harmonie- en Integrationsmilieu 

(oudere leeftijdsgroep) betreft, moet echter een belangrijke nuance worden gemaakt.  

Eén van onze belangrijkste bevindingen houdt immers in dat ‘highbrow omnivoriteit’, of ook, en naar 

analogie met Schulze, het Selbstverwirklichungsmilieu (met een combinatie van ‘Spannung’ en 

‘Hochkultur’) niet zozeer kan worden toegeschreven aan de jongste leeftijdsgroepen, maar dat echte 

culturele omnivoren ouder blijken dan initieel verwacht, althans op basis van de oorspronkelijke 

vaststellingen bij Peterson (1992), en zoals beschreven, ook bij Schulze. Wat de verklaring is voor dit 

fenomeen (een generatie-effect, dan wel het effect van de toegenomen sociale mobiliteit of een effect van 

levensfase) moet verder en meer diepgaand onderzoek uitwijzen (cf van Eijck & Knulst, 2005: 527). Het 

betreft hier alvast geen uniek Vlaams fenomeen (bijvoorbeeld De Haan & Knulst, 1998; van Eijck & 

Knulst, 2005 of Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007).  

Heel belangrijk hierbij is echter het feit dat zich, in de eerste typologie maar ook in de derde typologie op 

basis van attitudinale indicatoren en gedragsindicatoren, een verschil aftekent tussen de ‘jongere 

omnivoren’, iets meer op actie, avontuur en pop gericht, maar met daarnaast een breed motivatie- en 

verwachtingspatroon (cluster 3, derde typologie, ‘Inclusieve en frequente participanten’ of cluster 8, eerste 

typologie, ‘Omnivoren, brede interesse’), en de ‘oudere omnivoor’, die meer aan het gekende profiel van 

een breed of inclusief participerend individu, met een omnivore culturele smaak, maar daarnaast veeleer 

op vorm en stijl gericht, beantwoordt (cluster 5, eerste typologie en cluster 6, derde typologie). 
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Niet alleen wat betreft dit Selbstverwirklichungsmilieu, maar ook wanneer we de door ons afgebakende 

leefstijlsegmenten in verband brengen met Schulzes andere milieus, met name het Unterhaltungsmilieu of 

het Harmoniemilieu, komen we tot een meer gedetailleerde, fijnmaziger, beschrijving. Hier toont zich dan 

ook de belangrijkste meerwaarde van de opname van (een breed spectrum aan) attitudinale indicatoren, 

met inbegrip van participatiedrempels. Het verklaringsmodel, met een bredere waaier aan 

leefstijlcorrelaten, laat vervolgens in belangrijke mate toe deze interne differentiatie verder te duiden. 

Zo vinden we, in de eerste typologie en binnen het ruimere Unterhaltungsmilieu, interne verschillen die te 

maken hebben met de hoeveelheid cultureel en sociaal kapitaal, en zich manifesterend in meer (of minder) 

publieke participatie en inclusieve participatiepatronen.  

Wat betreft de interne verschillen binnen het ruimere Harmoniemilieu komen we, zowel in de eerste 

typologie op basis van attitudinale indicatoren als in de laatste typologie, tot de vaststelling dat groepen 

zich van elkaar onderscheiden op basis van hun leeftijd (al dan niet in combinatie met ‘gepensioneerd 

zijn’), wat zich manifesteert in een sterkere gerichtheid op pop, of anderzijds op klassiek of folk, en ook in 

een sterkere preferentie voor actie/avontuur (jongere groepen) versus ontspanning of rust.  

 

De rol van andere leefstijlcorrelaten is kleiner, maar daarom niet gering. Hier blijkt de diversiteit aan 

leefstijlinvullingen in onze studie overigens aan belang te winnen: de verschillende benaderingen 

(attitudinale indicatoren, participatie-indicatoren, of een combinatie van beide types) leggen elk hun eigen 

accenten, en hangen samen met sterkere of zwakkere effecten van de opgenomen leefstijlcorrelaten. 

Gezinssamenstelling en beroepscategorie/taakinhoud oefenen zo meer invloed uit op leefstijlverschillen 

die voornamelijk gebaseerd zijn op participatiecijfers, terwijl geslacht (en ook leeftijd) een sterkere rol 

speelt bij het verklaren van verschillen op basis van de attitudinale leefstijltypologie.  

Wat betreft deze laatste attitudinale leefstijltypologie, en het effect van geslacht, springt zo in het oog dat 

vrouwen en oudere groepen meer gericht zijn op oudere of klassieke kunsten, op genregebonden of 

intrinsieke motieven of verwachtingen, en op vorm- en stijlkenmerken, terwijl mannen en jongere groepen 

meer voorkeur vertonen voor actie, avontuur en moderne genres. Daaraan gekoppeld vinden we ook meer 

vrouwen terug in groepen die uitsluitend of sterk gericht zijn op kunstenparticipatie.  

Dit alles ligt volledig in de lijn van eerdere vaststellingen in internationale studies, waarin niet alleen 

wordt gewezen op biologische verschillen die zorgen voor een sterkere emotionele gerichtheid bij 

vrouwen, maar ook op verschillen in socialisatie tussen mannen en vrouwen, of concreet op de 

verschillende wijze waarop meisjes en vrouwen culturele smaak als statusmarker hanteren (bijvoorbeeld 

Chodorow, 1978; Collins, 1992; Katz & Monk, 1993; Roose & Waege, 2002; Kane, 2003/2004) (zie 

verder hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6 en 6.4.7). 
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Andere leefstijlcorrelaten, zoals gezinssamenstelling, verstedelijkingsgraad van de woonplaats en 

beroep/taakinhoud, verklaren op hun beurt ook een deel van de interne differentiatie binnen de ruimere 

leefstijlsegmenten die we in verband brachten met Schulzes milieumodel (meerbepaald het 

Unterhaltungsmilieu en Harmoniemilieu).  

Zo hangt de verstedelijkingsgraad van de woonplaats duidelijk negatief samen met de kans op behoren tot 

een cluster waarin ‘een gebrek aan lokaal aanbod’ op de voorgrond treedt (binnen het ruimere segment 

gericht op actie, pop en avontuur), vertonen respondenten met een ‘sociaal en creatief’ beroep (binnen de 

zorg/cultuur/vorming of onderwijs) een hogere kans om meer publiek te participeren, terwijl sommige 

beroepscategorieën dan weer een beduidend hogere (met name ‘andere niet-werkenden’) of lagere 

(meerbepaald respondenten in een managementfunctie) kans vertonen om de drempel ‘ik blijf liever 

thuis/het interesseert me gewoon niet’ aan te duiden.  

Of het hier telkens gaat om een reële afspiegeling van wat respondenten weerhoudt om te participeren, dan 

wel om wat als gangbaar ‘excuus’ mag gelden en wat niet, blijft daarbij een open vraag. Hoewel 

vermoedens kunnen worden geuit, blijft het echter moeilijk om leefstijlcorrelaten eenduidig en 

onweerlegbaar te linken aan een bepaalde participatiedrempel.  
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V Algemeen besluit, discussie en slotbeschouwingen 
 

In eerste instantie wordt de theoretische context in enkele krachtlijnen opnieuw geschetst, waarna we het 

gehanteerde leefstijlconcept en de gekozen onderzoeksvragen kort overlopen. Vervolgens bieden we een 

overzicht van de belangrijkste bevindingen. Deze situeren zich grotendeels op het inhoudelijke niveau, 

hoewel onze leefstijlstudie ook een aantal methodologische vernieuwingen in zich draagt, waaraan de 

nodige consequenties zijn verbonden. We staan uiteraard ook stil bij een aantal belangrijke pijnpunten. 

Tot slot vragen we ons af of de centrale doelstellingen werden bereikt en welke bijdrage dit onderzoek kan 

leveren, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als daarbuiten, maar ook welke nieuwe vragen het 

opwerpt. 

 

1 Uitgangspunten  
 

1.1 Symbolische en sociale ongelijkheid  
 

In onze zoektocht naar sociaal-wetenschappelijke bijdragen die zich toespitsen op leefstijlen, kunnen we 

besluiten dat er voornamelijk gedurende de laatste drie decennia sprake is geweest van een hernieuwde  

aandacht voor leefstijlen. Het werk van Pierre Bourdieu (1984 [1979]) geldt hierbij, ook buiten de 

cultuursociologie, als toonaangevend. In zijn homologiethese is Bourdieu echter ten dele schatplichtig aan 

de bijdragen van, onder andere, Weber (2003 [1922]), en diens introductie van een meerdimensionaal 

stratificatiemodel waarin leefstijlen een belangrijke plaats innemen. Deze homologiethese, of het verband 

tussen symbolische en sociale ongelijkheid, is meteen de rode draad die de sociologische 

onderzoekstraditie naar leefstijlen heeft gekarakteriseerd.  

Recente bijdragen spitsen zich daarbij toe op een aantal elementen. In de eerste plaats is er het ruimer 

debat over ‘The death of class’ binnen het stratificatieonderzoek (cf Clark & Lipset, 1991/2001; Pakulski 

& Waters, 1996), waarmee wordt gewezen op het feit dat oude modellen de huidige sociale realiteit niet 

afdoende kunnen verklaren. Het verdwijnen van de klassengestructureerde maatschappij zou zich 

voornamelijk uiten in het verdwijnen van de samenhang tussen iemands objectieve sociale positie en zijn 

gewoontes, gedragingen, opvattingen,…of kortom: zijn leefstijl.  Sommigen zien dit gegeven als een 

bewijs voor het verdwijnen van sociale klassen als dusdanig, en verwijzen naar een verregaande 

individualisering waarin alle zekerheid verdwenen is en de vrij kiezende mens, de ‘homo optionis’, vrij 

spel heeft (hoofdstuk 1, paragraaf 5.3). Anderen benadrukken daarentegen het collectieve en 

onpersoonlijke karakter en het verdwijnen van persoonlijke creativiteit in  processen van productie en 

consumptie (massificatie) (hoofdstuk 1, paragraaf 5.2).  
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In het leefstijlonderzoek domineert echter de visie die duidt op het verzwakken van de relatieve impact 

van klassen- en statusverschillen, maar tegelijkertijd op het ontstaan van nieuwe breuklijnen in de 

samenleving (o.a. Elchardus, 2002, Katz-Gerro, 2002/2004 en verder hoofdstuk 1, paragraaf 5.4).  

Ook recente internationale empirische studies bevestigen bijna zonder uitzondering de samenhang tussen 

symbolische en sociale verschillen, die echter verder gaat dan een louter variëren van leefstijlen langs 

klasse- en statusverschillen. Meer nog: economisch kapitaal (inkomen) en sociale klasse, maar ook sociale 

status (gemeten aan de hand van de beroepsstatus/prestige) blijken veel minder in staat om de 

leefstijlvariatie te voorspellen. Daarentegen komt uit een meerderheid van de studies naar voor dat 

voornamelijk verschillen in opleidingsniveau, als één van de centrale indicatoren van cultureel kapitaal (cf 

Bourdieu, 1984 [1979]), naast leeftijdsverschillen, parallel lopen aan leefstijlverschillen (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4 en ook Schulze, 2000 [1992]). Bourdieus homologiethese blijkt met andere 

woorden, ook na drie decennia, nog steeds actueel, althans wat betreft de impact van cultureel kapitaal. 

Ook in dit onderzoek zijn we expliciet uitgegaan van de stelling dat nieuwe breuklijnen (sociale 

differentiëring) in belangrijke mate worden  veruiterlijkt via de differentiëring in leefstijlen (ook 

Spellerberg, 1996: 58; Elchardus, 2002). Via de studie van consumptieverhoudingen, leefstijlen, 

symbolische of ook culturele verschillen kan dan ook inzicht worden verworven in de sociale 

differentiatie, en eventuele (nieuwe) stratificatielogica. . 

 

1.2 Conceptafbakening en onderzoeksdoelstellingen 
 

Bijna alle sociologen, aldus Sobel (1981: 28), vatten leefstijlen op als “a distinctive, hence recognizable, 

mode of living”. Andere definities refereren reeds aan de ongelijke verdeling van middelen, wanneer ze 

het bijvoorbeeld hebben over “a relatively stable pattern of organizing everyday life within the framework 

of a given life-situation, taking account of available resources” (Zapf et al in: Bögenhold, 2001: 833).  

Vaak worden onderzoekers bij de conceptafbakening echter gestuurd door empirische beperkingen of 

concrete onderzoeksdoelstellingen. Internationale leefstijlstudies beperken zich, meer concreet, 

grotendeels tot activiteiten binnen de ‘non-work’ of ook wel vrijetijdscontext en dit in de veronderstelling 

dat keuzes binnen deze levensdomeinen minder wordt beperkt door structurele condities, en er minder 

sprake is van instrumentele keuzes (hoofdstuk 2, paragraaf 2.2).  

 

Op basis van het literatuuronderzoek kunnen we bovendien afleiden 

-Dat er nood is aan brede, sectoroverkoepelende leefstijlonderzoeken die bovendien internationaal 

repliceerbaar of vergelijkbaar zijn. Dit gebrek aan brede leefstijlstudies heeft onder andere te maken met 
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vage leefstijlconceptualiseringen, maar ook met een tekort aan geschikte data (Ganzeboom, 1988; Otte, 

2004; hoofdstuk 2). 

-Dat er nood is aan studies die vertrekken vanuit een zeer ruime leefstijldefinitie, en dus verder gaan dan 

een zoektocht naar patronen van, bijvoorbeeld, publieke (kunsten)participatie (Ganzeboom, 1988; Otte, 

2004; Katz-Gerro, 2004; hoofdstuk 2). 

-Dat er, eveneens verband houdend met het gebrek aan brede leefstijlstudies, te weinig terugkoppeling 

bestaat tussen onderzoeksresultaten (aangaande brede leefstijlen, op niveau van een bevolking) en 

theoretische modellen of eerdere bevindingen uit het internationale (doorgaans sectorspecifieke) 

onderzoek (hoofdstuk 1; hoofdstuk 2; Otte, 2004; Katz-Gerro, 2004).  

-Dat er tot slot nood bestaat aan een systematische studie naar de samenhang tussen symbolische en 

sociale differentiatie, of meer specifiek naar de sociale gestructureerdheid van leefstijlen, op niveau van 

een volledige bevolking. Dit moet, in navolging van de meest recente bevindingen uit het internationale 

(sectorspecifieke en ruimere) onderzoek (hoofdstuk 1), gebeuren op basis van een uitgebreid 

verklaringsmodel waarin niet alleen rekening wordt gehouden met typische indicatoren van sociale klasse 

en/of status, en met indicatoren van sociaal, economisch en cultureel kapitaal, maar ook met 

leefstijlcorrelaten die verwijzen naar andere persoonlijke achtergrondkenmerken(Katz-Gerro, 2004; Otte, 

2004; hoofdstuk 1; hoofdstuk 2).  

 

In een eerste centrale doelstelling trachten we dan ook tot een adequate, brede, beschrijving van de 

Vlaamse leefstijlruimte te komen. Deze brede schets moet evenwel ook een beschrijving  in de diepte 

(fijnmazigheid)omvatten, zodat er voldoende kan worden teruggekoppeld naar internationale 

onderzoeksbevindingen en theoretische modellen. Een tweede centrale doelstelling, inherent verweven 

met de eerste, houdt een onderzoek in naar de link tussen leefstijlen en indicatoren van sociaal, 

economisch en cultureel kapitaal, maar ook andere sociodemografische kenmerken. 

 

Ons leefstijlconcept dient daarbij in de eerste plaats een brede waaier aan culturele domeinen of sectoren, 

binnen de vrijetijdscontext, te omvatten. Hierbij wordt ook diversiteit nagestreefd wat betreft de 

opgenomen participatievormen (zowel publiek als privaat, ook wel buitenshuizig versus thuisgericht, en 

zowel actief als receptief) (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2; Katz-Gerro, 2004).  

Daarenboven nemen we in onze conceptualisering zowel gedragsindicatoren als ‘attitudinale indicatoren’ 

op, waaronder niet uitsluitend genrevoorkeuren of interesses worden begrepen, maar ook participatie-

attributen zoals motieven, verwachtingen of participatiedrempels. Behalve het feit dat er in de literatuur de 

nodige discussie bestaat over wat de ‘ware’ weerspiegeling is van iemands leefstijl (zijn gedrag of interne 



- 342 - 

 

attributen) (hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1 en ook Ganzeboom, 1988; Peterson, 2007; Rössel, 2008 of Katz-

Gerro & Yaish, 2008), steunen we hiervoor op een aantal argumenten. 

In de eerste plaats is er het algemene  idee dat ook deze interne of attitudinale aspecten, naast 

participatiecijfers, uiting kunnen geven aan de individuele identiteit, of een rol kunnen spelen binnen 

sociale distinctieprocessen (hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1 en 2.5.2).   

Daarnaast zouden participatiecijfers meer dan participatie-attributen of attitudinale aspecten op 

momentopnames berusten, en zo ook meer onderhevig zijn aan toevallige condities (hoofdstuk 2, 

paragraaf 2.3.1). Bijkomend gaan we ervan uit  dat zowel geheugeneffecten als sociale wenselijkheid 

participatiecijfers, wanneer retrospectief gemeten, kunnen vertekenen, waar dit – vermoedelijk - minder 

speelt bij de meting van attitudinale aspecten (Lievens, Caen & Waege, 2007; Peterson, 2005).  

Het belangrijkste argument houdt echter in dat individuen om verschillende redenen en met verschillende 

verwachtingen cultuur (of, meer algemeen, hun vrije tijd) beleven. De leefstijldefinitie, en daarmee ook de 

waaier aan opgenomen attitudinale indicatoren, wordt daarom uitgebreid van de in de literatuur reeds vrij 

gebruikelijke opname van (genre)voorkeuren (bijvoorbeeld Bourdieu, 1984 [1979]; Peterson, 1992; 

Peterson & Kern, 1996; van Eijck, 1999/2001; Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2005), naar andere 

attitudinale aspecten zoals motieven of verwachtingen. Op basis hiervan willen we een beter zicht krijgen 

op de interne differentiatie van ‘participanten’, en streven we ook een fijnmazige beschrijving van de 

Vlaamse leefstijlruimte na (hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2). 

Daarnaast toont het literatuuronderzoek aan dat leefstijlstudies, of sectorspecifieke studies naar (culturele) 

smaak en consumptie, tot hiertoe weinig hebben kunnen vertellen over grote groepen van niet-

buitenshuizig actieve individuen, of ook wel, eenvoudigweg, de ‘niet-participanten’. Om in onze 

leefstijlstudie ook expliciet aandacht te schenken aan deze groep(en), en hun interne differentiatie beter in 

kaart te brengen, is er met andere woorden nood aan bijkomende informatie aangaande 

participatiedrempels. Ook deze drempels worden daarom als attitudinale leefstijlindicatoren binnen ons 

ruim leefstijlconcept opgenomen (hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2).  

 

1.3 Verwachtingen 
 

De belangrijkste verwachtingen (hoofdstuk 4, paragraaf 2.1), gededuceerd vanuit de meest recente 

internationale onderzoeksbevindingen en theoretische modellen, luiden dat leefstijlen variëren 

 

-Volgens een as die loopt van een voorkeur voor zogenaamde hogere cultuur en meer populaire cultuur (cf 

hoofdstuk 1, paragraaf 3.7, 5.4.3 en 6.2). Aangezien we echter niet willen uitgaan van een (a priori) 

indeling van culturele genres of producten, maar slechts van een (ruwe) indeling op niveau van sectoren 
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(hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2), beperkten we bovenstaande verwachting tot het vinden van een 

onderscheid tussen publieke kunstenparticipanten, en zij die niet geëngageerd zijn in publieke 

kunstenparticipatie. 

-Volgens een as die loopt tussen een preferentie voor de vorm (esthetiek) versus een voorkeur voor de 

functie (pragmatiek) (Bourdieu, 1984 [1979] en bespreking in hoofdstuk 1, paragraaf 3.7 en 6.2).  

-Tussen een materialistische houding, aan het ene uiteinde, en een postmaterialistische houding, aan de 

andere zijde  (Otte, 2004: 59-63/70 en hoofdstuk 1, paragraaf 4.3.3 en 6.2.2).  

-Langs een continuüm dat loopt tussen (hoofdzakelijk) binnenshuis gerichte versus (hoofdzakelijk) 

buitenshuis gerichte leefstijlen (Otte, 2004; Lievens, De Meulemeester & Waege, 2005; hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4), ook wel ‘privaat’ versus ‘publiek’, waarbij ‘publieke deelname’ ook een 

sociale dimensie inhoudt. 

-Tussen omnivore versus univore smaakpatronen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.3 en hoofdstuk 2, paragraaf 

2.4.3). Het label werd in onze studie voorbehouden voor zij die een brede culturele smaak vertonen binnen 

één specifiek domein, in het bijzonder muziek.  

-In het verlengde hiervan, tussen beperkte versus inclusieve participatiepatronen, waarbij niet alleen de 

diversiteit van participatie van belang is, maar vooral een open houding en een culturele competentie 

binnen een brede waaier aan genres en domeinen (Bennett, Emmison & Frow, 1999; Emmison, 2003; 

hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.3) en tussen ‘voracious’ of ‘gulzige’ activiteitenpatronen versus beperkte 

(univore) patronen (Sullivan & Katz-Gerro, 2007; hoofdstuk 1, paragraaf 6.3.3). 

- Naargelang er sprake is van meer affiniteit met drie verschillende alledaagsesthetische schema’s, zoals 

voorgesteld door Schulze (2000 [1992] (hoofdstuk 1, paragraaf 5.4.3 en 6.2). 

 

1.4 Data en analysestrategie 
 

Om tot een schets van de Vlaamse leefstijlruimte te komen, en leefstijlverschillen bovendien in verband te 

brengen met sociale differentiëring, steunen we op data afkomstig van de survey ‘Cultuurparticipatie in 

Vlaanderen. 2003-2004’ (Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen), op basis van een representatief staal uit de 

volwassen Vlaamse bevolking (2849 respondenten tussen 14 tot 85 jaar oud). Deze dataset omvat een 

brede waaier aan items omtrent cultuur- en vrijetijdsparticipatie en daarmee verbonden 

attitudes/attributen, met daarnaast uitgebreide informatie betreffende tal van sociodemografische en 

andere individuele kenmerken. Een bijkomend voordeel is het feit dat gebruik wordt gemaakt van 

uitgebreide meetinstrumenten, die (althans voor bepaalde sectoren) tot op het niveau van genres en zelfs 

subgenres meten.  
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De definitieve selectie van vrijetijdssectoren en beschikbare leefstijlindicatoren, binnen het breed 

gedefinieerde leefstijlconcept, wordt weergegeven in onderstaande tabel. Bij de selectie steunen we op het 

criterium dat voldoende informatie met betrekking tot participatie(cijfers) en participatie-attributen 

(attitudinale indicatoren) beschikbaar moet zijn, en streven we bovendien diversiteit op gebied van 

sectoren, maar ook op gebied van participatievormen (publiek, privaat, actief, receptief) na (zie hoofdstuk 

3, paragraaf 4.1). 

 

Tabel 170. Operationalisering van leefstijlen: definitieve selectie van sectoren. 
  Participatie 

(inclusief 
frequentie)  

(Genre)voorkeur en 
/interesses 

Verwachting en Beleving  Drempels  Motieven  

Muziek  * *   * * 

Sport  *     * 

Film  * * *    

Reizen *   *   

Podiumkunsten  * * *  * * 

Beeldende kunst  * *  * * * 

Televisie kijken  *     * 

Kunstzinnige en 
creatieve hobby’s *     * 

 

Het is, zoals vermeld, in eerste instantie de bedoeling om tot een brede, sectoroverkoepelende, 

leefstijlschets te komen, maar daarnaast ook tot een voldoende fijnmazige meting. Daartoe worden – in 

een eerste stap – sectorspecifieke analyses uitgevoerd, voor de acht verschillende sectoren, om in een 

tweede fase tot een sectoroverkoepelende leefstijlschets te komen. In de sectorspecifieke analyses wordt 

tevens  bijzondere aandacht besteedt aan attitudinale leefstijlindicatoren, en dit omwille van de beperkte 

aandacht voor deze attitudinale aspecten (of participatie-attributen) in het internationale leefstijlonderzoek 

(zie bovenstaande argumentatie). Fijnmazigheid wordt tot slot ook nagestreefd door – waar mogelijk – 

gebruik te maken van  meetinstrumenten die tot op het niveau van genres en subgenres meten en zo 

eveneens een ‘fijner onderscheid’ toelaten.  

 

De onderzoeksvragen luiden, meerbepaald: 

-Tot welke (sectorspecifieke) stijltypologie komen we, wanneer we uitsluitend uitgaan van attitudinale 

indicatoren? 

-Tot welke (sectorspecifieke) stijltypologie komen we, wanneer we uitsluitend uitgaan van participatie-

indicatoren? 

-Tot welke (sectorspecifieke) stijltypologie komen we, wanneer participatie-indicatoren en attitudinale 

indicatoren worden gecombineerd? 
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De sectorspecifieke typologieën worden opgebouwd door middel van latente klassen-clusteranalyse 

(hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.2).  

Daar waar we, wat betreft de participatie-indicatoren, in de latente klassenanalyses rechtstreeks kunnen 

steunen op de (ruwe) items, maken we echter wat betreft de attitudinale indicatoren in een aantal gevallen 

gebruik van voorafgaandelijke datareductie. Dit wordt beargumenteerd op basis van de (ingebouwde) 

meerdimensionaliteit en de – verwachte – statistische problemen bij rechtstreekse opname van de ruwe 

items uit de verschillende attitudeschalen. De meanscores voor deze attitudinale dimensies, bekomen op 

basis van exploratieve factoranalyse, worden vervolgens gecategoriseerd en als inputvariabelen in de 

latente klassen-analyses gebruikt (hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.3).  

Voor de opbouw van een stijltypologie gebaseerd op beide types indicatoren, steunen we – tenzij 

technisch onmogelijk omwille van een te klein aantal inputvariabelen – vervolgens op de opgebouwde 

typologieën op basis van attitudinale indicatoren, enerzijds, en participatie-indicatoren, anderzijds. Deze 

typologieën worden met andere woorden als nieuwe inputvariabelen gebruikt. Daartoe moeten 

respondenten echter eerst aan de clusters worden toegewezen door middel van modale toewijzing, waarbij 

een strenger toewijzingscriterium (een verschil van minstens 5 percentagepunten tussen de kansen om tot 

twee verschillende clusters te behoren) tot een hogere geldigheid van de clusteroplossingen moet leiden 

(hoofdstuk 3, paragraaf 5.1.4 en 5.1.5).  

 

De bekomen sectorale typologieën worden vervolgens, op een hoger niveau, ook als basis (input) gebruikt 

in de brede, sectoroverkoepelende, leefstijlanalyse, die uitgaat van volgende onderzoeksvragen:  

 

-Tot welke (sectoroverkoepelende) leefstijltypologie komen we, wanneer we uitsluitend uitgaan van 

attitudinale indicatoren? 

-Tot welke sectoroverkoepelende) leefstijltypologie komen we, wanneer we uitsluitend uitgaan van 

participatie-indicatoren? 

-Tot welke (sectoroverkoepelende) leefstijltypologie komen we, wanneer participatie-indicatoren en 

attitudinale indicatoren worden gecombineerd? 

 

Door de verschillende sectorspecifieke stijltypologieën (op basis van attitudinale indicatoren, participatie-

indicatoren en een combinatie van beide types), en de drie verschillende leefstijloperationaliseringen,  met 

elkaar te vergelijken, willen we bovendien meer te weten komen over het belang en de relevantie van een 

opname van (diverse) participatie-attributen of attitudinale indicatoren, in een leefstijlstudie. Concreet 

richten we ons op volgende,bijkomende, onderzoeksvraag: 
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- Wat leert deze afzonderlijke, en vervolgens gecombineerde, analyse ons over de meerwaarde van 

attitudinale aspecten binnen het leefstijlonderzoek? 

 

De bekomen leefstijltypologieën worden tot slot, met het oog op de tweede centrale doelstelling, in 

verband gebracht met een ruim verklaringsmodel, waarin zowel verschillende indicatoren van cultureel als  

sociaal kapitaal, maar daarnaast ook  andere sociodemografische kenmerken (namelijk geslacht, leeftijd, 

beroep/taakinhoud, gezinssamenstelling en verstedelijkingsgraad van de woonplaats) zijn opgenomen. Het 

model wordt getoetst door middel van een multinomiale logistische regressie-analyse, waarbij eenheden 

opnieuw vooraf, via modale toewijzing, aan clusters worden toegewezen. Tot op heden bestaat er immers 

geen aangepast programma waarin correlaten kunnen worden losgelaten op een ruwe (probabilistische) 

clusteroplossing (als resultaat van een latente klassen-clusteranalyse), zonder rechtstreekse beïnvloeding 

van de clusteroplossing door de correlaten (hoofdstuk 3, paragraaf 5.2).  

 

2 Empirische bevindingen 
 

2.1 Symbolische breuklijnen in Vlaanderen 
 

2.1.1 Sectorspecifieke analyses 
 

De eerste (ruime) onderzoeksvraag, opgesplitst in drie deelvragen, betreft de sectorspecifieke 

stijltypologieën, in acht verschillende sectoren (Tabel 170), en gebaseerd op attitudinale indicatoren, 

participatie-indicatoren en een combinatie van beide types (zie voorgaande paragrafen). We overlopen de 

belangrijkste bevindingen. 

 

De sectorspecifieke analyses laten zien dat gelijkaardige assen of breuklijnen binnen diverse culturele 

domeinen opduiken. Deze symbolische onderscheidingen zijn met andere woorden zo krachtig, dat zij 

zich binnen uiteenlopende culturele sectoren manifesteren.  

Zo vinden we binnen verschillende (vrijetijds)sectoren een duidelijke discrepantie tussen respondenten die 

de voorkeur geven aan escapisme, rust en ontspanning tegenover actie, avontuur of ook ‘spanning’ 

(bijvoorbeeld binnen de sectoren reizen en film), en/of anderzijds, tegenover een groep met een voorkeur 

voor intrinsieke of stijlgebonden kenmerken (wat betreft de sectoren muziek, podiumkunsten of beeldende 

kunsten). Meer algemeen kunnen we dit onderscheid tussen spanning, avontuur, maar ook rust, 

ontspanning en entertainment, aan de ene zijde, ten opzichte van stijl- en genregebonden kenmerken, aan 

de andere zijde, vertalen naar een gerichtheid op ‘vorm/esthetiek/reflexiviteit’ versus ‘functie’ (cf 
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Bourdieu, 1984 [1979] en hoofdstuk 1, paragraaf 3.7). Ook ‘bewust tv kijken’ tegenover ‘kijken uit 

gewoonte’ past in dit plaatje. 

Verder tekent zich, binnen de verschillende sectoren, het onderscheid af tussen een gerichtheid op stijl- of 

genregebonden (ook wel intrinsieke) kenmerken en anderzijds genrevreemde aspecten, waaronder sociale 

motieven of het belang van media-invloed (bijvoorbeeld wat betreft muziek, creatieve hobbybeoefening, 

podiumkunsten, film of beeldende kunsten). Deze intrinsieke of stijlgebonden preferenties blijken eigen te 

zijn aan frequente participanten (geassocieerd met een publiek van liefhebbers, kenners,…), terwijl 

genrevreemde motieven of verwachtingen, aan de andere kant, met hogere kans naar voor komen bij 

sectorspecifieke ‘passanten’ (zie ook onder andere Roose & Waege, 2003; Roose, 2008).  

Ook aangaande participatiedrempels, binnen de verschillende kunstensectoren, komen gelijkaardige 

breuklijnen aan de oppervlakte. Daarbij springt het meeste in het oog dat we, zowel wat betreft  

concertbezoek, bezoek aan podiumvoorstellingen als bezoek aan musea/tentoonstellingen, telkens een 

segment met een ‘bewuste passieve houding’ kunnen onderscheiden. Hierbij doelen we op de groep met 

een beduidend hoge kans om ‘ik blijf liever thuis’, in combinatie met ‘het interesseert me gewoon niet’, 

als drempel aan te duiden. Op dit onderscheid tussen respondenten met ‘gerichte’ of  conditiegebonden 

drempels (tijdsgebrek, gebrek aan lokaal aanbod, te hoge kostprijs,…) en participatiedrempels die wijzen 

op een onverschilligheid (misschien zelfs een negatieve houding ten opzichte van publieke 

(kunsten)participatie of de kunsten in het algemeen), zal verderop, in de bespreking van de 

sectoroverkoepelende leefstijltypologieën, nog dieper worden ingegaan, alsook op de betekenis en het 

belang van deze sectorspecifieke resultaten.  

 

2.1.2 De Vlaamse leefstijlruimte in drie typologieën 
 

De tweede ruime onderzoeksvraag, meteen verwijzend naar de eerste centrale doelstelling in deze studie, 

luidt: tot welke beschrijving van de Vlaamse leefstijlruimte komen we, steunend op een eerder ‘klassieke’ 

conceptualisering die zich richt op feitelijk gedrag, een nieuwe invalshoek die een centrale rol toekent aan 

zogenaamde attitudinale aspecten, en een laatste conceptualisering op basis van beide types indicatoren. 

Meerbepaald zijn we geïnteresseerd in de gelijkenissen en verschillen tussen de diverse 

leefstijloperationaliseringen. We verwijzen, voor een overzicht van de resultaten, ook naar de 

samenvattende tabellen (Tabel 158- p276, Tabel 159- p277, Tabel 161- p285,  

Tabel 162- p286,  

Tabel 165- p301 en Tabel 166- p302).  
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Wat de analyse op basis van attitudinale indicatoren betreft, springen met name de overeenkomsten met 

Schulzes (2000 [1992]) milieutypologie, en zijn verwijzing naar drie esthetische schema’s, in het oog. 

Zo onderscheidt zich een eerste ruime groep (in totaal om en bij 48% van alle respondenten) van drie 

clusters, met voorkeuren voor actie, avontuur, entertainment en pop. Deze ruime groep wordt verder 

opgesplitst op basis van concrete bezoekmotieven, drempels voor kunstenparticipatie, en verder ook op 

basis van de aan- of afwezigheid van publieke participatie, kunstenparticipatie en/of actieve participatie.  

Een eerste (sub)segment omvat daarbij de ‘Inclusieve, moderne actiezoekers’ (19%), met, vergeleken met 

beide andere groepen binnen deze ruimere groep, een sterkere preferentie voor intrinsieke of stijlgebonden 

aspecten (film, kunsten) en dit gecombineerd met een hogere kans op publieke (kunsten)participatie, maar 

ook op actieve (creatieve en sportieve) participatie. Een tweede segment, met ‘Moderne actiezoekers, met 

een gebrek aan interesse (12%), onderscheidt zich door een hogere kans op het vermelden van ‘geen 

interesse’ als voornaamste drempel voor publieke kunstenparticipatie, lagere publieke participatiekansen, 

een hogere kans op het vermelden van genrevreemde bezoekmotieven, en uitsluitend sportbeoefening. Een 

derde groep (‘Moderne actiezoekers, onder tijdsdruk’) vermeldt tot slot vooral ‘geen tijd’ als 

participatiedrempel, en vertoont over het algemeen de laagste (publieke en actieve) participatiekansen.  

We brengen de drie clusters in verband met Schulzes Unterhaltungsmilieu, gericht op actie en 

entertainment, sportief en niet uitgesproken kunstzinnig, en volgens Schulze het typische profiel van 

jongere (-40 jaar), lager (tot gemiddeld) geschoolden.  

 

Een tweede groep (met ongeveer 13% van de steekproef) laat een sterkere preferentie voor klassieke 

genres of folk, gecombineerd met een voorkeur voor romantische of leerrijke films, voor oude stijlreeksen 

binnen de beeldende kunsten, en ook voor kunst en cultuur op reis, of ontplooiing door middel van 

creatieve (kunstzinnige) hobby’s, zien, maar over het algemeen een lage kans op publieke 

(kunsten)participatie (uitgezonderd het bezoek aan musea en tentoonstellingen). Omwille van hun grote 

kans om ‘geen tijd’ als drempel voor kunstenparticipatie aan te duiden, geven we deze respondenten het 

label ‘Voorkeur voor klassiek of folk, onder tijdsdruk’ mee.  

Enerzijds kunnen we hun preferenties in verband brengen met het door Schulze omschreven 

Hochkulturschema, daar waar de thuisgerichte, eerder teruggetrokken stijl, en voorkeur voor romantische 

of leerrijke films en folk, eerder aanleunt bij het Trivialschema. De combinatie van beide schema’s roept 

een associatie met het Integrationsmilieu op. 

Vervolgens onderscheidt zich een derde, ruime, groep (in totaal om en bij 19%) met een omnivore 

muzikale smaak en brede voorkeur binnen de beeldende kunsten, enerzijds gekenmerkt door brede 

verwachtings- en motivatiepatronen (‘Omnivoor, brede interesse’, 6%), of anderzijds vooral gericht op 

intrinsieke, stijl- of genregebonden verwachtingen en motieven (‘Omnivoor, gericht op vorm en stijl’, 
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13%). Dit wordt gekoppeld aan hoge kansen op een divers, inclusief participatiepatroon, met inbegrip van 

publieke (kunsten)deelname, sportieve en creatieve participatie. Dit alles roept een sterke associatie op 

met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu (Spannungsschema + Hochkulturschema). 

Een laatste breder segment (ongeveer 21%) vertoont een uitgesproken voorkeur voor populaire Vlaamse 

muziek of geen muzikale genrevoorkeuren, en daarnaast een duidelijke preferentie voor rust en 

ontspanning. In de ene (sub)groep (10%) wordt dit bovendien gecombineerd met een voorkeur voor 

actie/avontuur en meer affiniteit met popmuziek. Het uit gewoonte naar tv kijken en de hoge kans op het 

vermelden van de participatiedrempel ‘Het interesseert me gewoon niet’ of ‘Ik blijf liever thuis’, brengen 

we in verband met Schulzes Harmoniemilieu (met een voorkeur voor gemoedelijkheid en anti-

complexiteit, anti-excentriek, terughoudend en sterk thuisgericht). 

 

Bovenstaande bevindingen kunnen we bovendien vertalen naar de verwachtingen betreffende de 

symbolische differentiatie, meerbepaald de assen of dimensies waarlangs leefstijlen in Vlaanderen 

variëren (hoofdstuk 3, paragraaf 4.2 en hoofdstuk 4, paragraaf 2.1).   

Op basis van deze – attitudinale – typologie vinden we dan, in de eerste plaats, eerder kunstzinnige 

leefstijlen terug, al dan niet samenhangend met een voorkeur voor intrinsieke of stijlgebonden motieven 

en verwachtingen, versus niet-kunstgerichte stijlen, waarin een voorkeur voor de functie (onder de vorm 

van escapisme en rust, maar ook actie en avontuur) primeert. Een preferentie voor vorm/stijl en/of sterker 

op de kunsten gerichte leefstijl hangt in de meeste gevallen ook samen met een (hogere kans op) een 

voorkeur voor klassieke muziek, waarbij deze laatste muzikale voorkeur al dan  niet een onderdeel vormt 

van een ruimere, omnivore, smaak. Waar de voorkeur voor klassiek daarentegen niet samenhangt met een 

omnivore smaak (met name in cluster 3 in de eerste typologie, ‘Klassiek/folk, onder tijdsdruk’), blijkt 

deze bovendien ook niet samen te gaan met een hogere kans op publieke kunstenparticipatie. 

Daarnaast tekent zich, binnen de niet-kunstgerichte leefstijlen, een onderscheid af tussen leefstijlen gericht 

op actie en avontuur, gecombineerd met popmuziek, en groepen met een voorkeur voor rust en 

ontspanning. Deze voorkeur voor rust en ontspanning wordt dan eerder gecombineerd met een sterkere 

preferentie voor lokaal georiënteerde muziek (populair Vlaams) of folk. We verwezen reeds naar de 

associatie met Schulzes Spannungsschema versus het Trivialschema. 

 

De leefstijlsegmentatie op basis van participatie-indicatoren laat vervolgens – zoals verwacht (hoofdstuk 

4, paragraaf 2.1) – breuklijnen zien die de steekproef opsplitsten naargelang de aan- of afwezigheid van 

specifieke participatievormen (actief, receptief, privaat of publiek).  

Een eerste ruime groep – ongeveer een derde van de volledige steekproef – omvat thuisparticipanten, niet 

of nauwelijks geëngageerd in actieve (sportieve of creatieve) of publieke participatie. In een tweede, 
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kleinere groep, vertegenwoordigd in één enkele cluster (14%), vinden we hogere kansen op private 

participatie en sportbeoefening, maar eveneens geen of nauwelijks publieke participatie.  

De derde groep (om en bij 25%) onderscheidt zich vervolgens door de focus op buitenshuizige, maar 

eerder niet-kunstgerichte deelname (waarbij de kunsten eng worden gedefinieerd), onder de vorm van 

reizen en bioscoopbezoek, naast actieve en private participatie.  

Een laatste ruime groep (30%), tot slot, vertoont participatie binnen alle onderzochte participatievormen, 

en is intern voornamelijk gedifferentieerd op basis van (concrete) publieke participatie en op basis van de 

keuze uit het concertaanbod, overeenstemmend met muzikale genrevoorkeuren. 

Alle onderzoeksverwachtingen, met name de veronderstelling dat op kunsten gerichte participatiestijlen 

zich zouden onderscheiden van niet-kunstgerichte patronen, dat we een belangrijke breuklijn terugvinden 

tussen publieke of buitenshuizige versus private, thuisgerichte leefstijlen, en dat zich tot slot een duidelijk 

onderscheid manifesteert tussen diegenen met een beperkte actieradius en respondenten met een inclusief, 

breed, over verschillende domeinen verspreid, participatiepatroon, worden hiermee bevestigd (hoofdstuk 

3, paragraaf 4.2 en hoofdstuk 4, paragraaf 2.1). 

De typologie op basis van (louter) participatie-indicatoren laat echter geen vergelijking met Schulzes 

onderzoek, nog steeds geldend als de breedste, meest diepgaande Europese leefstijlstudie van de afgelopen 

decennia, toe, en dit hoofdzakelijk omwille van de sterke nadruk op voorkeuren en interesses, bij Schulze.  

 

Dezelfde opsplitsing tussen exclusieve thuisparticipanten, thuisparticipanten en sportbeoefenaars, niet-

kunstgerichte publieke (naast private en actieve) participanten en ‘inclusieve’ participanten (kunstgericht 

en niet-kunstgericht publiek, sportief, creatief en privaat), vinden we tot slot ook terug in de derde 

leefstijlanalyse op basis van beide types van indicatoren. De attitudecomponenten laten bovendien toe om 

de lens scherper te stellen op elk van deze vier breed gedefinieerde groepen. Opnieuw leggen we daarbij 

de link met Schulzes (2000 [1992] belangrijkste bevindingen. 

Zo tekent zich een ruim segment af, hoofdzakelijk neigend naar het Trivialschema (het zogenaamde 

Harmoniemilieu, met om en bij 38% van de steekproef), met over het algemeen sterk thuisgerichte 

leefstijlen, een hoge kans op een voorkeur voor rust, ontspanning en escapisme, en het vermelden van de 

drempels ‘Ik blijf liever thuis’ of ‘Het interesseert me gewoon niet’. Binnen deze groep is er bovendien 

sprake van belangrijke interne verschillen naargelang de vermelde participatiemotieven en verwachtingen, 

naargelang de betrokkenheid in sportieve en creatieve participatie, maar ook naargelang muzikale 

genrevoorkeuren.  

Een eerste groep (‘Frequente tv-kijkers’, 20%) vertoont een voorkeur voor populaire Vlaamse muziek, 

gecombineerd met een uiterst geringe kans op creatieve of sportieve participatie. Een tweede segment 

(‘Niet-publieke participanten, voorkeur voor klassiek en folk’, 6%) combineert daarentegen de preferentie 
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voor populaire Vlaamse muziek met een sterkere gerichtheid op klassiek en folk, enige kans op het bezoek 

aan operettevoorstellingen of folkconcerten, en dit naast een iets hogere kans op  hobbybeoefening 

(namelijk bloemschikken of textielbewerking), of sportbeoefening. Een derde groep (‘Niet-publieke 

participanten, voorkeur voor klassiek’, 12%) laat tot slot een overwegend klassieke, of eerder omnivore, 

muzikale smaak zien. 

Een tweede en derde (ruime) cluster kunnen we het beste in verband brengen met het (telkens op één 

schema gerichte) Unterhaltungsmilieu (‘Moderne, niet-kunstgerichte, actiezoekers’, 24%) of Niveaumilieu 

(‘Klassiek georiënteerde participanten’, 13%). Bij deze laatste interpretatie is echter enige voorzichtigheid 

geboden, aangezien de ‘klassiek georiënteerde participanten’ in onze leefstijltypologie weliswaar 

duidelijke kunstzinnige interesses, naast een voorkeur voor klassieke muziek, laten zien, maar geringe 

kansen op publieke kunstenparticipatie, en dit in tegenstelling tot Schulzes (2000 [1992]: 283-291) 

beschrijvingen.  

De laatste ruime groep, tot slot, met een brede, omnivore smaak en dito participatiepatroon (binnen en 

buiten de kunsten, actief, privaat en publiek), vertoont enerzijds meer preferenties voor intrinsieke, stijl- of 

genregebonden aspecten, of anderzijds een heel breed verwachtings- en motivatiepatroon. Beide groepen 

worden geassocieerd met Schulzes Selbstverwirklichungsmilieu. 

 

Ondanks de duidelijke overeenkomsten met Schulzes beschrijvingen, en dit niet alleen in termen van de 

onderscheiden leefstijlsegmenten of –milieus, maar ook en heel opvallend wat betreft het (procentuele) 

aandeel van elk milieu/segment in de volledige steekproef, slagen we er met andere woorden in om meer 

nuance en detail aan te brengen. Dit schrijven we niet alleen toe aan de expliciete keuze voor een breed, 

holistisch leefstijlconcept waarin uiteenlopende (vrijetijds)domeinen, maar ook diverse participatievormen 

aan bod komen, maar hoofdzakelijk aan de opname van een brede waaier aan participatie-attributen of 

attitudinale indicatoren.  

In de eerste plaats komt dit fijner onderscheid, of deze interne differentiatie, immers neer op een 

verschillende oriëntatie (in termen van motieven, verwachtingen of drempels), al dan niet aangevuld met 

(muzikale) genrevoorkeuren. We verwijzen onder andere naar de interne differentiatie binnen wat we 

associeerden met het ‘Harmoniemilieu’ (bijvoorbeeld, een groep uitsluitend op ontspanning, rust of 

escapisme gericht versus een groep met een neiging tot zowel escapisme/ontspanning als actie en 

avontuur). Op dezelfde manier vinden we ook verschillen tussen ‘omnivoren met een brede 

motivatie/interesse’ (cluster 8, eerste typologie of eerder cluster 3, derde typologie) en omnivoren, sterk 

gericht op vorm-, stijl- en genregebonden aspecten (cluster 5, eerste typologie of cluster 6, derde 

typologie). Deze worden dan al dan niet aangevuld met verschillen naargelang de mate van (actieve of 

receptieve, publieke) participatie. Wat de opname van participatiedrempels aangaat, laten deze tot slot 
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bijvoorbeeld toe om het onderscheid te maken tussen een groep, gericht op pop, actie en avontuur, met in 

de eerste plaats (de perceptie van) een tijdsgebrek, en een groep met dezelfde interesses, waarbij ‘geen 

interesse’ (in het algemeen) of ‘geen interesse in het aanbod’ sterk naar voor komen.  

Onze verwachtingen aangaande het vinden van een dieper onderscheid, door opname van een brede set 

aan attitudinale indicatoren, worden hiermee bevestigd. In wat volgt gaan we meer uitgebreid in op deze – 

voor het leefstijlonderzoek betrekkelijk nieuwe – conceptualisering en operationalisering. 

 

2.1.3 Over smaken, voorkeuren en co. 
  
2.1.3.1 Het belang van attitudinale leefstijlindicatoren 
 

De opname van diverse attitudinale indicatoren bewijst zijn belang, en dit op verschillende niveaus van 

analyse. 

In de eerste plaats kunnen we verwijzen naar de acht sectorspecifieke typologieën, waar we, dankzij de 

opname van voorkeuren, verwachtingen, motieven en/of drempels, een scherper beeld kunnen schetsen 

van de interne differentiatie van (sectorspecifieke) participanten en niet-participanten, gedetailleerder dan 

gangbaar in de meerderheid van onderzoeken naar cultuurparticipatie, laat staan in het ruimere 

leefstijlonderzoek.   

Naar deze interne differentiatie werd reeds verwezen. Wat betreft (sectorspecifieke) participanten 

onderscheiden we zo groepen met een voorkeur voor vorm of stijl van groepen, gericht op actie, spanning 

of avontuur, en respondenten met een preferentie voor rust, ontspanning en escapisme. Wat betreft niet-

publieke kunstenparticipanten kunnen we voornamelijk het onderscheid maken naargelang specifieke, 

gerichte, drempels (zoals tijdsdruk, een gebrek aan lokaal aanbod, of een gebrek aan informatie), of tussen 

deze gerichte drempels en wat we hierboven als een ‘bewuste keuze voor een passieve houding’ (‘Het 

interesseert me gewoon niet’ of ‘Ik blijf liever thuis’) omschreven.  

 

Daarnaast en op een hoger analyseniveau komen we, zoals vermeld in voorgaande paragraaf, tot de 

belangrijke vaststelling dat, daar waar attitudinale aspecten expliciet in de typologie worden opgenomen, 

brede leefstijlsegmenten met meer detail en nuance kunnen worden beschreven.  

Een belangrijke bedenking bij dit alles, is het feit dat attitudinale aspecten en gedragsmatige of 

participatie-indicatoren, hoewel conceptueel erg verschillend, analytisch niet geheel van elkaar kunnen 

worden onderscheiden. Drempels sluiten aan bij niet-participatie, motieven bij participatie, en het bezoek 

aan welbepaalde concerten houdt ook een gerichte muzikale genrevoorkeur in. Het onderscheid tussen 

beide types is in een aantal gevallen zelfs voor discussie vatbaar. Zo worden muzikale genrevoorkeuren in 
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onze studie gemeten aan de hand van luisterfrequenties, en dit in navolging van een groot deel van het 

internationale onderzoek (cf hoofdstuk 4, paragraaf 1.2.1).  

Verder doet de fijnere, meer gedetailleerde beschrijving op basis van participatie-attributen geen afbreuk 

aan de waarde van leefstijlstudies die zich hoofdzakelijk richten op feitelijke participatie. Deze laten 

immers toe onderzoeksvragen te beantwoorden, bijvoorbeeld met betrekking tot verschillen in 

participatievormen, maar ook naar participatiefrequentie en –intensiteit, die, in een onderzoek dat zich 

louter toespitst op attitudinale aspecten, moeilijker aan bod komen.  

In het beste geval worden beide types indicatoren dan ook met elkaar gecombineerd, zonder het 

conceptuele onderscheid evenwel uit het oog te verliezen (zie ook, o.a.,Katz-Gerro, 2004; Peterson, 2007; 

Katz-Gerro & Yaish, 2008; Rössel, 2008).  

Deze laatste benadering omvat op theoretisch niveau de meest ‘complete’ invulling van het 

leefstijlconcept, ervan uitgaand dat individuen zich zowel via hun gedrag, maar daarnaast ook via hun 

voorkeuren, motieven en verwachtingen, sociaal onderscheiden. Dit laatste wordt, zoals reeds 

herhaaldelijk gesteld, nu ook empirisch bevestigd. 

 

2.1.3.2 Focus op participatiedrempels 
 

Zoals reeds gesteld slagen we er, dankzij de bijzondere aandacht voor attitudinale aspecten, in een 

scherper beeld te schetsen van zowel participanten als niet-participanten.  

Bij het gebruik van de termen ‘niet-participatie’ versus ‘participatie’ dienen we echter steeds voor ogen te 

houden dat deze termen slechts betekenisvol zijn binnen een scherp afgebakende context. Meerbepaald 

dient aangegeven te worden op welke specifieke participatievorm(en), en op welke specifieke sector(en), 

de termen betrekking hebben (zie ook Peterson, 2005). Bovendien moeten we voor ogen houden dat geen 

enkele leefstijlanalyse, hoe uitgebreid ook, het volledige spectrum aan (vrije)tijdsbestedingen in kaart kan 

brengen (zie ook de discussie, verderop). 

Hoewel – globaal gezien – dus geen sprake kan zijn van ‘sectoroverkoepelende niet-participanten’, vinden 

we in deze leefstijlanalyse wel groepen terug met een erg beperkte actieradius. Zo wordt een groep 

gedetecteerd die – over diverse sectoren heen –  niet of nauwelijks buitenshuis participeert, niet of 

nauwelijks actief participeert, en ook thuis minder naar film, maar wel frequent naar tv kijkt (meerbepaald 

cluster 2 in de derde typologie, omschreven als ‘Frequente tv-kijkers’, 20% van de steekproef), of (op 

basis van de tweede typologie) een groep van ‘Thuisparticipanten’ (16%), eveneens met opvallend lage 

kansen op publieke en actieve participatie.  

Drempels of redenen voor niet-participatie werden uitsluitend onderzocht binnen drie kunstensectoren. 

Hier is één van de belangrijkste vaststellingen het onderscheid tussen, aan de ene kant, individuen die 
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aangeven ‘liever thuis te blijven’ en ook over het algemeen ‘geen interesse te hebben’, en individuen die 

gerichte drempels vermelden. In de sectoroverkoepelende studie valt daarbij met name het feit op, dat 

deze drempels zich over verschillende sectoren herhalen. 

Vooral in de laatste analyse, op basis van attitudinale indicatoren en participatie-indicatoren, wordt 

daarnaast duidelijk hoe zich, enerzijds, deze (‘thuisgerichte’) groepen afbakenen (20% tot 30% van de 

steekproef) en hoe, anderzijds, niet-kunstenparticipanten met meer gerichte drempels (gebrek aan tijd, 

aanbod,…) in dezelfde ruimere clusters terechtkomen als publieke kunstenparticipanten.  

 

Concreet kunnen we dit laatste element interpreteren als ‘meer inhoudelijke gelijkenis’ tussen 

participanten met gerichte drempels en diegenen die wel reeds (publiek) participeren. Die inhoudelijke 

gelijkenis, zo bleek uit de analyses, houdt dan onder andere in dat respondenten met gerichte drempels 

meer geneigd zijn tot actieve (recreatieve en sportieve) participatie. Of anders gesteld: het toont ons dat zij 

die reeds geëngageerd zijn in recreatieve en/of sportieve participatie, veeleer gerichte drempels voor 

(publieke) kunstenparticipatie vertonen (ter illustratie verwijzen we hier naar de ‘Moderne, niet-

kunstgerichte actiezoekers’, 24%, in de derde typologie).  

Inhoudelijk kan dit op twee elementen wijzen. Enerzijds kunnen we uitgaan van de veronderstelling dat 

het hier om reële (gerichte) drempels, zoals een reëel tijdsgebrek, een reële perceptie van een te klein 

lokaal aanbod of te weinig informatie over het aanbod, gaat. Dan moeten er redenen te vinden zijn 

waarom precies diegenen die deze reële drempels vertonen, met een hogere kans wel actief zijn binnen 

welbepaalde (niet- of minder kunstzinnige) activiteiten, zoals reizen, creatieve hobby’, sport of (eventueel) 

bioscoopbezoek. Anderzijds kan het duiden op een zekere ‘sociale wenselijkheid’ om specifieke, 

conditiegebonden, redenen om niet te participeren aan te duiden, eerder dan onverschilligheid of 

desinteresse. Anders gezegd: participatie lijkt – althans voor zover we kunnen afleiden uit de beschikbare 

metingen – meer sociaal wenselijk voor deze laatste groepen, waardoor zij met beduidend lagere kans 

drempels als ‘Het interesseert me gewoon niet’ of ‘Ik blijf liever thuis’ vermelden. Opnieuw is het hierbij 

belangrijk aan te geven dat dit patroon zich over sectoren heen doorzet. 

 

2.1.3.3 Interne differentiatie bij ‘participanten’ 
 

Ook binnen de groep van participanten (opnieuw, afhankelijk van de definitie), tekenen zich op sectoraal 

of breder niveau, belangrijke verschillen af.  

We verwezen reeds naar het duidelijke onderscheid tussen frequente/intensieve, enerzijds, en occasionele 

participanten, anderzijds, in de verschillende sectorale analyses. Deze  participatiefrequenties houden 

verband met specifieke genrevoorkeuren en andere attitudecomponenten. Zo kunnen we frequente of 
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intensieve participatie linken aan intrinsieke, genregebonden of stijlgebonden verwachtingen en 

voorkeuren, terwijl genrevreemde motieven en verwachtingen, met hogere kansen worden vermeld door 

bezoekers met lagere participatiefrequenties.  

 

Op sectoroverkoepelend niveau vinden we bovendien dat (zoals eveneens het geval was wat betreft de 

participatiedrempels) er sprake is van duidelijke ‘stijlpatronen’: een voorkeur voor escapisme en 

ontspanning in de ene sector, hangt samen met een analoge preferentie in een andere sector. We 

verwijzen, ter illustratie, naar ‘Omnivoren, gericht op vorm en stijl’ (13%), in de eerste typologie, die 

zowel wat betreft de drie kunstensectoren, als wat betreft tv-kijken, en verder ook aangaande de 

beoefening van creatieve kunstzinnige hobby’s, van een eerder reflexieve/op vorm gerichte stijl getuigen. 

Een ander (sectoroverkoepelend) stijlpatroon tekent zich bijvoorbeeld af onder de vorm van een brede 

voorkeur en daaraan gekoppeld breed motivatie- en verwachtingspatroon binnen cluster 8 in de eerste 

typologie (‘Omnivoren, met een brede interesse’), en, (iets minder uitgesproken) binnen cluster 3 in de 

derde typologie. 

Uiteraard is elke leefstijlanalyse idealiter gericht op het vinden van dergelijke brede, 

sectoroverkoepelende, stijlpatronen, en bevestigt dit alles in de eerste plaats de centrale verwachtingen in 

deze studie.  

 

2.2 Sociale differentiëring in leefstijlen 
 

2.2.1 Cultureel kapitaal en sociaal kapitaal 
 

Met behulp van een ruime waaier aan leefstijlcorrelaten, waaronder niet alleen indicatoren van cultureel 

en sociaal kapitaal, maar ook andere sociodemografische variabelen (meerbepaald leeftijd, geslacht, 

verstedelijkingsgraad van de woonplaats, beroep/taakinhoud en gezinssamenstelling), willen we de 

vastgestelde leefstijlverschillen of symbolische differentiatie in Vlaanderen vervolgens ook verklaren, en 

tegelijkertijd in een breder maatschappelijk perspectief plaatsen. Hiertoe gebruiken we multinomiale 

logistische regressie (zie voorgaande bespreking).  

 

Volledig in lijn met de verwachtingen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.1, hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.2 en 

hoofdstuk 4, paragraaf 3.2)  bevestigen de resultaten in de eerste plaats dat cultureel kapitaal een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste, indicator is van leefstijlverschillen.  

  

Wat de verschillen op gebied van participatie(stijlen) aangaat, stellen we zo vast dat niet alleen de kans 

om te behoren tot clusters waarin publiek aan de kunsten wordt deelgenomen, maar daarnaast ook de kans 
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om te behoren tot clusters waarin, kortweg, publiek wordt deelgenomen, positief wordt beïnvloed door de 

hoeveelheid cultureel kapitaal. Meerbepaald werd ‘cultureel kapitaal’ in onze studie meerdimensionaal 

omschreven, en concreet geoperationaliseerd op basis van drie indicatoren: het opleidingsniveau van de 

respondent, de culturele praxis van zijn ouders en de genoten (extra-curriculaire) kunstopleiding.  

Daarnaast vinden we over de hele lijn opvallende effecten van sociaal kapitaal, vrijwel steeds parallel 

lopend aan deze uitgaande van de hoeveelheid cultureel kapitaal. Meerbepaald is er sprake van een 

positieve samenhang tussen de omvang van het vrijetijdsnetwerk en de kans om tot een cluster te behoren 

waarin doorgaans publiek binnen de kunsten wordt geparticipeerd,  maar ook tot clusters waarin publieke 

participatie (in het algemeen) met hogere kans voorkomt. In omgekeerde zin vinden we beduidende 

negatieve effecten, van cultureel kapitaal en sociaal kapitaal, op de kans om terecht te komen in een 

cluster waarin hoofdzakelijk tv wordt gekeken, maar niet actief (recreatief/sportief) of publiek wordt 

geparticipeerd (bijvoorbeeld cluster 2, derde typologie, ‘Frequente tv-kijkers’).  

Dit alles bevestigt de internationale bevindingen (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.2 en hoofdstuk 3, paragraaf 

4.3.2). 

 

Op een zelfde manier vinden we ook dat cultureel kapitaal de belangrijkste determinant is van 

smaakverschillen. Niet alleen de kans op het vertonen van een omnivoor smaakpatroon, maar ook de kans 

om tot een cluster te behoren waarin een sterkere preferentie voor vorm-, stijl- of genregebonden aspecten 

centraal staat, of anderzijds tot clusters waarin een sterke voorliefde voor klassieke muziekgenres naar 

voorkomt, of tot slot een kunstzinnige oriëntatie in het algemeen, houdt verband met deze correlaat. Dit 

alles ligt, opnieuw, sterk in lijn met de belangrijkste verwachtingen afgeleid uit het internationale leefstijl- 

en cultuuronderzoek (zie hoofdstuk 1, in het bijzonder paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4.1 en hoofdstuk 3, 

paragraaf 4.3.2).  

Sociaal kapitaal hangt daarbij, althans voor zover we kunnen afleiden uit de brede clusterbeschrijvingen, 

minder sterk samen met deze attitudinale verschillen, of met smaakverschillen, dan met kansen op 

publieke (kunsten)participatie.  

We leiden dit laatste af uit een vergelijking van de effecten binnen twee leefstijlsegmenten, die uitsluitend 

van elkaar verschillen in termen van de kans op publieke participatie, maar allebei met een kunstzinnige 

oriëntatie, met elkaar te vergelijken. We verwijzen bijvoorbeeld naar cluster 3 (gericht op klassiek/folk, 

met tevens een algemene kunstzinnige oriëntatie, maar onder tijdsdruk), ten opzichte van cluster 5 

(‘Omnivoren, gericht op vorm en stijl’) in de eerste typologie. Er is wel een positief effect van cultureel 

kapitaal om tot de eerste cluster (die niet of nauwelijks publiek participeert) te behoren, maar een negatief 

effect van sociaal kapitaal. Daarentegen is er sprake van positieve effecten van zowel sociaal als cultureel 

kapitaal, op de kans om tot de breed (publiek) participerende omnivoren te behoren. Analoge resultaten 
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vonden we overigens terug in de derde typologie, op basis van participatie-indicatoren en attitudinale 

indicatoren. 

 

Teruggrijpend naar de typologie van Schulze (2000 [1992]), kunnen we vervolgens ook opmerken dat de 

door Schulze beschreven verschillen tussen hoger geschoolden, middelmatig geschoolden en laag 

geschoolden, en hun neiging naar het Trivialschema, Spannungsschema, Hochkulturschema in belangrijke 

mate worden gereflecteerd in onze studie.  

Vooral de discrepantie – in termen van cultureel kapitaal, maar ook wat betreft sociaal kapitaal – tussen de 

groep die we in verband brachten met het Harmoniemilieu, en het Selbstverwirklichungsmilieu, springt 

daarbij in het oog. Opvallend positieve effecten van cultureel kapitaal en sociaal kapitaal worden zo 

teruggevonden, op de kans om tot de laatste (omnivore) groepen te behoren, terwijl er sprake is van 

opvallend negatieve effecten, op de kans om tot een cluster binnen het ruimere Harmoniemilieu te 

behoren. We herinneren er hierbij aan, dat de referentieclusters in de drie multinomiale regressie-analyses 

telkens het sterkste aansluiten bij het ruimere Unterhaltungsmilieu (‘Moderne actiezoekers, met een 

sterkere voorkeur voor pop’), met een (bij Schulze) laag tot gemiddeld opleidingsniveau. 

 

Wat deze vergelijking met het milieumodel bij Schulze aangaat (zie ook in vorige paragrafen), dragen 

cultureel en sociaal kapitaal tot slot ook bij tot de verklaring van de teruggevonden interne verschillen 

binnen de ruimere, met Schulzes sociale milieus geassocieerde, leefstijlsegmenten. 

In de eerste plaats is er de interne differentiatie binnen (wat we associeerden met) het ruimere 

Harmoniemilieu. Naargelang er sprake is van meer cultureel kapitaal, vinden we een hogere kans om te 

behoren tot een cluster waarin wel  sportief of creatief wordt geparticipeerd, of tot een cluster waarin een 

voorkeur voor klassieke muziek naar voor komt (we vergelijken hierbij concreet ‘Frequente tv-kijkers’ 

met ‘Niet-publieke participanten, met een voorkeur voor klassiek’ binnen de derde leefstijltypologie).    

Precies op dezelfde manier kunnen we ten dele de interne differentiatie binnen het ruimere 

Unterhaltungsmilieu, gericht op popmuziek, actie en avontuur, verklaren. De hoogst opgeleiden, diegenen 

met cultureel actieve ouders en daarnaast de (buitenschools) kunstzinnig geschoolden, vertonen hierbij de 

hoogste kans om tot een cluster te behoren waarin intrinsieke of stijlgebonden verwachtingen en motieven, 

een meer omnivore muzikale smaak en over het algemeen ook een hogere kans op publieke participatie, 

naar voor komen (bijvoorbeeld de ‘Inclusieve, moderne, actiezoekers’ binnen de eerste typologie, 

vergeleken met de andere moderne actiezoekers). Ook de omvang van het vrijetijdsnetwerk helpt, op een 

analoge manier, deze interne verschillen te verklaren. 
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Dit alles geeft – voor zover we dit cultureel kapitaal, zoals gangbaar in de literatuur (o.a. Bourdieu (1984 

[1979]; Schulze (2000 [1992]) als een sociaal ordenende, of hiërarchische, variabele mogen aanzien – 

meteen ook aan dat er in de huidige Vlaamse samenleving in zekere zin sprake is van verticale 

leefstijldifferentiatie. 

 

2.2.2 Over leeftijds- en generatieverschillen 
 

Globaal gezien vinden we dat leeftijd meer opvallende effecten uitoefent waar het verschillen in culturele 

smaak betreft (waarmee we niet alleen genrevoorkeuren, maar ook alle opgenomen participatie-attributen 

aanduiden), dan wat betreft verschillen in participatiecijfers en –vormen.  

 

De leeftijdseffecten op muzikale genrevoorkeuren, zoals deze naar voor komen binnen ruimere leefstijlen, 

zijn daarbij opvallend. Zoals we ook mogen verwachten op basis van eerder onderzoek (o.a. hoofdstuk 1, 

paragraaf 6), gaat het daarbij in de eerste plaats om een onderscheid tussen ‘klassiek’ en ‘modern’, en in 

een fijnere afbakening ook tussen, aan de ene zijde, ‘pop’ (in verband gebracht met het Spannungsschema) 

bij jongere groepen, en aan de andere zijde, ‘folk’ en ‘klassiek’ (ook gelinkt aan Schulzes Trivialschema 

en Hochkulturschema), bij ouderen (zie ook van Eijck, 2001 & van Eijck & Lievens, 2008, in hun 

vergelijking tussen de muzikale discours bij Frith (1996) en de alledaagsesthetische schema’s bij Schulze).  

 

Daarnaast vinden we ook belangrijke leeftijdseffecten op de kans op het voorkomen van zogenaamde 

omnivore smaakpatronen terug. Deze spreken de algemene verwachtingen omtrent omnivoriteit, zoals 

geformuleerd door Peterson (1992), echter tegen. Ze liggen wel in de lijn van andere, meer recente, 

internationale onderzoekbevindingen (o.a. van Eijck & Knulst, 2005 en Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & 

Lopéz-Sintas, 2007). Onze basisvaststelling is dat culturele omnivoren ouder zijn dan we kunnen 

vermoeden op basis van de vaststellingen bij Peterson (1992) maar ook Schulze (2000 [1992]). Dergelijke 

smaakpatronen worden immers niet hoofdzakelijk teruggevonden binnen de jongste cohorten van de hoger 

opgeleiden, maar veeleer binnen de hoger opgeleiden van middelbare of oudere leeftijd. Eén mogelijke 

verklaring houdt in dat Peterson (1992) niet zozeer een leeftijds- of levensfase-effect, maar wel een 

cohorte-effect, detecteerde (zie ook van Eijck & Knulst, 2005). Kort gesteld: de kans bestaat dat we 

precies dezelfde cohorte die indertijd (eind jaren ’80), in de studies van Peterson (en anderen, cf hoofdstuk 

1, paragraaf 6.3) maar bijvoorbeeld ook bij Schulze (2000 [1992]) een brede (muzikale) smaak vertoonde, 

nu wordt teruggevonden in onze studie, maar dan 15 jaar later en ouder. Het gaat dan specifiek over de 

generaties, geboren tijdens de jaren ’50 en (vroege) jaren ’60. 
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Bij deze bevinding, dat culturele omnivoren ouder zijn dan verwacht, dienen echter een aantal belangrijke 

kanttekeningen te worden gemaakt.  

Wanneer we uitgaan van een ruwe indeling tussen klassieke genres, pop (hoofdzakelijk internationaal 

georiënteerde moderne muziek) en folk (lokaal georiënteerde muziek en volksmuziek), vinden we zoals 

reeds gesteld duidelijke bevestiging voor het feit dat de jongere cohorten voornamelijk gericht zijn op pop, 

daar waar oudere cohorten binnen de hoger geschoolden met hogere kans zowel pop beide andere 

metagenres lijken te verkiezen. Indien we echter meer flexibiliteit toelaten in de ruimere invulling van de 

drie metagenres (cf o.a. Frith, 1996, in zijn beschrijving van muzikale discours en ook bij van Eijck & 

Lievens, 2008), kunnen op basis van een analyse als de onze eigenlijk geen besluiten worden getrokken 

over (de leeftijd van) culturele omnivoren, althans op de manier waarop Peterson (1992) hen omschreef,  

met inbegrip van symbolische grensoverschrijding.  

Het meetinstrument omvat, immers, ondanks de fijnmazigheid, nog steeds vrij ruime categorieën, waarbij 

bijvoorbeeld ‘jazz’ binnen het bredere item ‘Jazz/blues/soul of funk’ werd opgenomen. Wat dit laatste 

genre betreft,  bestaat in de literatuur echter nog weinig discussie over het pad dat dit specifieke genre  

heeft afgelegd tijdens de voorbije vijf decennia, of nog, over het huidige ‘highbrow’ karakter, en zo we 

willen, over de situering binnen het klassieke of ‘art’ discours (cf Frith, 1996; Peterson, 1997; van Eijck & 

Lievens, 2008). Bovendien kunnen ook binnen het jazzgenre nog tal van onderscheidingen worden 

gemaakt. Het vraagt met andere woorden om een erg diepgaande analyse van muzikale genrevoorkeuren 

en het hele discours daarmee verbonden, en in de eerste plaats ook om een erg fijne meting, om uit te 

maken in hoeverre bepaalde subgenres van ‘pop’, maar ook van het ruimere genre ‘folk’, geen analoge 

transitie van zogenaamd ‘lowbrow’ naar ‘middlebrow’, of zelfs ‘art’ of ‘highbrow’ hebben doorgemaakt 

(voor zover het al mogelijk is om dergelijk hiërarchische indeling te maken – cf hoofdstuk 2) (zie ook van 

Eijck & Lievens, 2008). Met dit alles rijst de vraag of, en in hoeverre, de term ‘culturele omnivoor’ nog 

relevant is bij de inhoudelijke bespreking van onze onderzoeksresultaten.  

 

In de tweede plaats dient de stelling dat culturele omnivoren in ons onderzoek gemiddeld genomen ouder 

zijn dan niet-omnivoren ook enigszins te worden genuanceerd. Naast deze oudere, hoger opgeleide groep 

met een brede smaak, vinden we immers ook beduidend jongere groepen met een erg brede culturele 

smaak terug (bijvoorbeeld cluster 3, derde typologie en cluster 8, eerste typologie). Een iets sterkere 

gerichtheid op populaire muziek springt daarbij echter in het oog, alsook minder publieke participatie, 

vergeleken met de oudere groep.  

Wat jongeren er dan precies van weerhoudt om meer te participeren, is daarbij niet duidelijk. Op basis van 

deze studie kunnen we echter in ieder geval afleiden dat, zeker voor de groep tussen 25 en 34 jaar oud,  de 

(reële of vermeende) tijdsdruk veelvuldig naar voor wordt geschoven. Het is in ieder geval doorgaans op 
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deze leeftijd dat de carrière en het gezinsleven echt uit de startblokken komen, wat echter niet afdoende 

verklaart waarom iets oudere groepen (34-54  jaar) geen analoge tijdsdruk lijken te ervaren. Het verklaart 

ook niet waarom het effect overeind blijft, zelfs na controle voor de gezinssamenstelling.  

We zijn echter van mening dat de term ‘culturele omnivoriteit’ in de eerste plaats dient te slaan op een 

brede culturele smaak, die eventueel vervolgens wordt weerspiegeld in feitelijk gedrag. Dit voldoet ook 

aan de initiële invulling bij Peterson (1992). Zoals anderen pleiten ook wij hierbij dus voor meer 

conceptzuiverheid, of althans voor een degelijke conceptafbakening in elk onderzoek naar culturele 

omnivoriteit (o.a. Lopéz-Sintas & Garcia-Álvarez, 2002; Peterson, 2005/2007; Chan & Goldthorpe, 

2007b; Garcia-Álvarez, Katz-Gerro & Lopéz-Sintas, 2007; Sullivan & Katz-Gerro, 2007). Vanuit deze 

invalshoek volstaat dan de brede smaak (binnen verschillende sectoren) om als ‘culturele omnivoren’ te 

kunnen worden bestempeld.  

Wat het andere element betreft, namelijk de sterkere appreciatie voor pop door jongere omnivoren, werd 

één mogelijke verklaring reeds aangereikt, namelijk het gebruik van ruime categorieën en daardoor weinig 

nuance in het meetinstrument voor muzikale genrevoorkeuren.  

 

Naast de impact op brede versus beperkte smaakpatronen, en de voorkeur voor folk, klassiek of pop, 

vonden we ook belangrijke leeftijdsverschillen naargelang de gerichtheid op actie en avontuur (tevens 

geassocieerd met het Spannungsschema) en rust of escapisme (gelinkt aan het Trivialschema). Leeftijd 

kan zo ook, net zoals cultureel en sociaal kapitaal, ten dele de interne verschillen binnen de ruimere 

leefstijlsegmenten (met name binnen het segment geassocieerd met het Harmoniemilieu), helpen 

verklaren. Ter illustratie verwijzen we naar de derde typologie, waarin een verschil naar voor komt tussen 

‘Niet-publieke participanten, gericht op klassiek en folk’, (nog) opvallend vaker behorend tot de 65-

plussers, in vergelijking met ‘Frequente tv-kijkers, die liever thuis blijven of geen interesse hebben’. 

Een laatste, algemeen en in het oog springend, leeftijdseffect betreft het feit dat de oudste leeftijdsgroepen, 

en met name 65-plussers, over de hele lijn minder thuishoren in segmenten die frequent of binnen vele 

domeinen publiek participeren. Zij worden met andere woorden in sterke mate geassocieerd met Schulzes 

Harmoniemilieu. Dit bevestigt eveneens de hypothesen, afgeleid uit het sectorspecifieke en bredere 

onderzoek (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.5 en 6.4.7). 

 

2.2.3 Overige leefstijlcorrelaten 
 

Wanneer we tot slot de effecten van de vier overige correlaten (geslacht, verstedelijkingsgraad van de 

woonplaats, taakinhoud en gezinssamenstelling) bekijken, tekenen zich belangrijke verschillen af (naar 

grootte van de effecten), tussen de diverse leefstijloperationaliseringen. 



- 361 - 

 

Attitudinale verschillen houden zo duidelijker verband met het geslacht van de respondent, dan met 

verschillen betreffende participatievormen en –cijfers, en dit in lijn met de verwachtingen (hoofdstuk 1, 

paragraaf 6.4.6). Meer concreet merken we bij vrouwelijke respondenten een sterkere voorkeur voor 

intrinsieke, stijlgebonden aspecten op, meer interesse in beeldende kunsten en klassieke muziekgenres, 

maar ook meer kunstzinnige activiteit in het algemeen, terwijl mannen iets meer gericht zijn op actie, 

avontuur en moderne genres. Dit kan onder andere worden verklaard door biologische verschillen (met 

name op vlak van emotionele beleving) tussen mannen en vrouwen, maar ook door verschillen in 

socialisatie, onder andere uitmondend in een verschillend gebruik van culturele consumptie en culturele 

smaak als statusmarker (zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.4.6 en ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.1).  

Wat de overige correlaten, namelijk taakinhoud, verstedelijkingsgraad van de woonplaats en 

gezinssamenstelling, betreft, kunnen we op basis van deze analyses voornamelijk de link leggen met 

specifieke participatiedrempels. Ook dit leunt aan bij de bevindingen uit de internationale 

onderzoeksliteratuur (hoofdstuk 1, paragraaf 6.4). Ze helpen op die manier ook om de interne verschillen, 

binnen ruimere leefstijlsegmenten, te verklaren. 

Zo zien we een hogere kans voor de categorie ‘andere niet-werkenden’ om te behoren tot een cluster, 

waarin ‘ik blijf liever thuis/ik heb gewoon geen interesse’ sterk op voor voorgrond treedt. Daarentegen 

zijn er lagere kansen voor respondenten in een managementfunctie om in deze thuisgerichte of ‘bewust 

passieve’ groepen terecht te komen.  

Verder vinden we een verband tussen de verstedelijkingsgraad van de woonplaats en de kans om te 

behoren tot een cluster waarin ‘een gebrek aan lokaal aanbod’ als belangrijke drempel naar voor komt, en 

associëren we een stedelijk woonmilieu ook met een meer op actie, sport en avontuur gerichte leefstijl.  

Over het algemeen valt echter op hoe, gecontroleerd voor de effecten van cultureel kapitaal, de 

beroepskenmerken (hier: jobinhoud en –oriëntering) of de taakinhoud, slechts geringe effecten uitoefenen 

op de vastgestelde leefstijlverschillen. Hoewel beroepsstatus en –klasse niet in het model werden 

opgenomen (omwille van een gebrek aan data om tot adequate schalen te komen – hoofdstuk 2, paragraaf 

3.2.4), gaan we ervan uit dat ook deze weinig bijkomende effecten zouden uitoefenen. De achterliggende 

gedachte hierbij is dat opleidingsverschillen, taakinhoud en beroepsinhoud/oriëntering, in zich reeds een 

groot deel van de status- en klassevariantie dragen. Daarnaast gaan we, zoals gezegd, bij deze stelling uit 

van de bevinding dat jobkenmerken veel minder dan indicatoren van cultureel kapitaal, een invloed 

uitoefenen. Hierbij geldt echter de opmerking dat de verschillen tussen beroepsactieven en niet-werkenden 

wel op een belangrijke sociale breuklijn duiden (waarover verder meer). 
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2.2.4 Een typering van leefstijlclusters, door middel van leefstijlcorrelaten 
 

We kunnen de besproken effecten nu ook in verband brengen de opgebouwde leefstijlsegmentatie, om op 

die manier tot een meer gedetailleerde schets te komen. We beperken ons in dit geval tot de meest brede 

en tegelijk meest informatieve leefstijloplossing, op basis van gedragsindicatoren en attitudinale 

indicatoren. De volgorde van bespreken houdt hierbij verband met de hoeveelheid cultureel en sociaal 

kapitaal, verbonden aan een specifieke cluster (met name, in een ordening van hoog naar laag). 

 

Zo is de groep van ‘Omnivoren, gericht op vorm, stijl of genregebonden aspecten’ (cluster 6, 10%),  

opvallend hoger opgeleid, met hogere kans kunstzinnig geschoold, en met hogere kans opgegroeid bij 

cultureel actieve ouders, in vergelijking met de referentiegroep (‘Moderne, niet-kunstgerichte, 

actiezoekers’, 24%). Deze omnivoren, gericht op vorm en stijl, zijn verder beduidend ouder dan 

respondenten in de vergelijkingsgroep (er is sprake van een algemeen, positief, leeftijdseffect). Wat betreft 

de omvang van het vrijetijdsnetwerk, of de overige correlaten, merken we geen verschillen op.  

De tweede groep omvat eveneens ‘omnivoren’ (‘Inclusieve en frequente participanten’, cluster 3, 16%), 

met een minder opvallende voorkeur voor vorm en stijl, maar daarentegen sterker gericht op actie, 

avontuur en sport. Het belangrijkste verschil tussen deze laatste groep en de referentiegroep betreft 

meerbepaald de bredere (publieke en creatieve) participatie in de derde cluster.  Deze cluster bezit 

eveneens meer cultureel kapitaal (hoger opgeleid, kunstzinnig geschoold, met cultureel actieve ouders). 

Het leeftijdseffect, vergeleken met de referentiecluster, blijft hier echter beperkt tot een lagere kans voor 

25- tot 34-jarigen, terwijl stedelingen met hogere kans in deze groep thuishoren.  Ook hier vinden we 

echter geen verschillen naargelang de hoeveelheid sociaal kapitaal. Net zoals dit het geval is in de 

referentiecluster, laten respondenten in deze groep zich tot slot nog kenmerken door hun gerichte 

participatiedrempels, zoals een gebrek aan tijd, informatie of aanbod. 

De cluster die we in verband brachten met Schulzes Niveaumilieu, de ‘Klassiek georiënteerde actie 

participanten’ (cluster 4, 13%) wordt vervolgens in de eerste plaats gekarakteriseerd door een hogere 

leeftijd. We vinden, meerbepaald, beduidend minder jongeren of jonge volwassenen (14 tot 34 jaar oud) 

terug, aangevuld met een hogere kans om gepensioneerd te zijn. Verder zijn er geen verschillen 

naargelang de hoeveelheid cultureel kapitaal, vergeleken met de referentiegroep van moderne 

actiezoekers, maar merken we wel dat respondenten gemiddeld genomen over kleinere sociale netwerken 

beschikken. Ook in dit leefstijlsegment worden, verder, doorgaans gerichte drempels, zoals een gebrek aan 

tijd of informatie, aangeduid. Opvallend is bovendien het feit dat respondenten hier met hogere kans 

intensief sporten, of creatief actief zijn, en dit laatste in vergelijking met andere niet-publieke 

participanten. 
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Cluster 5, met niet-publieke participanten met een preferentie voor klassieke muziek of een omnivore 

muzikale smaak (12%), omvat in de eerste plaats beduidend meer vrouwen. Deze groep is sterk gericht op 

rust en ontspanning, en vertoont enige kans om bezig te zijn met textielbewerking, of incidenteel te 

sporten. Respondenten in deze cluster zijn bovendien opvallend ouder (een hogere kans voor 65-plussers), 

lager opgeleid en gepensioneerd of ‘niet-werkend’ (categorie ‘andere niet-werkenden’). Opvallend is ook 

het feit dat zij met grotere waarschijnlijkheid wel (buitenschools) kunstzinnig geschoold zijn. Net zoals dit 

het geval was in cluster 4, zijn de sociale netwerken verder beduidend kleiner, vergeleken met de 

referentiegroep. In tegenstelling tot de vierde cluster, wegen een algemeen gebrek aan interesse of het 

liever thuis tot slot door als participatiedrempels.  

Lager geschoolden, respondenten met kleinere netwerken, en andere niet-werkenden vinden we eveneens 

met hogere kans terug in de zevende cluster (niet-publieke participanten, met een hogere appreciatie voor 

folk of klassiek, naast populaire Vlaamse muziek, 6%). Het meest opvallende effect betreft echter de hele 

hoge kans voor 65-plussers, en daarnaast voor gepensioneerden, om in deze groep terecht te komen. Net 

zoals de vorige cluster, zijn ook deze individuen bovendien sterk gericht op rust en ontspanning, en vinden 

we een hogere kans om creatief bezig te zijn met textiel, of om aan bloemschikken te doen. De 

belangrijkste participatiedrempel komt ook hier neer op het feit dat men ‘liever thuis blijft’ of ‘gewoon 

geen interesse heeft’. 

Het sterkste opleidingseffect vinden we evenwel terug in de groep van ‘Frequente tv-kijkers (20%)’, die 

eveneens liever thuis blijven of ‘gewoon geen interesse’ hebben, en in tegenstelling tot clusters 6 en 7 

zelfs een lage kans laten zien op enige creatieve hobby. Hun meest opvallende kenmerk is dat zij, met 

grotere waarschijnlijkheid, uit gewoonte en frequent naar tv kijken. Het opleidingseffect wordt in dit 

laatste geval nog versterkt door een lagere kans voor diegenen met cultureel actieve ouders, om tot deze 

groep te behoren, en door het feit dat respondenten hier op minder grote netwerken kunnen terugvallen. 

Naast ‘andere niet-werkenden’ vinden we tot slot, en zoals in clusters 6 en 7, opvallend meer 65-plussers 

in deze cluster terug. Hier wordt het leeftijdseffect echter niet aangevuld met een grotere kans voor 

gepensioneerden. 

 

De breuklijn tussen publieke participatie en (hoofdzakelijk) thuisparticipatie, gaat met andere woorden 

opvallend samen met een leeftijdsverschil, dat ook samenhangt met de pensioenleeftijd. Verder 

onderscheidt deze breuklijn ook de niet-werkende van de werkende bevolking (met uitzondering van 

studenten), en diegenen met kleine sociale netwerken, tegenover de groepen die kunnen terugvallen op 

grotere vrijetijdsnetwerken. De actieradius, gaande van (veel) publieke participatie en actieve participatie, 

over uitsluitend actieve participatie, tot uitsluitend of voornamelijk (frequent) televisiekijken (voor zover 
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gemeten) houdt echter in de eerste plaats verband met de mate waarin men kan terugvallen op cultureel 

kapitaal, gemeten aan de hand van drie indicatoren.  

 

2.2.5 Gedrag, attitudes en de samenhang met leefstijlcorrelaten 
 

Tot slot richten we ons op een aantal algemene bemerkingen, aangaande het verband tussen leefstijlen 

(zoals hier geoperationaliseerd) en het ruime verklaringsmodel.  

Over het algemeen valt op hoe de attitudinale leefstijlindeling minstens even sterk samenhangt met 

indicatoren van cultureel en sociaal kapitaal, en andere sociodemografische kenmerken. In de literatuur 

bestaat hierover discussie, zo bleek in hoofdstuk 2, maar deze studie maakt het mogelijk de effecten en 

verklaringskracht van het model over leefstijloperationaliseringen heen te vergelijken. 

We brengen dit in verband met de stelling dat attitudes inherent verweven zijn met iemands 

persoonlijkheid, en zo ook met diens sociodemografische kenmerken en sociale positie. 

Participatiedrempels (hier opgenomen als attitudinale leefstijlaspecten), daarenboven, weerspiegelen 

vermoedelijk beter sociaalstructurele condities, of hangen met andere woorden bijna noodzakelijk sterk 

samen met leeftijd, gezinssamenstelling, woonplaats of financiële middelen,…(o.a. ook Ganzeboom, 

1988; Peterson, 2005/2007 en ook bespreking in vorige paragraaf).  

 

Al bij al moeten we echter, bij de toetsing van het ruimere verklaringsmodel voor leefstijlverschillen, 

nogmaals beklemtonen dat het belangrijkste ‘probleem’ in elke leefstijlstudie te maken heeft met de brede 

omschrijving van clusters, en het feit dat slechts effecten van correlaten op de kans om tot zo’n (breed 

beschreven) cluster te behoren, in kaart kunnen worden gebracht. Sectoraal onderzoek leent zich dan beter 

tot detailanalyse, waarbij we de precieze impact van leefstijlcorrelaten op het voorkomen van specifieke 

participatiedrempels, of bijvoorbeeld, op de (frequentie van) actieve, publieke, of kunstgerichte 

participatie, kunnen nagaan. De sectorale typologieën uit dit onderzoek (onderzoeksvraag 1) bieden 

hiertoe de nodige kansen, aangezien zowel de typologieën, op basis van gedrag, attitudinale aspecten of 

een combinatie van beide types, als het ruime verklaringsmodel, reeds voorhanden zijn (zie ook 

bespreking in volgende paragraaf). 

 

Eén van de belangrijkste vaststellingen in dit onderzoek, zoals ook Lievens, De Meulemeester en Waege 

(2005) reeds vermoedden, betreft verder het feit dat niet uitsluitend het kunstzinnige karakter, maar in de 

eerste plaats het publieke karakter van participatie, zeer duidelijk samenhangt met de sociale positie, in 

termen van cultureel kapitaal, maar ook met andere correlaten, zoals sociaal kapitaal, leeftijd of 
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beroep/taakinhoud. Deze publieke participatie wordt overigens ook verbonden aan een hogere kans op 

actieve (sportieve of creatieve) participatie. 

Anders gesteld: Vlaanderen is sterk verdeeld tussen groepen die zich wel engageren in het publieke leven, 

en groepen die vrijetijdsbeleving binnen de eigen huiskamer verkiezen. Voor sommigen blijkt dit laatste 

bijna een actieve keuze, met de vermelding om ‘liever thuis te blijven’ en of het feit dat men ‘gewoon 

geen interesse heeft’. Dit patroon vinden we overigens niet binnen één sector terug, maar over sectoren 

heen, en vraagt in ieder geval om meer diepgaande studie (zie discussie, verderop). Bijzondere aandacht 

zou daarbij, gezien hun opvallend lage kans om buitenshuis te participeren, moeten uitgaan naar 65-

plussers en de niet-beroepsactieve volwassen bevolking. 

 

Andere groepen schijnen daarentegen onder druk van structurele of eerder toevallige condities, zoals een 

gebrek aan tijd, financiële middelen,.... thuis te blijven. Vanuit een andere invalshoek kunnen we stellen 

dat er bij de eerste groep op geen enkele manier een intentie, of wens, tot publieke vrijetijdsbeleving wordt 

geuit, terwijl in er in de tweede groep wel een wil lijkt te bestaan, maar (onder de huidige 

omstandigheden) geen weg. In een andere interpretatie luidt dit: we menen dat bij deze laatste groepen, 

deelname in ieder geval als ‘meer sociaal wenselijk’ wordt aanzien (want er wordt een valabel excuus 

gegeven om niet te participeren). 

De noodzaak aan nog meer gedetailleerd onderzoek naar de betekenis van participatiedrempels, en niet 

louter voor kunstenparticipatie maar ook voor andere vormen van (al dan niet publieke) participatie, komt 

dan ook sterk aan de oppervlakte. Dit laatste verwijst rechtstreeks naar, enerzijds, de beperkingen in dit 

onderzoek, maar anderzijds, naar de kansen die deze leefstijlstudie biedt, waarover meer in de volgende 

paragrafen. 

 

3 Discussie 
 

In een laatste luik, overlopen we niet alleen de tekorten en beperkingen,  maar tonen we ook aan welke 

mogelijkheden voor verdere exploratie uit dit onderzoek naar voor komen. Deze verdere exploratie kan, 

enerzijds, gebeuren op basis van de reeds beschikbare data en onderzoeksresultaten maar vraagt, 

anderzijds, om verdere dataverzameling. De focus ligt daarbij op de verdere uitwerking van het 

leefstijlconcept, op mogelijke, relevante, uitbreidingen van het verklaringsmodel, maar daarnaast ook op 

de mogelijkheid om de opgebouwde leefstijltypologie als verklarende factor, of als onafhankelijke 

variabele, in nieuwe modellen op te nemen. 
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3.1 Sectorale analyses 
 

De stapsgewijze opbouw van een leefstijlanalyse, zoals opgenomen in onze studie, opent vele 

mogelijkheden.  

Onze studie is in zekere mate methodologisch innoverend, precies omwille van die stapsgewijze analyse, 

aangezien de sectorspecifieke analyses ook toelaten om, op een hoger niveau, de (brede) leefstijlclusters 

verder te duiden. Zij bieden het detail en de nuance die per definitie ontbreken in elke brede 

leefstijlanalyse, en helpen met andere woorden ook om de lens scherper te stellen op specifieke 

leefstijlsegmenten. In dit verband werd ook reeds verwezen naar de mogelijkheid om het bestaande 

verklaringsmodel, reeds getoetst op de brede leefstijlschets, aan te wenden om de sectorspecifieke details 

verder te duiden, te verklaren en uit te diepen. Aangezien de sectorale analyses reeds voorhanden zijn, kan 

dit vrij eenvoudig gebeuren, en kunnen de resultaten hiervan opnieuw worden teruggekoppeld naar de 

ruimere leefstijltypologieën. 

Daarnaast bieden de sectorale analyses, en meerbepaald de sectorale stijltypologieën op basis van 

gedragsindicatoren en attitudinale indicatoren, in se nieuwe inzichten, aangezien ook in internationale 

sectorspecifieke studies (naar culturele consumptie, vrijetijdsbesteding,…) een brede conceptualisatie, en 

met name een focus op zowel gedrag als attitudes (waaronder naast genrevoorkeuren ook verwachtingen, 

motieven maar ook drempels), dikwijls ontbreekt. Er kan met andere woorden, ook op dit sectorale 

niveau, nog intensief worden teruggekoppeld naar de wetenschappelijke literatuur, daar waar dit binnen 

het (beperkte) opzet van deze studie nog niet aan bod kon komen.  

Tot slot bieden de sectorale analyses, wanneer zoals hier opgenomen binnen een ruimere leefstijlstudie, 

het voordeel dat sectorspecifieke profielen (van participanten, maar ook van niet-participanten) ook (in 

verder onderzoek) opnieuw in verband kunnen worden gebracht met het (deelname)profiel in andere 

culturele sectoren.  We kunnen zo, bij wijze van voorbeeld, nagaan in welke leefstijlsegmenten intensieve 

sporters voornamelijk terug te vinden zijn, om op die manier ook hun ruimere participatie- (of 

vrijetijdsbestedings-)profiel te ontdekken. 

 

3.2 Operationalisering van leefstijlen 
 

De resultaten uit de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen. 2003-2004’, uitgevoerd door het 

Steunpunt-Re-Creatief Vlaanderen en verzameld bij een representatief staal uit de volwassen Vlaamse 

bevolking (2849 referentiepersonen tussen 14 en 85 jaar oud), bleken hoogst geschikt om een antwoord te 

bieden op de centrale onderzoeksvragen (hoofdstuk 3, paragraaf 2). De fijnmazigheid en uitgebreidheid 

van de dataset bood een unieke kans om de samenhang tussen de veelheid aan leefstijlindicatoren –zowel 
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gedragsmatige als attitudinale aspecten - in kaart te brengen, inclusief het verband met tal van 

sociodemografische achtergrondkenmerken. 

 

Zoals onvermijdelijk in kwantitatief onderzoek, of er nu gebruik wordt gemaakt van secundaire data dan 

wel van zelf ingezamelde data, hield de dataset daarbij ook beperkingen in. Deze dwongen ons tot 

specifieke keuzes. Wat de beperkingen in deze dataset aangaat, moeten een drietal punten onder de 

aandacht worden gebracht. 

Ten eerste noopte onze expliciete doelstelling betreffende een brede leefstijlconceptualisering, over een 

brede waaier van vrijetijdsdomeinen, en met bijzondere belangstelling voor attitudinale 

leefstijlindicatoren, ons tot een aantal gerichte keuzes bij de operationalisering. Zo wilden we niet alleen 

zowel private als publieke, en zowel receptieve als actieve, activiteit opnemen, maar ook, en dit voor elke 

sector, zowel zicht krijgen op de attitudinale leefstijldimensie als op gedragsindicatoren.  

De dataset bood die laatste mogelijkheid slechts voor acht specifieke culturele sectoren: muziek, sport, 

televisiekijken, creatieve hobbybeoefening, reisgedrag, bezoek aan podiumkunsten, filmparticipatie en 

beeldende kunsten. Voor alle andere – in de survey opgenomen – domeinen (ICT-gebruik, leesgedrag en 

bibliotheekgebruik, informeergedrag, attitudes ten opzichte van wooninrichting en kledij, 

erfgoedparticipatie, sociale participatie onder de vorm van lidmaatschap van verenigingen en tot slot 

recreatief uitgaansleven, waaronder café- en restaurantbezoek) was geen volwaardige set aan attitudinale 

indicatoren en gedragsindicatoren beschikbaar. Enerzijds kan de rijkdom van de dataset en de 

operationalisering,  worden beklemtoond, maar anderzijds kunnen we de niet-opname van boven vermelde 

sectoren ook als een belangrijk nadeel aanzien.  

Het feit dat er voor de vermelde sectoren wel gegevens beschikbaar zijn in de survey ‘Cultuurparticipatie 

in Vlaanderen. 2003-2004’, opent daarentegen tal van mogelijkheden voor verder onderzoek. We kunnen 

de opgebouwde leefstijltypologie immers in een volgende stap in verband brengen met de (participatie of 

attitudes) binnen de (nog) niet onderzochte sectoren.  

Bovendien omvat de dataset ook informatie met betrekking tot maatschappelijke oriëntaties, namelijk 

vragenbatterijen die peilen naar de mate van sociale integratie en isolatie, maatschappelijke vervreemding 

en desoriëntatie. Hoewel deze laatste slechts zelden deel uitmaken van leefstijloperationaliseringen, en de 

vraag kan gesteld worden in welke mate dergelijke meer algemene oriëntaties onder het leefstijlconcept 

dienen te worden opgenomen, kunnen we deze maatschappelijke oriëntaties wel in verband brengen met 

de hier geschetste leefstijlen. Dit laatste biedt ons een nog dieper inzicht in symbolische, en daarmee ook 

sociale, differentiatie in de hedendaagse (Vlaamse) samenleving. Daarenboven stelt het ons ook in staat 

het gangbare onderzoek, dat doorgaans focust op het verband tussen waarden, maatschappelijke oriëntatie 
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en sociodemografische kenmerken, vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen, namelijk door waarden en 

maatschappelijke oriëntatie te benaderen vanuit en te linken aan een leefstijlperspectief. 

 

Sommige relevante vrijetijdssectoren (of subdomeinen) werden verder niet in de survey opgenomen, 

terwijl ze wel zouden passen in een holistisch leefstijlconcept. We denken onder andere aan pc- en 

console-gaming, het bezoek aan stadsfestivals en andere grote evenementen, het bezoek aan 

sportwedstrijden (tot hiertoe opgenomen als slechts één item binnen de vraag met betrekking tot het ‘re-

creatief uitgaansleven’), het luisteren naar de radio of ander mediagebruik (buiten het televisiekijken), 

keuzes op gebied van type woning of wooninrichting, bezit van cultuurgoederen (cd’s, boeken), materiële 

consumptie en het daaraan gekoppelde merkbewustzijn (keuze van wagen, kledij,…),… 

 

Een volgend belangrijk punt betreft een zeker onevenwicht in de survey, en zo ook in de analyses, wat 

betreft de opgenomen participatievormen. Heel specifiek verwijzen we daarbij naar het grotere gewicht 

van publieke (receptieve) deelname in de vragenlijst, en zo ook in onze operationalisering. De resultaten 

gaven daarbij duidelijk aan dat een groot deel van de bevolking het grootste gedeelte van de vrije tijd 

binnenhuis doorbrengt. Zo blijkt overigens ook uit ander internationaal onderzoek (bijvoorbeeld Bennett, 

Emmison & Frow, 1999; Peterson, 2005).  

Hoewel we er, door de expliciete aandacht voor attitudinale aspecten, maar ook dankzij de opname van 

twee typische vormen van private participatie (tv kijken en private filmparticipatie), in slaagden het profiel 

van deze ‘thuisparticipanten’ scherper te stellen, moeten we besluiten dat de kennis over  individuen die 

niet of nauwelijks publiek participeren aan het einde van deze studie nog steeds beperkt is.  

Nochtans gaan we ervan uit dat activiteiten binnenhuis evenzeer als statusmarkers kunnen fungeren (zie 

ook Kraaykamp et al, 2007). Om die reden zou bijkomende dataverzameling met betrekking tot 

thuisparticipatie, zoals het gebruik van ICT, mediagebruik, fysieke activiteit in huis en tuin, 

leesgewoonten,… en verschillende attitudinale aspecten daarmee verbonden, een bijzonder belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan het lopende leefstijldebat. We zijn ons bewust van het feit dat die lacune op 

basis van de huidige analyse slechts gedeeltelijk werd ingevuld. 

 

Een volgend aandachtspunt betreft de fijnmazigheid van de metingen. Ondanks de vele voordelen 

verbonden aan de beschikbare dataset, zijn we er toch niet in geslaagd binnen de acht opgenomen sectoren 

tot een even diepgaande analyse te komen. De beschikbare meetinstrumenten noopten nu eens tot een vrij 

algemene beschrijving, dan weer tot een beschrijving tot op niveau van genres of subgenres. Ook dit had 

belangrijke implicaties voor de latere beschrijving van sectorspecifieke stijltypologieën, en uiteindelijk 

ook voor de globale leefstijlschets.  
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Zo beschikten we wat betreft sportparticipatie slechts over een zeer ruwe meting, namelijk de frequentie 

van sportbeoefening tijdens de afgelopen maand. Informatie omtrent specifieke sporttakken,  alsook over 

het feit of het buitenshuizige dan wel binnenhuizige sportbeoefening betreft, zou in dit geval tot betere 

inzichten hebben kunnen geleid, niet in het minst over de link met smaak- en genrevoorkeuren binnen 

andere sectoren, maar bijvoorbeeld ook omtrent het verschil tussen binnenhuizige en buitenshuizige 

sportparticipatie. Ook aanvullende informatie rondom publieke receptieve participatie (het bezoek aan 

sportwedstrijden,…) zou het plaatje hebben vervolledigd. Tot slot had, naast het in kaart brengen van de 

‘locatie van activiteit’, ook een peiling naar de sociale dimensie (beoefent men de sport alleen, in groep of 

in clubverband?) tot belangrijke inzichten kunnen leiden.   

 

Wat de sociale dimensie aangaat, een niet onbelangrijk punt in het licht van de centrale conclusies in dit 

proefschrift, verkregen we overigens aangaande creatieve hobbybeoefening en de drie verschillende 

kunstensectoren wel informatie, terwijl niet naar dit sociaal participatieverband werd gepeild binnen alle 

andere sectoren. Precies omwille van het feit dat deze informatie slechts voor een aantal, maar niet voor 

alle sectoren, voorhanden was, werd ze ook niet aangewend in de uiteindelijke analyses. Toekomstig 

leefstijlonderzoek zou zeker op de laatste factor kunnen inspelen, door niet alleen voor buitenshuizige 

participatie, maar zelfs voor vrijetijdsbeleving die binnenhuis plaatsvindt (creatieve en kunstzinnige 

hobbybeoefening, sport, allerhande sociale ontmoetingen daarbuiten…), deze mogelijke sociale dimensie 

verder af te tasten. 

Aangaande de metingen van muziekparticipatie en muzikale genrevoorkeuren, werd verder reeds 

opgemerkt dat, ondanks de reeds fijnmazige aanpak in de survey, een (nog) uitgebreider meetinstrument 

een aantal van de problemen, bijvoorbeeld wat betreft de invulling van het concept ‘culturele 

omnivoriteit’, beter het hoofd zou kunnen bieden.  Diezelfde fijnmaziger meting zou bovendien ook beter 

zicht kunnen bieden op genrevoorkeuren in andere, kunsten- maar ook niet-kunstensectoren, zoals 

filmparticipatie (als meer populaire kunstvorm), reizen en televisiekijken. Het zou toelaten om het diepere 

verband tussen de culturele smaak – in dit geval voorkeuren – binnen uiteenlopende culturele sectoren 

(nog) beter in kaart te brengen. Vooral wat film en tv-kijken betreft, beschikten we nu slechts over zeer 

ruwe metingen. Zo zou informatie tot op niveau van televisieprogramma’s en programma-inhouden, 

eerder dan of in ieder geval naast de peiling naar zendervoorkeuren, in een leefstijlanalyse als de onze heel 

erg op zijn plaats zijn.  

 

Ter verklaring van leefstijlverschillen bood de dataset inzicht in tal van sociodemografische factoren, 

hoewel we op basis van de literatuurstudie konden besluiten dat het ruime verklaringsmodel in het ideale 

geval nog een aantal andere correlaten had omvat. Zo kon de rol van etnische afkomst niet worden 
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nagegaan, omwille van een sterke ondervertegenwoordiging van etnische minderheden in de steekproef (te 

wijten aan het specifieke opzet van de survey), of beschikten we uitsluitend over een subjectieve 

inkomensmaat, en dit slechts voor een (selecte) deelverzameling, waardoor ook deze correlaat niet kon 

worden opgenomen in het definitieve model. 

 

In onze analyse van (culturele) leefstijlen werd bewust aandacht besteed aan participatiedrempels. Een 

belangrijke reden hiervoor, zoals reeds vermeld, is het grote gewicht van niet of nauwelijks publiek 

participerende groepen in de Vlaamse samenleving. We verkregen echter uitsluitend inzicht in drempels 

met betrekking tot publieke receptieve kunstenparticipatie (drie sectoren: muziek, beeldende kunsten en 

podiumkunsten). Gezien de duidelijke breuklijn tussen publieke en private vrijetijdsbeleving in 

Vlaanderen, zou bijkomend onderzoek dan ook in eerste instantie aandacht moeten schenken aan drempels 

voor publieke participatie buiten de kunsten (bioscoopbezoek,…), maar daarnaast ook aan drempels voor 

ruimere buitenshuizige – al dan niet sociale – participatie (reizen, bibliotheekbezoek, 

restaurantbezoek,…), maar ook voor private (al dan niet actieve) participatie.  

 

3.3 Epiloog 
 

Een belangrijke vaststelling in deze studie, betrof de segmentatie in drie brede groepen. We 

onderscheidden de publieke kunstenparticipanten van niet-kunstenparticipanten met gerichte drempels,  

doorgaans gekenmerkt door een hogere kans op actieve en/of (niet-kunstgerichte) publieke participatie, en 

bovendien in specifieke leefstijlclusters in grote mate vermengd met publieke (kunsten)participanten, en 

daarnaast tekende zich een groep af met een sterk thuisgericht participatiepatroon, veelal getuigend een 

‘actieve terughoudendheid of onverschilligheid’, en naar voor komend in aparte segmenten.  

Vertaald naar het cultuurbeleid, is dit onderscheid van primordiaal belang. Zo vinden we voldoende 

aanwijzingen – waarbij we onder andere verwezen naar een hogere sociale wenselijkheid van deelname – 

om aan te nemen dat de eerste groep, met gerichte drempels, sneller tot participatie zal overgaan, of lijkt 

het in ieder geval eenvoudiger om in eerste instantie in te gaan op de (reële of gerapporteerde) 

conditiegebonden, afgelijnde, drempels van deze laatste groep.  

Een leefstijlonderzoek op basis van een representatief staal uit de bevolking maakt het echter niet alleen 

mogelijk het sociodemografisch profiel en stijlprofiel van deze groep te schetsen, maar ook dat van de 

anderen, bewust teruggetrokken of ongeïnteresseerden, hier geassocieerd met het Harmoniemilieu. Met 

name (het gebrek aan) cultureel kapitaal, sociaal kapitaal, de oudere leeftijd (65-plussers) maar ook het 

beroep/de taakinhoud (meerbepaald werklozen, huismannen en –vrouwen, en daarnaast gepensioneerden), 

kwamen hierbij als belangrijkste factoren naar voor.  
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Dit laatste brengt ons terug bij de essentie van het verhaal: ‘afwezigheid’ van een leefstijl is, vanuit een 

sociologische invulling, in wezen onmogelijk. Zelfs in de uitdrukking van een volstrekte 

terughoudendheid en, ruw uitgedrukt, van een bewuste maatschappelijke passiviteit, schuilt een duidelijke 

expressie van de individuele identiteit. Enerzijds kan deze bewuste terughoudendheid dieper worden 

onderzocht, door (zoals vermeld) een scherpere analyse van participatiedrempels, en dit al dan niet door 

middel van surveyonderzoek. Aan de andere kant  kan een onderzoeker op zoek gaan naar die 

onderscheidende kenmerken die wel tot een actieve leefstijl zouden kunnen worden gerekend, en dit onder 

andere door een sterke(re) focus op private participatie. 
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