
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Festivals & beleving

Author(s)
van Vliet, Harry

Publication date
2022
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Vliet, H. (2022). Festivals & beleving. (1 ed.) Uitgeverij Plan B.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/52e26af6-2b48-4ab9-8847-29326ef6bf05


Festivals & Beleving
Harry van Vliet



Festivals & Beleving
Harry van Vliet

MMXXII
Uitgeverij Plan B, Deventer



2 3

Inhoudsopgave

Festivals

1 Wat is een festival? 9
1.1 Festivals als een specifieke categorie van evenementen: de categorie 10

aanpak
1.2 Kenmerken van festivals: de definitie aanpak 13
1.3 Festivals als een grote familie: de prototype aanpak 19
1.4 Wat een festival is 23
1.5 De microcosmos van het festival 24
1.5.1 Historisch perspectief 24
1.5.2 Sociologisch perspectief 25
1.5.3 Antropologisch perspectief 26
1.5.4 Semiotisch perspectief 27
1.5.5 Economisch perspectief 32
1.5.6 Managementperspectief 33
1.5.7 Ontwerpperspectief 34
1.5.8 Media-communicatief perspectief 35
1.6 Wetenschappelijk onderzoek naar festivals 36

2 Het Nederlandse Festivallandschap 41
2.1 Een eerste rondvlucht boven het festivallandschap 43
2.2 Festivalprogramma’s 51
2.2.1 Muziekfestivalprogramma’s 51
2.2.2 Filmfestivalprogramma’s 55
2.2.3 Foodfestivalprogramma’s 60
2.3 Festivals en social media 63
2.4 Ontwikkelingen 66
2.4.1 Overlevers en afvallers 69
2.4.2 Landelijk versus regionaal 72
2.4.3 Ontwikkelingen in programmering 76
2.5 Een terugblik 83

3 Waarom gaan we naar festivals? 85
3.1 Een introductie: twee onderzoeken naar motivaties van 86

festivalbezoekers
3.2 Generieke festivalmotivaties 89
3.2.1 Dark Tourism 98

Copyright © 2022 Harry van Vliet.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by
any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or
information storage and retrieval) without the publisher’s written permission.

Festivals & Beleving / Harry van Vliet. - Deventer : Uitgeverij Plan B, 2022. -
361 p. : ill. ; 23 cm. - (œuvre incomplète ; 1).
ISBN 978-90-832236-0-5
NUR 612

Vormgeving: MXStudio en Armchair Adventures
Realisatie: Armchair Adventures

Verkrijgbaar via lulu.com
www.festivalatlas.nl

Afbeelding voorkant (detail):
Jean-Pierre Bertrand, Papier citron, Papier sel, 1984, collection du FRAC
Champagne-Ardenne, foto: © André Morin
Met dank aan: Fonds Jean-Pierre Bertrand
www.fonds-jeanpierrebertrand.com



4 5

3.2.2 Enkele kanttekeningen 100
3.2.3 Meer recent onderzoek 102
3.3 De theorie van push/pull 103
3.4 Festivalbezoekers: demografische en festigrafische kenmerken 109
3.5 Festivalbezoekers: leefstijlen 111
3.6 Leefstijl en muziekvoorkeuren 114
3.7 De festivalbezoeker ontleed 121

4 FestivalDNA en Festivalscapes 127
4.1 FestivalDNA 128
4.2 Ontwerpen met FestivalDNA 132
4.3 Een theoretisch kader voor festivalDNA: Servicescapes 136
4.4 Een speciale klasse van servicescapes: Experiencescapes 142
4.5 Een speciale klasse van experiencescapes: Festivalscapes 148
4.6 Het effect van festivalscapes op bezoekers 154
4.6.1 Ervaren kwaliteit door festivalbezoekers 155
4.6.2 Tevredenheid van festivalbezoekers 156
4.6.3 Loyaliteit van festivalbezoekers 158
4.6.4 Een web van afhankelijkheden 160
4.7 De wisselwerking tussen motivaties en FestivalDNA 165

Beleving

5 Beleving 171
5.1 Modellen voor bezoekersbeleving 172
5.1.1 Het model van Morgan voor evenementbeleving 175
5.1.2 Het model van Ralston 179
5.1.3 Van Vliet’s belevingsraamwerk voor ontwerpers 183
5.1.4 Het klantbelevingsmodel van Verhoef 185
5.1.5 Bezoekersbeleving in musea volgens Packer & Ballantyne 188
5.2 Emoties en beleving 190
5.2.1 Basisemoties: categorieën van emoties 194
5.2.2 Onderliggende dimensies 195
5.2.3 Appraisal theorie van emotie 199
5.3 De betekenis van de appraisal theorie voor festivalbeleving 211
5.3.1 Value/Relevance 213
5.3.2 Involvement 215
5.4 Een integrale kijk op bezoekersbeleving 218

6 Meten van beleving 221
6.1 De componenten van beleving 224
6.1.1 Subjectieve gevoelens 226
6.1.2 Psychofysiologische en neurologische meetmethoden 243
6.1.3 Gedragsmeetmethoden en expressief-motorisch gedrag 247
6.1.4 Appraisal meetmethoden 251
6.1.5 Indirecte meetmethoden 255
6.2 Stemming (mood) 259
6.3 Enkele bestaande meetinstrumenten 266
6.3.1 Festival Consumption Emotions Scale 266
6.3.2 Event Social Interaction Scale 267
6.3.3 Event Experience Scale 269
6.3.4 Sensation Seeking Scale 271

7 Meten van sfeer 275
7.1 De impact van omgevingsstimuli 276
7.2 Theorieën over sfeer 281
7.2.1 De S van Stimuli 284
7.2.2 De O van Organisme 285
7.2.3 De R van Reactie 287
7.2.4 Voorbij het S-O-R model 289
7.3 Sfeer in musea 289
7.4 Sfeer in open(bare) ruimtes 297
7.5 Samenstelling van een vragenlijst voor sfeer 300
7.5.1 Omgevingsstimuli 301
7.5.2 Perceived Atmosphere 302
7.5.3 Ervaren emoties 305
7.5.4 Approach - Avoidance 308
7.5.5 Atmospheric responsiveness 310
7.6 Van Gogh Droomt 310

Literatuur 315

Appendix 1 345

Verantwoording 353

Auteursindex 355



Festivals



8 Festivals & Beleving Wat is een festival? 9

1 Wat is een festival?

Glastonbury, het theaterfestival in Avignon, North Sea Jazz, Sensation White, de
Duitse oktoberfeesten, het carnaval in Rio en Venetië of de Mardi Gras in New
Orleans, de lancering van de nieuwste smartphone of gameconsole, de Fiesta in
Pamplona, plaatselijke talentenjachten, de May Day Cooper’s Hill Cheese Rolling
and Wake, waarbij het de bedoeling is om van een steile heuvel achter een rollen‐
de Gloucester kaas aan te rennen… Het kost tegenwoordig aanzienlijke moeite
om op een vrije dag niet ondergedompeld te worden in allerlei festiviteiten en eve‐
nementen: de Gay Parade op de Amsterdamse grachten, het festival La Tomatina
in Spanje, het Hindoeïstische badfestival Kumb Mela, de Palio van Siena, de Cure
Salée in Ingali, de Superbowl, bevrijdingsfeesten, jaarmarkten en de viering van
het nieuwe jaar in al zijn culturele verscheidenheid. De lijst is eindeloos.

Voor deze grote diversiteit aan festiviteiten en evenementen hanteren we in
ons dagelijks taalgebruik woorden zoals festivals, feesten, concerten, vieringen,
ceremonies, huldigingen, rituelen en optredens. Sommige van deze evenementen
hebben van doen met het dorp, de stad, streek of land waar we wonen, zoals car‐
naval; of hebben een mondiale uitstraling zoals de millenniumviering. Sommige
hebben van doen met ons persoonlijk leven en belangrijke levensgebeurtenissen
zoals geboorte, huwelijk en dood, met de seizoenen die voorbijtrekken, zoals
oogstfeesten, of historische gebeurtenissen zoals bevrijdingsfeesten. Sommige heb‐
ben een planning van jaren nodig, zoals grote sportevenementen, terwijl andere
volksfeesten spontaan ontstaan. Sommige van deze evenementen zijn kleinschalig,
zoals een straatfeest, terwijl andere ‘giga’-groot zijn, zoals de Olympische spelen of
BandAid.
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De veelheid aan verschillende festiviteiten en evenementen roept de vraag op
of deze veelheid zich laat opdelen in verschillende categorieën zodat beter
omschreven kan worden wat een festival is. Het is duidelijk dat een bruiloft, car‐
naval, de WK finale Rugby, een TeDtalk en het Sziget festival naast overeenkom‐
sten ook verschillen kennen. In ieder geval gelden er andere regels over hoe we ons
(moeten) gedragen en wat we mogen verwachten. Maar wat zijn die overeenkom‐
sten en verschillen dan precies? Het antwoord op deze vraag helpt om preciezer te
kunnen aangeven waar uitspraken in artikelen en boeken betrekking op hebben:
een bewering doen over bijvoorbeeld de toename over de jaren heen van het aan‐
tal festivals vereist wel dat dan duidelijk is wat onder festivals wordt verstaan.

In dit hoofdstuk wordt allereerst uitgelegd dat er drie manieren zijn om ant‐
woord te geven op de vraag hoe verschillende soorten evenementen kunnen
worden onderscheiden: 1) door clusters te maken van evenementen die op elkaar
lijken, een zogeheten categorie aanpak (1.1); 2) door kenmerken van evenemen‐
ten te noemen, een zogeheten definitie aanpak (1.2); en 3) door evenementen te
zien als een grote familie van voorkomens die onderling meer of minder (familie
)gelijkenis vertonen, een zogeheten prototype aanpak (1.3). Dit leidt tot een uit‐
spraak over wat hier als festivals worden beschouwd (1.4). Vervolgens zullen een
aantal perspectieven worden beschreven hoe naar festivals, als object van studie,
kan worden gekeken (1.5). Tot slot wordt kort belicht welk soort wetenschappe‐
lijk onderzoek naar festivals de laatste decennia heeft plaatsgevonden (1.6).

1.1 Festivals als een specifieke categorie van evenementen: de categorie aanpak
De eerste manier om evenementen van elkaar te onderscheiden is om categorieën
te maken van evenementen die op elkaar lijken op basis van één of meerdere
(willekeurige) aspecten. Een voorbeeld hiervan is het indelen van evenementen op
basis van grootte. Zo ontstaan bijvoorbeeld de categorieën: Mega-events, Hall‐
mark, Major and Local (Skoultsos & Tsartas, 2010). Een ander voorbeeld is evene‐
menten indelen op hoe toegankelijk ze zijn voor mensen. Dan ontstaan categorie‐
ën zoals privé-feesten (bijvoorbeeld een huwelijk), besloten evenementen (feesten
van verenigingen) en publieke evenementen (bijvoorbeeld Koningsdag). Dit
gebruik van één criterium levert nogal grove categorieën op waarin zomaar twee
soorten evenementen in dezelfde categorie terecht kunnen komen terwijl ze voor
ons gevoel toch echt anders zijn. Een nationale oorlogsherdenking als publieks-
evenement voelt toch anders aan dan een carnavalsintocht, nog afgezien van de
verschillen in historische achtergrond en maatschappelijke betekenis.

Bij sommige categorieën die worden gebruikt, is ook niet duidelijk op basis
van welke criteria de verschillende groepen zijn ontstaan en overheerst de pragma‐
tiek. Zo hanteren Wood & Masterman (2008) vijftien soorten marketing evene‐

menten zoals open days, conferences, road shows and product launches, zonder dat
duidelijk wordt waarin deze verschillen. En Crompton & McKay (1997) delen
alle activiteiten tijdens een tiendaags festival in Texas op in vijf categorieën met
verder weinig verantwoording over deze indeling: Parades/carnivals, Pageants/balls,
Food oriented events, Musical events en Museums/exhibits/shows.

Een meer systematische opsomming van mogelijke categorieën van evenemen‐
ten is aan te treffen in verschillende handboeken en overzichtsartikelen over eve‐
nementen. Zo komt bijvoorbeeld Getz (2008) in een overzichtsartikel over event
tourism tot een typologie van acht categorieën op basis van verschillen in doel en
programmering:
1) Cultural celebrations: festivals, carnaval, herdenkingen, religieuze evenementen;
2) Political and State: conferenties, koninklijke aangelegenheden, politieke evene‐

menten, VIP bezoeken;
3) Arts and Entertainment: concerten, prijsuitreikingen;
4) Business and Trade: bijeenkomsten, conventies, consumenten- en handels‐

beurzen, markten;
5) Educational and Scientific: conferenties, seminars, bijeenkomsten, workshops;
6) Sport competition: amateur/professioneel, toeschouwer/deelnemer;
7) Recreational: sport of vrijetijdsspellen;
8) Private events: bruiloften, feesten en sociale aangelegenheden.

In deze typologie zijn festivals een vorm van culturele vieringen, net zoals bijvoor‐
beeld carnaval. Daarentegen zijn festivals blijkbaar verschillend van ‘Arts and
Entertainment’, hoewel er natuurlijk concerten zijn (North Sea Jazz, LiveAid) en
filmprijsuitreikingen (Film Festival Cannes) die we vaak ook als festivals typeren
of die in ieder geval die naam dragen.

Eenzelfde relatie tussen festivals en culturele vieringen wordt gelegd door Ber‐
ridge (2007). Hij presenteert een categorisering die overeenkomt met de categori‐
sering die wordt gehanteerd door de zogeheten ‘Event Management Body of
Knowledge’ oftewel de EMBOK (zie www.embok.org). Deze categorisering van
Berridge is voornamelijk gebaseerd op het doel van de bijeenkomst (zie Tabel 1.1).
In deze categorisering staat de aanduiding festivals voor het geheel van culturele
vieringen, religieus of niet. Opmerkelijk is bovendien dat bij iedere categorie de
beschrijving eindigt met de opmerking dat de betreffende categorie kan voorko‐
men samen met een ander evenement. Met andere woorden: in de werkelijkheid
zullen vaak mengvormen worden aangetroffen.

Naast allerlei opsommingen is er nog een andere manier om tot categorieën
van evenementen te komen op basis van slechts enkele kenmerken. Een voorbeeld
hiervan is de studie van Benckendorff (2006) die kijkt naar trends in toeristische
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bezienswaardigheden. Om de vele soorten bezienswaardigheden te groeperen han‐
teert Benckendorff twee dimensies. De eerste dimensie betreft het onderscheid
tussen cultuur en natuur, oftewel wat wel dan wel niet door menselijk activiteit
tot stand is gebracht. De tweede dimensie betreft het onderscheid tussen perma‐
nent en tijdelijk: “The temporary-permanent dimension implies that while some
attractions are permanent, the core resource may change. Furthermore, this
dimension recognizes the temporary nature of events as attractions” (2006, p.
202). Zo ontstaan vier categorieën van toeristische bezienswaardigheden (zie
Figuur 1.1). Festivals vallen volgens dit overzicht in de categorie ‘cultureel-
tijdelijk’, net als museumtentoonstellingen en religieuze evenementen. Ook hier
zien we dus een grove indeling die festivals plaatst bij andersoortige evenementen,
zoals museumtentoonstellingen, waar festivals wel iets mee delen (cultureel en
tijdelijk), maar waar ze ook van verschillen: de laatste keer dat iemand al head-
banged een museumtentoonstelling bezocht is toch alweer even geleden.

1.2 Kenmerken van festivals: de definitie aanpak
Een tweede manier om verschillende soorten evenementen te categoriseren is aan
de hand van specifieke kenmerken. Bij deze aanpak wordt een festival gedefinieerd
aan de hand van een aantal exclusieve kenmerken. De omschrijving van evene‐
menten in de categorisering van EMBOK bevat al elementen voor zo’n definitie
door bijvoorbeeld te stellen dat alle evenementen betrekking hebben op een speci‐
fieke plek, een specifiek moment en een specifiek doel. De volgende kenmerken
komen in de literatuur vaak terug in de definitie van wat een festival is.

Business and
corporate events

Any event that supports business objectives, including
management functions, corporate communications,
training, marketing, incentives, employee relations,
and customer relations, scheduled alone or in conjunc‐
tion with other events.

Cause-related
and fund-raising
events

An event created by or for a charitable or cause-related
group for the purpose of attracting revenue, support,
and/or awareness, scheduled alone or in conjunction
with other events.

Exhibitions,
expositions and
fairs

An event bringing buyers and sellers and interested
persons together to view and/or sell products, services,
and other resources to a specific industry or the general
public, scheduled alone or in conjunction with other
events.

Entertainment
and leisure events

A one-time or periodic, free or ticketed performance or
exhibition event created for entertainment purposes,
scheduled alone or in conjunction with other events.

Festivals A cultural celebration, either secular or religious, crea‐
ted by and/or for the public, scheduled alone or in
conjunction with other events. (Many festivals include
bringing buyer and seller together in a festive atmosp‐
here.)

Government and
civic events

An event comprised of or created by or for political
parties, communities, or municipal or national govern‐
ment entities, scheduled alone or in conjunction with
other events.

Marketing events A commerce-oriented event to facilitate bringing buyer
and seller together or to create awareness of a commer‐
cial product or service, scheduled alone or in conjunc‐
tion with other events.

Tabel 1.1: Categorieën van evenementen (Berridge, 2007) Meeting and
convention
events

The assembly of people for the purpose of exchanging
information, debate or discussion, consensus or decisi‐
ons, education, and relationship building, scheduled
alone or in conjunction with other events.

Social/life cycle
events

A private event, by invitation only, celebrating or com‐
memorating a cultural, religious, communal, societal,
or life-cycle occasion, scheduled alone or in conjuncti‐
on with other events.

Sports Events A spectator or participatory event involving recreatio‐
nal or competitive sport activities, scheduled alone or
in conjunction with other events.
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Een kenmerk dat in nagenoeg alle omschrijvingen van festivals terugkeert is dat
festivals te maken hebben met een specifieke publieke plaats. Festivals spelen zich
af in een openbare ruimte, die veelal bestaat uit de transformatie van een bestaan‐
de plek: “For the festival-goers, it is a space set apart to which they come seeking
an extraordinary experience. This experience can have an emotional and symbolic
significance, which they then come to associate with the place itself” (Morgan,
2007, p. 113). Een weiland wordt omgetoverd tot een dansvallei, straten die
normaal gevuld zijn met verkeer worden afgezet, waardoor de verkeersborden aan
betekenis verliezen, de straat wordt versierd en er wordt op straat gedanst en gege‐
ten wat normaal niet snel gebeurt (Picard & Robinson, 2006; Morgan, 2007;
Getz, 2008). Die publieke plaats is vaak ook gemarkeerd door bijvoorbeeld afzet‐
tingen zoals bij een festivalterrein of door het aanbrengen van versieringen of pro‐
motiemateriaal die markeren ‘dit hoort bij het festival’. In principe is de publieke
plaats toegankelijk voor iedereen maar door prijsstelling en ander beleid kan er
bepaald worden welk publiek feitelijk toegang krijgt. De impact van een festival
op een plaats kan groot zijn doordat bijvoorbeeld de stad zichtbaar tijdelijk of blij‐
vend verandert in aanzicht. Voorbeelden zijn muziekfestivals op dorpspleinen of

in allerlei cafés in de stad, filmfestivals die nadrukkelijk aanwezig zijn in de stad,
en food festivals die stadsparken ‘overnemen’. Grote evenementen zoals het hosten
van de Olympische Spelen of wereldtentoonstellingen leveren blijvende iconen op
in grote steden zoals de Eiffeltoren in Parijs. Tijdelijke architectonische verande‐
ringen in het kader van parades, processies, regatta’s en dergelijke wordt ook wel
ephemeral architecture genoemd. Historische voorbeelden van deze architectoni‐
sche veranderingen zijn triomfbogen, bruggen, tribunes, tot en met de recreaties
van hele gebouwen zoals in het geval van Old Manchester tijdens de ‘Royal Jubilee
Exhibition’ (1887) of Old Holland tijdens de ‘World Fair for Hostelry and Travel’
(1895) (Bonnemaison & Macy, 2008; Greenhalgh, 2011).

Een tweede kenmerk is dat festivals gedurende een afgebakende periode
plaatsvinden, dat wil zeggen op een specifiek moment in de tijd. Die periode kan
een dag zijn maar ook één of twee maanden zoals bij sommige festivals het geval
is. Een festival kent een duidelijk begin en einde in de tijd, wat niets zegt over het
door bezoekers toeleven naar het festival (vooraf ) en de herinneringen die de
bezoekers mogelijk voor altijd bijblijven (naderhand). De frequentie doet er overi‐
gens niet direct toe, het kan gaan om een jaarlijks terugkerend festival maar ook
om een festival dat slechts eenmalig plaatsvindt en toch een legendarische status
kan aannemen, bijvoorbeeld Woodstock.

Een derde kenmerk van festivals is dat het gaat om geplande en georganiseer‐
de activiteiten. Festivals worden bewust gepland en er is iemand verantwoordelijk
voor. Dit is ook nodig omdat het vaak gaat om relatief grote groepen mensen die
festivals bezoeken en dat vraagt enige coördinatie. Zaken als communicatie, logis‐
tiek en veiligheid moeten dan goed geregeld zijn met duidelijke afspraken wie
waarvoor verantwoordelijk is. Het plannen en organiseren van een festival
betekent ook dat er een doel is: “Planned events are created to achieve specific
outcomes, including those related to the economy, culture, society and environ‐
ment” (Getz, 2007, p. 21). Dat doel kan ideëel zijn, zoals een festival tegen glo‐
balisering, racisme, of voor het milieu of armoedebestrijding. Maar het doel kan
ook simpelweg zijn om geld te verdienen of lol te hebben. Of een festival kan
georganiseerd worden om maatschappelijke doelen te verwezenlijken door bij‐
voorbeeld de nadruk te leggen op wat we als samenleving gemeen hebben en
delen, zoals bij bevrijdingsfestivals. In die zin kan gezegd worden dat festivals
altijd een thema hebben (Getz, 2010).

Als vierde kenmerk kan worden genoemd dat festivals, wat het doel ook is,
gericht zijn op het creëren van een unieke ervaring. Door de concentratie van
een festival op een specifieke plek en een specifiek moment is ieder festival anders
en moet je erbij zijn geweest om het ‘echt’ te hebben ervaren: “They [festivals] cre‐
ate the sense of unique, one-off experiences, for which it is important to say ‘I was

Figuur 1.1: Categorieën van toeristische bezienswaardigheden (Benckendorff, 2006)
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there’, and which therefore bear their own authenticity” (Giorgi, Sassatelli &
Delanty, 2011, p. 18); en “Much of the appeal of events is that they are never the
same, and you have to ‘be there’ to enjoy the unique experience fully; if you miss
it, it’s a lost opportunity” (Getz, 2008, p. 404). Op een festival maak je iets mee
dat nergens anders kan. Dit aspect van unieke belevingen wordt in de literatuur
keer op keer benadrukt. Tegelijkertijd moeten we constateren dat door het grote
aantal festivals het bijna onvermijdelijk is dat er een bepaalde gelijkvormigheid
ontstaat. Bepaalde (succesvolle) formats worden keer op keer gekopieerd waardoor
het ene festival bijna niet meer van het andere is te onderscheiden. Deze
eenvormigheid wordt door Rebecca Finkel ‘McFestivalisation’ genoemd (in: Sassa‐
telli, 2010). Leenders et al. (2005) spreken van “excessive sameness”. Getz (2015)
onderkent dit ook en ziet dat er wordt gezocht naar nieuwe manieren om het
unieke in te vullen: “Because it’s getting harder to find unique events, engaging
patrons with surprise has become a theme. Total immersion, learning, sensory,
and emotional stimulation are elements of design that promise to engage and ful‐
fill individuals” (p. 27).

Tot slot hebben festivals ook van doen met niet-alledaagse situaties en han‐
delingen, in die zin dat er sprake is van spel en optredens (performances) waarmee
de dagelijkse werkelijkheid wordt uitgesteld (suspended): “All types of festivity
seem to include forms of staged and non-staged performances and enactments,
through which individuals and groups can discursively manifest their visions of
the world and create meaningful frameworks of their being together” (Picard &
Robinson, 2006, p. 12). Het spelelement betekent dat mensen vrijwillig deel uit‐
maken van een festival, van tevoren niet altijd weten wat het oplevert, bepaalde
regels volgen die passen bij die situatie en die kunnen afwijken van regels in het
normale sociale verkeer, en dat er een tweede werkelijkheid wordt geschapen, een
‘alsof ’ (‘as if’) (Rippen & Bos, 2008). Want niet alleen de ruimte wordt getrans‐
formeerd maar ook wat mensen doen is anders dan gewoonlijk, niet alleen bij die‐
gene die letterlijk optreden (muzikanten, acteurs) maar ook bij het publiek dat
een rol speelt (dansen, feesten, verkleden). Met ander gedrag komen er ook andere
regels en conventies naar de voorgrond die bepalen wat verwacht kan worden en
wat normaal gevonden wordt: “Objects (props and sets) and people (actors,
audience) are assigned symbolic values and roles; where all attending observe rules
and conventions that are different from those of everyday life” (Morgan, 2008, p.
83).

Door Turner (1982) is de speciale situatie van een getransformeerde ruimte
aangeduid met de term luminal, ontleend aan het begrip liminaliteit van Arnold
van Gennep (zie 1.5.3). Het gaat hierbij om de overgang (het Latijnse woord
limen betekent drempel) naar een nieuwe manier om de eigen identiteit, de plek

in de gemeenschap en de wereld als totaal, te structureren. Voor Turner is dit een
toestand waarin bezoekers meer ontspannen zijn en plezier kunnen beleven, min‐
der geremd zijn en meer openstaan voor nieuwe ervaringen en kennis, juist omdat
ze in een situatie verkeren die relatief veilig is en waarin sociale status, onderlinge
rolverhoudingen en de eigen dagelijkse identiteit tijdelijk niet dominant zijn. Fes‐
tivals kunnen fungeren als zo’n omgeving waarin mensen zich (tijdelijk) losmaken
van de dagelijkse routine (Anderton, 2011; Pielichaty, 2015). Zo zien Ravenscroft
& Gilchrist (2006) in festivals een voortzetting van het carnavaleske waarin
afwijkend gedrag kan worden vertoond dat niet bestraft zal worden juist omdat
het buiten de normale sociale orde staat: “They have licence to enjoy themselves
in ways that would be inappropriate and disrespectful at other times. Through
this licence they can explore different persona and different relationships to
others, safe in the knowledge that this is a legitimate short-term activity after
which ‘normal’ relations will be resumed. Equally, the spectacle of the carnival
allows people to ‘hide’ serious political messages of protest within the grotesque
bodies and liminal practices of the carnival” (p. 154). Verkleden en maskers dra‐
gen zijn hierbij belangrijke aspecten om uitdrukking te geven aan bepaalde sociale
gebruiken en zeden of juist om zich zonder herkenning onfatsoenlijk te gedragen,
zoals de touloulous tijdens Mardi Gras in Frans Guyana (en de inmiddels man‐
nelijke variant tololos). De regels van het dagelijkse leven doorbreken is een terug‐
kerend thema bij festiviteiten zoals door de Blanc Moussis in het Belgische Stavelot
of de hadaka matsuri in Japan (Davey, 2012). Voor de machthebbers wordt zo
burgerlijke onrust gekanaliseerd en op een veilige manier ontladen. Met andere
woorden, in (folkloristische) festiviteiten wordt zowel een andere alternatieve
ordening van de maatschappij verbeeld én vindt er een herbevestiging plaats van
de sociale orde en de autoriteit van de machthebbers. Er is dus sprake van dis‐
ciplinering, in de zin van Foucault’s disciplinary heterotropia: “the heterotropia
represents a liminal zone that offers neither genuine freedom nor genuine control.
Instead it offers the possibility of a temporary lifting of the ‘moral curtain’ follo‐
wed by an embarrassed or guilty return to the moral code” (Ravenscroft &
Gilchrist, 2006, p. 152). Overigens zien Ravenscroft & Gilchrist de voortzetting
van het carnavaleske niet zozeer terugkomen in grote commerciële festivals maar
eerder in hedendaagse gedragingen zoals raves en dogging.

Op basis van de bovenstaande kenmerken van een festival kan de volgende
definitie worden geformuleerd: Een festival is een samenkomst van een relatief grote
groep mensen op een specifieke publieke plek en gedurende een afgebakende periode,
waar bezoekers een unieke ervaring wordt aangeboden die gepland en georganiseerd is
vanuit een bepaalde doelstelling en waarbij gebruik wordt gemaakt van transformaties
en spel waardoor de bezoekers de mogelijkheid hebben zich anders te gedragen en
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anders te voelen dan in de alledaagse werkelijkheid.¹
De gegeven definitie van festivals sluit niet uit dat er discussie blijft bestaan of

bepaalde evenementen nu wel of niet een festival zijn. De lancering van de eerste
iPad is zeker te kenmerken als een evenement. Het had kenmerken als een
publieke plaats (Apple Store in NY), specifiek moment (lanceerdatum), het was
gepland en had een bepaald doel (marketing, omzet), en leverde een unieke
ervaring op (‘ik was erbij!’). Het had echter minder het aspect van niet-alledaagse
handelingen, het was ‘gewoon’ consumptief gedrag, sterk uitvergroot weliswaar.
Het benoemen hiervan als een festival gaat dan ook wat ver. Ook bijvoorbeeld de
Nationale Molendag in Nederland deelt een aantal kenmerken met festivals
(plaats, tijd, gepland) maar heeft minder het aspect van het ‘niet-alledaagse’, en
ook het aspect van ‘uniek’ is misschien minder aanwezig, want de meeste molens
zijn ook op andere dagen in het jaar te bezoeken. Georganiseerde straattheaterfes‐
tivals zoals het internationale Aurillac straattheaterfestival in Auvergne en het
Nederlandse Deventer op Stelten zijn dan eerder te typeren als een festival, ze heb‐
ben alle beschreven kenmerken van een festival inclusief het niet-alledaagse door‐
dat er optredens zijn waar het publiek ook in participeert. Maar er blijven genoeg
twijfelgevallen over. De WK-voetbalfinale heeft ook alle genoemde kenmerken
van festivals, inclusief het niet-alledaagse, immers de uitdossing van de fans in het
stadion kan worden getypeerd als ‘niet-alledaags’ en typeringen als ‘voetbalcircus’
zijn ook niet ongebruikelijk. Toch zullen we niet snel spreken van een festival.

Een mogelijke oplossing is om te zeggen dat bij festivals sprake is van artis‐
tieke optredens, dat wil zeggen optredens van bands, kunstenaars, acteurs,
theater- en dansgroepen en misschien kunnen hier ook filmvertoningen onder
worden geschaard met een ouderwetse term als ‘openbare vermakelijkheden’ (Gras
et al., 2011). Dit aspect onderscheidt muziek-, theater-, dans- en filmfestivals dan
van de lancering van de iPad en van de WK-voetbalfinale. Hoewel bij deze laatste
dan weer discussie kan ontstaan of een mooie actie van een speler niet als een
‘optreden’ kan worden gezien met intrinsieke schoonheid, of wat te doen met de
optredens van Coldplay, Bruno Mars en Beyonce tijdens de pauze van de

Superbowl? Het aspect van artistieke performance kan ook onderscheidend zijn
van allerlei culturele events (theefestivals, wijnfestivals, arts & crafts festivals)
omdat het hier hoofdzakelijk gaat om de uitwisseling van tradities, rituelen,
objecten en dergelijke en niet om optredens.

Kortom, we ontkomen niet aan dit soort terugkerende discussies indien we
een sluitende definitie nastreven. We worden dan keer op keer geconfronteerd met
de grote diversiteit van evenementen en allerlei mengvormen die zijn ontstaan
waardoor het maar de vraag is of een categorisering of een definitie ooit honderd
procent recht kan doen aan de werkelijkheid die ze probeert te beschrijven. Zo
concludeert ook Getz (2010): “No widely acceptable typology has emerged” (p.
2). Dit is overigens niet eigen aan festivals als concept maar geldt nagenoeg voor
ieder concept. We weten allemaal wat een hond is maar een sluitende definitie
opstellen is lastig: heeft een vacht (maar wat dan te doen met de haarloze chihua‐
hua), is een viervoeter (maar wat als een hond door een ongeluk een poot is verlo‐
ren?), en blaft (maar de Egyptisch Basenji blaft niet) (Riesberg, 2007). Wat we
nodig hebben is een manier van definiëren van een verzameling voorkomens die
samen een categorie vormt waarbij wordt aangegeven wat de leden van een cate‐
gorie delen maar waarbij tegelijkertijd allerlei uitzonderingen en randgevallen een
plek krijgen. De prototype aanpak is zo’n manier van definiëren.

1.3 Festivals als een grote familie: de prototype aanpak
Een derde manier om evenementen te categoriseren neemt de grote diversiteit en
mengvormen van evenementen juist als uitgangspunt. Belangrijk hierbij is het
onderscheid tussen formele en natuurlijke categorieën. Een formele categorie is
bijvoorbeeld de verzameling van alle rechthoeken. Een rechthoek is eenduidig te
definiëren (vier zijden met vier rechthoeken) en de ene rechthoek is niet een bete‐
re of een slechtere rechthoek dan een andere rechthoek (Schwartz & Sharpe,
2010). Een natuurlijke categorie zoals de verzameling fruit kent echter vele ver‐
schillende voorkomens die allemaal wel een beetje op elkaar lijken maar toch ook
weer verschillend zijn. Ze delen met elkaar eigenschappen maar geen enkel fruit
heeft alle eigenschappen waardoor het onmogelijk is een sluitende definitie te
geven. Ze vertonen zogeheten familiegelijkenis (family resemblance). De filosoof
Wittgenstein introduceerde dit begrip om aan te geven dat alle verschijningsvor‐
men van een natuurlijke categorie min of meer als een grote familie kunnen
worden gezien met meer en minder gedeelde ‘genen’ (lees: kenmerken) waarbij
sommige familieleden meer op elkaar lijken (broers, zussen) dan anderen
(achterneven, oudooms). Iets is dus meer of minder lid van een categorie, en hoe
meer kenmerken van de categorie een lid heeft, hoe meer we geneigd zijn het lid
te zien als vertegenwoordiger van de betreffende categorie. Zo denken we bij fruit

¹ Deze definitie is in lijn met de definitie van Falassi (1987) die vaak wordt aangehaald in de litera‐
tuur maar waarbij de nadruk meer ligt op het cultureel-antropologische aspect: “a periodically re‐
current, social occasion in which, through a multiplicity of forms and a series of co-ordinated
events, participate directly or indirectly and to various degrees, all members of a whole community,
united by ethnic, linguistic, religious, historical bonds, and sharing a worldview. Both the social
function and the symbolic meaning of the festival are closely related to a series of overt values that
the community recognizes as essential to its ideology and worldview, to its social identity, its histo‐
rical continuity, and to its physical survival, which is ultimately what festival celebrates” (in: Getz,
2007, p. 31).
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eerder aan een appel, peer of banaan dan aan een dadel, een kumquat of een
persimmon.

Deze filosofische oplossing van Wittgenstein is vertaald naar een cognitieve
theorie over hoe mensen objecten en situaties categoriseren. Om grip te krijgen op
allerlei verschijningsvormen van objecten en situaties in onze omgeving, construe‐
ren en gebruiken we categorieën om deze voorkomens te classificeren, te interpre‐
teren en te begrijpen. Zo leren we wat een stoel is, een hond is maar ook wat een
theatervoorstelling of kunst is. Categorieën moeten stabiel genoeg zijn om
indrukken goed te kunnen verwerken maar ook flexibel genoeg om zich aan te
passen aan nieuwe objecten en situaties. Categorieën zijn handig om (onbewuste)
inferenties te maken over nieuwe leden zodat we niet steeds bewust hoeven na te
denken wat voor object iets is of in welke situatie we verzeild zijn geraakt. Alleen
gevallen die op de ‘grens’ liggen van de categorie vragen aandacht en leiden vaak
tot discussie en inconsistente categorisering (McCloskey & Glucksberg, 1978).

De meest bekende cognitieve theorie over categorieën is die van Eleanor
Rosch (Rosch, 1975, 1978; Rosch & Mervis, 1975; Gardner, 1987; van Vliet,
1991; Riesberg, 2007, Schwartz & Sharpe, 2010). Rosch stelt dat “Categories are
built around a central member or prototype - a representative example of that class
which shares the most features with other members of the category while sharing
few, if any, features with elements drawn from outside the class” (Gardner, 1987,
p. 346). Appels zijn meer prototypische exemplaren van de categorie fruit dan een
kumquat, een roodborstje is een meer prototypisch exemplaar van een vogel dan
een kip of een pinguïn. Bij het zien van een nieuw exemplaar wordt deze verge‐
leken met het prototype om te bepalen of het exemplaar tot die categorie behoort,
dus bijvoorbeeld of iets een vogel is. We gebruiken het prototype om snel dingen
te herkennen, gevolgtrekkingen te maken en categorieën te leren. Door uit te gaan
van het centrum van een concept en niet de grenzen van een concept is het niet
langer zo dat er sprake is van wel of niet tot een categorie behoren maar van een
graded membership: “each item has at least one, and probably several, elements in
common with one or more other items, but no, or few, elements are common to
all items” (Rosch & Mervis, 1975, p. 575). Oftewel: ‘Some dogs are ‘doggier’ than
others, some fruits are ‘fruitier’ than others’. Grotere overlap met gedeelde ele‐
menten van de categorie betekent dat dat lid van de categorie meer prototypisch is
voor die categorie. Een aspect dat bij vele categorieën is aangetroffen: van dieren,
meubilair en gereedschap tot sporten en landen (Dry & Storms, 2010), tot aan
concepten zoals kunst, theater, dans en literatuur (van Vliet, 1991). De con‐
sequentie is dat er ook minder prototypische exemplaren zijn, iets kan minder
goed behoren tot een categorie, oftewel randgevallen die moeilijk zijn te duiden of
misschien zelfs in meerdere categorieën vallen: is bijvoorbeeld een avocado nou

wel of niet een soort fruit? Met andere woorden er kan sprake zijn van een bepaal‐
de vaagheid (fuzziness) aan de grenzen van de categorie.

Deze ideeën rond familiegelijkenis, graded membership, (proto)typicaliteit en
fuzziness zijn inmiddels een psychologische realiteit gebleken, in die zin dat ze veel
kunnen verklaren van hoe we leren en denken aangaande natuurlijke categorieën,
met alle nuanceringen die daarbij horen, bijvoorbeeld of een categorie gerepresen‐
teerd wordt door een abstract prototype (prototype view) of gerepresenteerd wordt
door specifieke opgeslagen instanties van de categorie in plaats van algemene
abstracte prototypes (exemplar view) (zie onder andere de discussie in: Neisser,
1987; Reisberg, 2007; Loken, Barsalou & Joiner, 2008; Dry & Storms, 2010).

Overigens treffen we vergelijkbare ideeën al aan in een artikel van Ziff (1953)
over de definitie van een kunstwerk. Voor Ziff bestaat een kunstwerk uit een set
van kenmerken, een kunstwerk dat de grootste verzameling van dergelijke ken‐
merken bezit is een ‘clearest case’ (lees: prototype), maar veelal bezit een concreet
kunstwerk slechts een bepaalde subset van deze kenmerken zodat kunstwerken
onderling overlappende kenmerken bezitten (lees: family resemblance), en ken‐
merken kunnen worden gewogen in hoe belangrijk ze zijn (lees: degrees of
centrality). Dit laatste aspect zien we terug in de uitwerking door John Searle van
de concepten constitutieve en regulatieve regels (zie verder).

Wat betekent dit nu voor festivals? Festivals zien als een natuurlijke categorie
is een combinatie van de twee eerder gegeven antwoorden hoe festivals te typeren.
Festivals zijn te zien als een specifieke categorie van evenementen maar dan met de
aantekening dat er gradaties zijn in die categorie van hoe typisch een bepaald fes‐
tival is als vertegenwoordiger van die categorie: Glastonbury is een typischer voor‐
beeld van een muziekfestival dan het Burning Man festival. Bovendien zijn er vage
grenzen aan de randen van een categorie: is een festival zoals Stukafest, waarbij
optredens plaatsvinden in de huiskamers van mensen, nog te typeren als een fes‐
tival? Festivals zijn ook te beschrijven aan de hand van kenmerken maar dan wel
met de wetenschap dat er niet een set van noodzakelijk en voldoende kenmerken
is om alle voorkomens van festivals mee te beschrijven. Alle festivals delen wel
kenmerken met elkaar maar niet steeds dezelfde. Bovendien kunnen er nog meer
kenmerken zijn die niet in een definitie zijn opgenomen maar wel een rol spelen
in de typering van een festival. In een onderzoek van Jago & Shaw (1999) werden
500 willekeurig gekozen inwoners van Melbourne gevraagd om van 39 ken‐
merken van special events (waaronder festivals) aan te geven in hoeverre die ken‐
merken van toepassing waren. In de 228 geretourneerde en volledig ingevulde
vragenlijsten kwamen als belangrijkste kenmerken naar voren: “the number of
attendees, the international attention due to the event, the improvement to the
image and pride of the host region as a result of hosting the event, and the exci‐
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ting experience associated with the event” (p. 20). Twee kenmerken (aantal bezoe‐
kers en unieke ervaring) zien we terugkomen in de eerder gegeven definitie van
festivals (1.2), maar de twee andere kenmerken (impact en internationale aan‐
dacht) niet. Moeten deze dan nu opgenomen worden in de definitie? Waarmee
bijvoorbeeld een groot Nederlands muziekfestival als Appelpop meteen geen fes‐
tival meer is omdat er voor dat festival geen internationale aandacht is. Bovendien
vonden de proefpersonen dat het kenmerk van een afgebakende periode geen
relevant kenmerk van festivals was. De resultaten van Jago & Shaw (1999) zijn
alleen maar problematisch als we festivals blijven zien als een strak omlijnde
formele categorie met een beperkte set van noodzakelijke kenmerken, terwijl de
resultaten van hun onderzoek juist als bewijs kunnen worden gezien om festivals
als een grote familie van gelijksoortige voorkomens te beschouwen die bepaalde
kenmerken (in wisselende mate) delen.²

De prototype aanpak kan nog een stap verder worden ontwikkeld door de
kenmerken van een bepaalde categorie niet te zien als elementen voor een definitie
van die categorie maar als heuristische regels die mensen hanteren om situaties te
herkennen en hun gedrag te bepalen. Daarvoor is een uitstapje nodig naar het
werk van John Searle.

Searle (1969) introduceerde een onderscheid tussen constitutieve en regulatie‐
ve regels. Constitutieve regels zijn regels die een situatie maken tot die situatie:
voetbal is voetbal omdat er regels zijn die een bepaalde situatie tot voetbal maken,
bijvoorbeeld het spelen met twee teams en het niet mogen aanraken van de bal
met de handen behalve door de keeper op een bepaald gedeelte van het speelveld.
Wordt deze laatste regel niet aangehouden dan wordt een andere situatie geconsti‐
tueerd: rugby, handbal of een andere sport. Zoiets als voetbal bestaat niet zonder
een aantal van dit soort regels, vandaar dat ze constitutief zijn: “The activities of
playing football or chess are constituted by acting in accordance with (…) the
appropriate rules” (1969, p. 34). Regulatieve regels schrijven voor hoe je je moet
gedragen binnen een bepaalde situatie, wat er van je verwacht wordt, bijvoorbeeld
juichen bij een goal. Dit soort regels zijn conventioneel bepaald en kunnen per
streek of land verschillen, en in die zin zijn ze arbitrair ten opzichte van het voet‐
balspel. Constitutieve regels geven antwoord op de vraag ‘wat is dit voor situatie?’,
waarbij het antwoord veelal bestaat uit informatie verschaffen, ‘je kijkt naar voet‐

bal’ of ‘dit is theater’. Als we iemand voor het eerst iets uitleggen over een bepaal‐
de specifieke situatie dan sommen we vaak de constitutieve regels op. Regulatieve
regels geven antwoord op de vraag ‘wat moet ik doen?’, waarbij het antwoord
gedrag voorschrijft. Het onderling niet eens zijn over constitutieve regels leidt tot
hoge mate van verwarring, het niet eens zijn over regulatieve regels geeft ongemak
en kan leiden tot gênante situaties (juichen op verkeerde momenten).

Twee aanvullende aspecten brengen verdere nuancering c.q. complexiteit aan
in het hanteren van de begrippen constitutieve en regulatieve regels. Ten eerste
zijn de regels niet statisch maar ontwikkelen zich door de tijd heen. Zo zijn de
constitutieve regels die ten grondslag liggen aan het schaakspel veranderd. Het
voorleggen van de huidige regels aan spelers uit het vroegere Perzië van het spel
Sjatrandj, de voorloper van het huidige schaakspel, kan leiden tot de uitroep: dit
is geen Sjatrandj! Ook is voorstelbaar dat het handen schudden voor aanvang van
een schaakpartij zich ontwikkelt van beleefdheidsgebruik tot het formele begin
van de partij. Het handen schudden is daarmee constituerend geworden in die zin
dat indien de handen niet geschud zijn de partij formeel nog niet is begonnen.

Een tweede aspect is dat er altijd sprake zal zijn van meerdere constitutieve en
regulatieve regels die niet allemaal gelijkwaardig zijn, sommige zullen meer
gewicht in de schaal leggen dan andere. Searle noemt dit degrees of centrality. Als
een groepje van zeven kinderen een bal tussen twee neergelegde jassen op een
grasveldje proberen te schoppen zullen we nog steeds van voetbal spreken
ondanks dat er veel formele regels worden geschonden. Ook in formele voetbalsi‐
tuaties worden sommige regels aangepast, tot de leeftijd van 12 wordt niet de bui‐
tenspelregel gehanteerd en duurt een helft ook korter (20 of 25 minuten). Met
andere woorden, constitutieve regels verschillen onderling in de relevantie voor de
constituering, in het aandeel aan de constituering. Deze manier van denken over
hoe situaties te typeren kan helpen te verklaren waarom mensen op een bepaalde
manier reageren, omdat deze manier raakt aan een psychologische realiteit hoe
mensen met situaties omgaan (van Vliet, 1991).

1.4 Wat een festival is
Uit de bovenstaande discussie is waarschijnlijk al duidelijk geworden dat er een
voorkeur is om de vraag ‘wat is een festival’ te beantwoorden vanuit de prototype
aanpak. Festivals zijn te zien als een specifieke categorie van evenementen met de
aantekening dat er gradaties zijn in die categorie van hoe typisch een bepaald fes‐
tival is als vertegenwoordiger van die categorie. Bovendien zijn er vage grenzen
aan de randen van een categorie. Festivals zijn ook te beschrijven aan de hand van
kenmerken maar dan wel met de wetenschap dat er niet een set van noodzakelijk
en voldoende kenmerken is om alle voorkomens van festivals mee te beschrijven.

² Het is opvallend dat Jago & Shaw (1999) op geen enkele manier verwijzen naar de (psychologi‐
sche) studies over categoriseren, terwijl hun studie een vergelijkbare opzet volgt als ander empirisch
onderzoek naar prototypicality en fuzziness. Ze hadden er ook hun voordeel mee kunnen doen bij de
interpretatie van de resultaten. Vergelijk bijvoorbeeld het onderzoek van Van Vliet (1991) naar de
mentale representatie van kunstconcepten.



24 Festivals & Beleving Wat is een festival? 25

Alle festivals delen wel kenmerken met elkaar maar niet steeds dezelfde. Het
raamwerk van de prototype-aanpak met concepten zoals familiegelijkenis, graded
membership, (proto)typicaliteit en fuzziness doet meer recht aan de complexiteit
van de realiteit, en houdt ook rekening met de psychologische realiteit hoe fes‐
tivalbezoekers festivals als een specifieke groep van festiviteiten zien en ernaar han‐
delen.

Deze manier van kijken naar de definitie van festivals, de prototype aanpak,
heeft een aantal consequenties voor het onderzoek naar festivals. Een consequentie
is dat bij de presentatie van onderzoek naar festivals precies moet worden aange‐
geven wat voor soort kenmerken deze festivals hebben en welke twijfelgevallen er
waren en waarom ze wel of niet zijn meegenomen in het onderzoek. Gegeven de
grote heterogeniteit van festivals en allerlei cross-overs die er zijn, is het uitermate
belangrijk om te weten waar (wetenschappelijke) uitspraken over worden gedaan.
Dit kan tot een gedetailleerde verantwoording leiden wat wel en wat niet mee te
nemen in het onderzoek (zie bijvoorbeeld van Vliet, 2017; 2019b).

1.5 De microcosmos van het festival
De vraag naar waar (wetenschappelijke) uitspraken over worden gedaan aangaan‐
de festivals is niet afdoende beantwoord indien alleen de categoriekenmerken van
het object festival worden beschreven (1.4), maar moet worden aangevuld met een
antwoord op de vraag vanuit welk perspectief naar festivals wordt gekeken. Fes‐
tivals als een soort microkosmos weerspiegelen vele facetten van onze samenle‐
ving: van sociale interacties en narratieve discoursen tot artistieke uitingen,
economische processen, vrijetijdsbesteding en disciplineringgedrag. Aan
onderzoeksperspectieven voor festivals is dan ook geen gebrek. Een inventarisatie
van welke onderzoekdisciplines iets van doen hebben met festivals leidt dan ook al
snel tot het hele spectrum van de alpha- en gammawetenschappelijke disciplines
(Getz, 2007). Hieronder worden enkele van deze onderzoeksperspectieven
geïntroduceerd, ook om recht te doen aan de al langer bestaande onderzoeks-
traditie naar festivals en andere ‘openbare vermakelijkheden’ vanuit onder andere
historisch, sociologisch en antropologisch perspectief.

1.5.1 Historisch perspectief
Een niet onbelangrijk perspectief dat als eerste genoemd kan worden is het histo‐
risch perspectief. Een historisch perspectief houdt in het beschrijven en duiden
van festivals uit het verleden: van het Romeinse Saturnalia en de Middeleeuwse
passiespelen, tot de festiviteiten in de pleasure gardens van de Renaissance, het car‐
naval van Venetië en de Mardi Gras van New Orleans, en de indrukwekkende
wereldtentoonstellingen van de 19de en 20ste eeuw. Maar een historisch perspec‐

tief houdt ook in het onderzoeken hoe elementen van die festivals uit het verleden
doorwerken in huidige rituelen (oogstfeesten), feesten (carnaval), vermaak (amu‐
sementsparken), vieringen (Pasen) en gebruiken (vuurwerk bij oud en nieuw).
Zo’n onderzoek is bijvoorbeeld een analyse van de rol van de kermis, volksfeesten
en andere openbare vermakelijkheden in de modernisering van het theater en de
cultuurparticipatie in een stad als Rotterdam (Gras, 2009; Gras et al., 2011). Een
ander voorbeeld is de klassieke studie van Bakhtin (1984) over Rabelais (huma‐
nist, arts en schrijver, 1483? - 1553) en zijn wereld. In deze studie analyseert
Bakhtin aan de hand van Rabelais’ boek Gargantua en Pantagruel, het middel‐
eeuwse carnaval als een ‘second life’ vol van parodie, omkering van rollen, clowne‐
rie, spektakel en volksvermaak waarin iedereen deelnam en in een utopie van
gelijkheid, gemeenschap en overvloed leefde door het tijdelijk uitstellen van
hiërarchie, privileges, normen en verboden. Carnaval als een ontlading (letterlijk
door de gerichtheid op de lower strata) en een hergeboorte door de humorvolle
reflectie op het eigen lichaam, het eigen leven en de gemeenschap. De studie van
Bakhtin klinkt nog steeds door in allerlei reflecties over de betekenis van festivals.

1.5.2 Sociologisch perspectief
Van de studie van Bakhtin is het een niet al te grote stap naar een sociologisch
perspectief. Een sociologisch perspectief onderzoekt de interacties tussen mensen
in groepen, instituten en de sociale organisatie van de samenleving, zoals regels
(waarden en normen), gedrag (rollen), processen, subculturen, cultuur, identiteit
en sociaal kapitaal. En tot welke conflicten dit kan leiden en hoe ons beeld van de
realiteit wordt geconstrueerd door al deze interacties (zie bijvoorbeeld Berger &
Luckmann, 1967). Voor festivals betekent dat niet alleen onderzoek naar wie er
deelneemt aan festivals maar ook welk gedrag groepen vertonen met betrekking
tot festivals en welke functies festivals vervullen in de samenleving. Een functie
van festivals, en ook van carnaval, is bijvoorbeeld die van veiligheidsklep (safety
valve): ze zorgen voor een gecontroleerde ontlading van angst en onvrede, en de
acceptatie van een tijdelijke verkenning van taboes en het verbodene. Door dat
tijdelijke karakter wordt de ‘normale’ sociale orde en verhouding in feite beves‐
tigd: na het festival wordt weer overgegaan tot de orde van de dag. Waarschijnlijk
het meest beeldend verwoord door Humphrey in zijn analyse van middeleeuws
carnaval in Engeland: “Showing off your bottom in public, while admittedly fun,
doesn’t tend to free people from the shackles of whatever economic system binds
them” (In: Picard & Robinson, 2006, p. 8). Daarnaast zijn festivals niet helemaal
losgezongen van hun omgeving, de samenleving, en reageren ze op maatschappe‐
lijke veranderingen. Een ontwikkeling zoals globalisering kan doorklinken in fes‐
tivals doordat het wordt gethematiseerd waardoor festivalbezoekers er bij stil kun‐
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nen staan: “As a period of concentrated reflection relating to substantive questions
of identity and direction, festivals would seem to offer moments of stasis in a
highly mobile world” (Picard & Robinson, 2006, p. 9).

Het sociologisch perspectief valt uiteen in verschillende theoretische gezichts‐
punten, ook ten aanzien van festivals. Zo kunnen festivals worden gezien als de
expressie en consolidatie van het collectief bewustzijn van de samenleving waarin
een herbevestiging plaatsvindt van de gemeenschappelijke identiteit, afspraken en
waarheden (Durkheim). Festivals kunnen ook worden gezien als vehikels voor
communicatief handelen, daarbij een arena creërend voor de uitwisseling van
nieuwe culturele vormen en het voeren van een debat over publieke zaken waar‐
door er een beter democratisch debat kan ontstaan (Habermas). Een ander socio‐
logisch gezichtspunt is dat waarin festivals worden gezien als een strijdtoneel, een
manier voor een groep mensen om zich te onderscheiden van andere groepen en
economische dominante verhoudingen te reproduceren (Bourdieu). Of als een
plek waar juist niet eenduidige en gedeelde waarden tot uiting komen maar waar
de veelstemmigheid van de samenleving domineert in allerlei rituelen (Turner).

1.5.3 Antropologisch perspectief
De opvatting van Turner van festivals als rituelen ligt zeer dicht bij het antropolo‐
gische perspectief op festivals. Antropologie is de studie naar sociale structuren en
zogeheten ‘modes of human being’ (behavioral and belief systems) die zich uiten in
symbolen, rituelen, kunst en mythen, dat wil zeggen in cultuur als de gehele set
van geleerde gedragingen en regels die we hanteren als onderdeel van een gemeen‐
schap. Antropologisch onderzoek richt zich daarmee op het ontstaan, de ontwik‐
keling en de betekenis van vieringen en festivals, en de impact ervan op de
gemeenschap. In het monumentale werk The Rites of Passage uit 1909 van Arnold
van Gennep wordt bijvoorbeeld voor het eerst de stelling geponeerd dat veel ritue‐
len de structuur hebben van separation (weg van normale leven), transition (een
verandering door iets te doen of te leren) en re-integration (terugkeer met een
nieuwe status) (Bonnemaison & Macy, 2008). Een herkenbaar ritueel voor de fes‐
tivalganger. Rituelen en vieringen raken verbonden met specifieke vormen van
dans, muziek, verkleden, eten en drinken en andere ‘props’ in het representeren en
ten tonele voeren van de verschillende symbolen. Een voorbeeld is de carnavaleske
‘Everyman’, de personificatie van de festiviteiten, die na een kortstondige
populariteit wordt verbrand of op een andere manier vernietigd. Dit soort rituele
vieringen wordt getypeerd als framed behavior: “Anthropologists have used this
concept of 'frame’ and 'framing’ in recent years to identify demarcated times and
places for a particular use, such as ritual or play, by enclosing them literally or
figuratively in a border (a temple, theater, playground, or court) and so creating a

set of expectations about the kind of behavior or conduct that should fill the enca‐
sed space-time" (Turner, 1982, p. 28). Festivals kunnen ook gezien worden als een
soort ‘framed behavior’ met eigen regels, gedragingen, sfeer, symbolen en waar-
den, waarbij ze overeenkomsten vertonen met theatervoorstellingen (Goffman,
1974; van Vliet, 1991).

1.5.4 Semiotisch perspectief
Semiotiek houdt zich bezig met de analyse van tekens, en vooral de werking van
tekens in communicatieprocessen. Dit betreft niet alleen taal, zoals het tekensys‐
teem van het alfabet en vergelijkbare tekensystemen zoals morse en brailletekens,
maar ook visuele tekens (verkeersborden), symbolen (rode kruis), gebaren (mid‐
delvinger opsteken), voorwerpen (witte vlag bij overgave, landkaart), afbeeldingen
(statieportret van koning), uiterlijk (haarstijl zoals dreadlocks, tatoeages), et cetera.
Een semiotische analyse is niet beperkt tot individuele voorkomens maar richt
zich juist ook op het functioneren van tekens in grotere gehelen zoals een kerk‐
dienst, carnaval, mode, kunst en zeker ook in media zoals advertenties, televisie,
internet en computer games (zie Bignell, 2002). In dergelijke tekensystemen kan
gekeken worden naar zoiets als intertekstualiteit, bijvoorbeeld hoe een game
‘citeert’ uit films, of hoe bepaalde tekens staan voor iets anders, zoals in een film
het beeld van een trein die een tunnel inrijdt monteren tijdens een vrijscène…

De moderne oorsprong van de analyse van tekens ligt in de analyse van taal
door de fransman Ferdinand de Saussure eind negentiende eeuw. De Saussure
maakt een onderscheid tussen de tekendrager signifiant, bijvoorbeeld de woorden
op papier, en de signifié, dat waarnaar het teken verwijst, het mentale concept dat
het oproept, bijvoorbeeld van een kat. Signifié staat niet voor een specifiek voorko‐
men van een echte kat, dat wordt de ‘referent’ genoemd. De Saussure liet zien dat
de relatie tussen signifiant en signifié arbitrair is en berust op conventies, en dat
een teken werkt door het verschil met andere tekens in het tekensysteem en niet
vanuit een intrinsieke eigenschap. Een andere grootheid in de semiotiek is de
Amerikaanse filosoof Charles Peirce. Waar de Saussure de nadruk legt op het arbi‐
traire van de relatie tussen signifiant en signifié, onderscheidt Peirce naast deze
symbolische relatie ook twee niet-arbitraire relaties, namelijk de iconische relatie
(een foto van een paard), waar de signifiant en referent samenvallen, en een
indexicale relatie waarbij de signifiant verwijst naar een referent (bijvoorbeeld het
horen van een kat die miauwt of de sporen van een dier in de sneeuw). Andere
bekende wetenschappers die zich met semiotiek hebben beziggehouden zijn de
Franse antropoloog Levi-Strauss (richtte zich op culturele conventies die van
tekens tekens maken, zwart kan gewoon zwart zijn, maar ook staan voor rouw),
de Franse schrijver en filosoof Roland Barthes (richtte zich op de connotatieve







32 Festivals & Beleving Wat is een festival? 33

betekenissen van tekens, de zogeheten mythologieën: een automerk verwijst niet
alleen naar een type auto maar wordt ook geassocieerd met gedegenheid, luxe,
sportiviteit et cetera), en de historicus Umberto Eco (benadrukte vooral de open‐
heid van ‘teksten’, die allerlei interpretaties genereren).

Onze samenleving is vol van tekens, symbolen, conventies en rituelen die een
grote rol spelen in de communicatie en sociale interactie. Dit betekent dat ook
festivals vanuit een semiotisch perspectief geanalyseerd kunnen worden. Alleen al
de festivalposter is een rijke bron van wat een festival wil communiceren als iden‐
titeit: het gebruik van kleuren, lettertype, symbolen, compositie en de wijze
waarop mensen geportretteerd zijn, is een ingewikkeld samenspel dat door men‐
sen geïnterpreteerd wordt en waar ze zich toe aangetrokken kunnen voelen en mee
kunnen identificeren (voor enkele voorbeelden van semiotische analyse van pos‐
ters zie: Maiorani, 2007; Putra, 2018; Hua & Xiang, 2021).

1.5.5 Economisch perspectief
Historische, sociologische en antropologische analyses van festivals zijn ruim voor‐
handen (Getz, 2010) maar hebben de laatste jaren wel aan prominentie moeten
inleveren door de verdere professionalisering en vercommercialisering van fes‐
tivals. Door die vercommercialisering is niet alleen de tegencultuur en het carna‐
valeske van festivals verdrongen door festivals als een grondstof (commodity) te
zien waarmee geld kan worden verdiend (Anderton, 2008, 2011), maar zijn bij‐
voorbeeld ook sociologische analyses verschoven naar vragen over de sociaal-
economische waarde van festivals voor bijvoorbeeld de creatieve industrie. Met
andere woorden een verschuiving van een festival als een publieke ruimte voor
debat naar festivals als een ruimte van voornamelijk consumeren (Giorgi, Sassatel‐
li & Delanty, 2011). Nog evidenter bewijs voor deze verschuiving in aandacht is
de prominentie van het economische perspectief ten aanzien van festivals. Vanuit
dit perspectief zijn festivals producten die in een markt gezet worden, waarvoor
mensen betalen en die een economische impact hebben op de omgeving. Zo
wordt er gekeken naar de economische opbrengsten van festivals, en van bijvoor‐
beeld de hosting van de Olympische Spelen of de wereldtentoonstellingen. Maar
ook spelen vragen over prijsbepalingen, de bereidheid van consumenten te betalen
en de verschillen tussen profit en non-profit evenementen een rol (Getz, 2008).
Het is ook dit economische aspect dat steeds komt bovendrijven als meest
frequente onderwerp in studies over festivals (Getz, 2010), waarmee andere func‐
ties en andere opbrengsten van festivals overschaduwd worden: “So much research
and applied work has been devoted to this one theme [economic impact] that
other outcomes have been neglected, as well as development of suitable and con‐
vincing measures of event impacts and value” (Getz, 2008, p. 419). Festivals kun‐

nen ook andere waarden dan uitsluitend economische waarden genereren, te den‐
ken valt aan culturele waarden, artistieke waarden, persoonlijke waarden, et cetera
(onder andere Arcodia &Whitford, 2006).

1.5.6 Managementperspectief
Een ander perspectief dat een uiting is van de toenemende professionalisering in
het veld van festivals is het perspectief van eventmanagement (Benckendorff,
2006). Dit is al af te lezen aan de vele handboeken die voorhanden zijn over dit
onderwerp, van de meer organisatorische aspecten (onder andere Berridge, 2007;
Getz, 2007; Bowdin et al., 2010) en de inhoudelijke invulling van events (Soons,
2012) tot de marketing van events (Wiegerink & Peelen, 2010; Gerritsen & Van
Olderen, 2011). Deze ontwikkeling is begin jaren 90 opgekomen en heeft een
verdere boost gekregen met de Olympische Spelen in 2000 in Sydney en de
wereldwijde millenniumviering.
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Tabel 1.2: Domeinen en subactiviteiten van eventmanagement volgens EMBOK
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Eventmanagement gaat over de planning, financiering, programmering,
communicatie, logistiek, marketing, resourcing en allerlei andere aspecten die te
maken hebben met het plannen, organiseren en managen van een event c.q. fes‐
tival. De verschillende aspecten waar eventmanagement over gaat worden sys‐
tematisch in kaart gebracht middels de EMBOK (Event Management Body of
Knowledge). Dit raamwerk verdeelt de hoofdactiviteiten van eventmanagement
onder in vijf domeinen: administratie, ontwerp, marketing, operationeel en risi‐
co’s. Deze domeinen bestaan weer uit subactiviteiten (zie Tabel 1.2). Daarnaast
onderscheid EMBOK ook fases in het eventmanagement van opeenvolgende
soorten van activiteiten zoals deze ook aangetroffen kunnen worden in algemene
projectmanagement literatuur: initiatie, planning, implementatie, event en afslui‐
ting. EMBOK spreekt ook nog over kernwaarden die moeten doorklinken in alle
beslissingen die worden genomen zodat tot succesvolle en duurzame resultaten
kan worden gekomen. Deze betreffen strategisch denken, integratie, creativiteit,
ethiek en kwaliteitszorg. Ondanks deze uitgebreide vastlegging van de kennis over
eventmanagement is er ook de constatering dat er maar weinig aandacht is voor
festivalmanagement (Getz, 2010).

1.5.7 Ontwerpperspectief
Een specifiek element uit de EMBOK dat de laatste jaren speciale aandacht heeft
gekregen is het element van het ontwerpen van festivals, en dan specifiek het fes‐
tival als beleving. Deze aandacht voor experience design is niet het exclusieve
domein van evenementen, eerder is het zo dat evenementen en festivals exponen‐
ten zijn van een meer algemene tendens waarin beleving (experience) een factor is
bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Het meest pregnant is dit op de agenda
gezet door Pine & Gilmore (1999) die in hun theorie belevenissen (experiences)
zien als een aanduiding van een volgende fase in het creëren van meerwaarde voor
klanten (zie 4.4). Belevenissen zijn een volgende stap na de eerdere fases van
grondstoffen (koffieboon), producten (pak koffie), en diensten (kopje koffie in
restaurant). De belevenis is dan het kopje koffie op de Champs Élysées in Parijs
waar we 10 euro voor over hebben. Dergelijke belevenissen kunnen ook nadruk‐
kelijk geënsceneerd worden zoals in pretparken, themarestaurants en festivals. Dit
gedachtegoed heeft zich nadrukkelijk genesteld in het denken over nieuwe dien‐
sten en heeft zich ook verbonden aan andere sociale ontwikkelingen zoals indi‐
vidualisering (van Vliet, 2008a). Zie vooral de studies van Nijs & Peters (2002),
Rippen & Bos (2008) en Kuiper & Smit (2011) voor een verder uitwerking van
de deze ontwerpkant (‘imagineering’) van evenementen en festivals.

Voor wat betreft experience design kunnen nog twee verdere perspectieven
worden onderscheiden (Morgan, 2007). In een perspectief vanuit een meer

economisch invalshoek is het creëren van belevenissen een onderscheidend ken‐
merk om in een concurrerende markt voordeel te halen. De gerichtheid is dan op
het opvoeren (staging) van belevenissen en het creëren van memorabele klantbe‐
levenissen (memorable customer experiences). Vertegenwoordigers van dit perspec‐
tief zijn onderzoekers zoals Pine & Gilmore, Nijs, Jackson, en Schmitt. Het ande‐
re perspectief heeft een meer psychologische invalshoek door zich te richten op de
klant/bezoeker en de (emotionele) ervaringen die deze ondergaat. Daarbij horen
aspecten zoals waarom iemand er voor kiest om naar een festival te gaan (motivati‐
on), de eerdere ervaringen die hij of zij heeft, de waarde die het festival voor hem
of haar vertegenwoordigt (value), zijn of haar algemene houding ten opzichte van
culturele evenementen (attitude), de persoonlijkheid van de bezoeker (mentality),
het gedrag en de emoties die de persoon tentoonspreidt en ervaart, hoe tevreden‐
heid en loyaliteit zich ontwikkelt, en niet te vergeten de verwachtingen die gewekt
zijn door de festivalorganisatie en de reacties daarop van de bezoeker. Dit laatste
maakt duidelijk dat het ook gaat over communicatie, niet alleen tussen (festival)
organisatie en bezoekers maar ook tussen bezoekers onderling.

1.5.8 Media-communicatief perspectief
Het media- en communicatielandschap is onmiskenbaar veranderd de afgelopen
decennia. De vergaande digitalisering, internet en mobiele telefonie en alle bij‐
behorende dragers, applicaties en diensten hebben een blijvende invloed op de
productie, aggregatie, distributie en consumptie van media en haar content. De
vele ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media zijn onder andere
af te lezen aan de veranderende rol tussen producent/aanbieder en consument.
Het aantal kanalen dat hen ter beschikking staat om te communiceren en zichzelf
te promoten en te organiseren, is de laatste twee decennia aanzienlijk toegeno‐
men, waarbij niet onbelangrijk is dat een aantal van deze kanalen zeer laag‐
drempelig is en interactiviteit stimuleert en daarmee allerlei nieuwe
mogelijkheden creëert (Brussee & Hekman, 2009).

Festivals ontkomen er niet aan een antwoord op de mediaontwikkelingen te
formuleren. Festivalpubliek heeft veel makkelijker toegang tot nieuwe muziek via
streamingdiensten (Van Dalen, Van der Hoek & Vreeke, 2009), internet geeft de
mogelijkheid om 24 uur en 7 dagen per week informatie te zoeken over festivals
(Verbeek & De Haan, 2001), en voor, tijdens en na worden verwachtingen en
ervaringen online gedeeld en wordt geprobeerd de sfeer van het festival vast te
houden, verder vorm te geven en te herbeleven. Dit roept allerhande vragen op
over de rol van de festivalbezoeker en mediagedrag, de onderlinge relaties en
eigenschappen van media en content in de communicatie over en van festivals, en
de strategische keuzes voor de inzet van verschillende media door festivalorganisa‐
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ties. Vragen in feite over de orkestratie van (het gebruik van) media (van Vliet,
2008a), zoals dat in een beperkt aantal studies over festivals wordt aangekaart
(onder andere Shanka & Taylor, 2004; Smith, 2008).

Het onderzoek richt zich voornamelijk op hoe media festivalbezoekers onder‐
steunen in hun klantreis (Gretzel, Fesenmaier & O’Leary, 2006), van voorberei‐
ding op het festival, informatie tijdens het bezoek (digitale blokkenschema’s) en
het delen van de beleving, en het nagenieten (after movies). In de jaren ’00 is voor‐
al de festivalwebsite en de bijbehorende nieuwsbrief een belangrijke bron van
informatie (Terpstra, 2005; Van Dalen, Van der Hoek, Vreeke, 2009; Ten Tije,
2010). Het is vooral zenden, de aandacht voor de online community en
mogelijkheden die in te zetten worden niet onderkend of in ieder geval nagenoeg
niet gebruikt (Lee & Peterson, 2004; Ranshuysen, 2005, 2006, 2007; Bruns,
2009; Hazelaar, 2010). Onderzoek over de jaren 2015 - 2020 toont aan dat het
inzetten van social media kanalen goed is ingeburgerd bij festivalorganisaties maar
nog lang niet wijdverbreid is (zie hoofdstuk 2). Uit een overzicht van sociale
media gebruik bij evenementen blijkt wel dat voornamelijk Facebook en Twitter
worden gebruikt voor promotionele doelstellingen (‘increase awareness’) en er
zelden het sociale media gedrag van bezoekers wordt gemonitoord (Von Ferenczy,
Spiess & Kock, 2011). Terwijl social media goed aansluit bij een veel gemaakte
constatering dat festivals het vooral moeten hebben van mond-tot-mond reclame
(Shanka & Taylor, 2004; Weiler et al., 2004; Dodd et al., 2006; Martin, Bridges
& Grunwell, 2006; Slack, Rowley & Coles, 2008; Smith, 2008).

Maar niet alleen als informatie- en promotiekanaal kan (social) media worden
ingezet. Grappia & Montanarib (2011) zien in sociale media mogelijkheden de
onderlinge interactie van festivalbezoekers te vergroten en zo tot een groter
groepsgevoel te komen waardoor er eerder een neiging ontstaat tot herbezoek. En
media kan natuurlijk ook een constituerende en manipulerende rol hebben in de
publieksbeleving door bijvoorbeeld bepaalde aspecten van het festival te ver‐
sterken of op een bepaalde manier te framen (‘hier moet je bij zijn’). Desalniet‐
temin is het ook goed te beseffen dat er nog genoeg (kleinschalige, niet-westerse)
festivals zijn die (digitale) media nauwelijks tot niet inzetten en die onmiskenbaar
beleving tot gevolg hebben en waarvan de analoge verhalen jaren later nog
rondzingen.

1.6 Wetenschappelijk onderzoek naar festivals
De vele onderzoeksperspectieven en de toename van het aantal festivals (hoofd‐
stuk 2) heeft alles in zich om het wetenschappelijk onderzoek naar festivals
omhoog te stuwen. En dat is precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd: het aan‐
tal wetenschappelijke publicaties over festivals is de laatste twee decennia aanzien‐

lijk gestegen. Dit wordt in vele studies geconstateerd, en kan kwantitatief
onderbouwd worden. Zoekacties in drie online databases (Google Scholar,
SpringerLink en ScienceDirect) laten voor alle drie de databases een stijgende lijn
zien in het aantal publicaties over onderzoek naar festivals (Figuur 1.2).³
Er is een aantal studies verschenen die meer inhoudelijk naar deze ontwikkeling
hebben gekeken. Zo heeft Formica (1998) vier tijdschriften onderzocht (Annals of
Tourism Research, Journal of Travel Research, Tourism Management en Festival
Management and Event Tourism, het huidige Event Management) en gekeken naar
artikelen over ’special events and festivals’ in de periode 1970-1996. De conclusie
is dat de meeste aandacht in het onderzoek is uitgegaan naar de economische en

Figuur 1.2: Aantal wetenschappelijke artikelen over festivals in de periode 1980 - 2019

³ Er is op de volgende manieren gezocht in de databases:
- ScienceDirect: gezocht op ‘Festival’ (also includes Festivals), in journals, in title/keyword/abstract,
period 1980-2019 (results of 1997 and before is only available as sum of results);
- SpringerLink: gezocht op ‘Festival OR Festivals’, in articles, no selection available of fields to
search, periode 1980 - 2019;
- Google Scholar: gezocht op “Festival OR Festivals” in title, in articles, periode 1980-2019, exclu‐
de patents, exclude citations.
De zoekopdrachten zijn uitgevoerd op 9 oktober 2020 door informatiespecialist Jaroen Kuijpers
van de Hogeschool van Amsterdam.
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financiële impact van evenementen, en naar organisatorische factoren van het eve‐
nement zoals sponsoring en marketing. Xiao & Smith (2006) constateren, op
basis van een inhoudsanalyse van het gehele veld van tourism research in het tijd‐
schrift Annals of Tourism Research over de periode 1973-2003, een toename in het
aantal studies over de typologie van toeristen, vormen van tourism experience,
marketing en management en een afname in economisch georiënteerde studies en
hospitality.

De studie van Kim, Boo & Kim (2013) analyseerde event studies over een
meer recente periode: 1980-2010. Het doel van de studie was om veranderingen
en patronen te ontdekken over een periode van 30 jaar van gepubliceerde artike‐
len. Op basis van een zoekactie naar artikelen met het woord ‘event’ en/of ‘festival’
in de titel, de samenvatting of als trefwoord, werden 178 artikelen geselecteerd uit
de drie tijdschriften: Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research en
Tourism Management. De artikelen werden geanalyseerd op 1) publicatiejaar en
naam tijdschrift, 2) onderwerp, 3) soort evenement, en 4) onderzoeksmethodo‐
logie. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel (84,4%) van de artikelen ging
over publieksevenementen zoals sportevenementen, culturele evenementen en his‐
torische evenementen, waarbij het merendeels lokale/regionale evenementen
betrof. De aandacht voor nationale en internationale evenementen neemt sinds
2000 wel toe. De meeste aandacht ging uit naar research & development (technolo‐
gische ontwikkelingen, innovaties, informatievergaring et cetera), administration
and strategy (planning, accounting, crisismanagement et cetera) en finance (asset
management, impact, winstgevendheid et cetera). Het organisatieperspectief
(75,8%) is in de artikelen veel zwaarder vertegenwoordigd dan het bezoekersper‐
spectief (23,6%). Bij het organisatieperspectief gaat het dan vooral om impact en
evenementorganisatie. Bij het bezoekersperspectief gaat het vooral om de motiva‐
tie en perceptie van bezoekers. Over de jaren heen is er een afname in aandacht
voor R&D, en een toename in het aantal artikelen over management, financiën
en kenmerken van bezoekers. Het gaat hierbij wel om toenames van bijvoorbeeld
2 artikelen in de jaren 90 naar 11 in de jaren 00’s aangaande motivatie en percep‐
tie. Over het geheel genomen is de diversiteit in onderwerpen in de tijd toegeno‐
men. Desalniettemin is de conclusie “even though subjects are becoming more
specific and varied, studies are still very focussed on specific areas (…) there is
much more territory to study than what researchers have already examined”
(ibid., p. 79).

Mair &Whitford (2013) constateren eenzelfde preoccupatie in de vorige
eeuw met economische onderwerpen en impact van evenementen c.q. festivals. In
een enquête onder enkele tientallen eventonderzoekers komt naar voren dat ze
economische impact als het onderzoeksthema beschouwen dat het meest

onderzocht is, met ‘events and tourism’ als een goede tweede en ‘event types and
definitions’ als derde thema. Dezelfde experts zetten wel (nog steeds) impact of de
eerste plek als belangrijkste onderzoeksthema maar dan wel breder dan alleen
economische impact door ook sociaal-culturele impact en milieu impact hieron‐
der te scharen; gevolgd door ‘events and tourism’ en ‘attendee behaviours and
motivations’. Gevraagd naar hun eigen onderzoeksthema’s noemen de experts:
sociaal-culturele, ecologische/duurzaamheid en economische effecten, betrokken‐
heid van de gemeenschap bij evenementen, evenementen en erfgoed/cultuur/
identiteit, evenementenbeheer, beleid en politiek, en evenementen in relatie tot
het inclusiviteitsdebat.

Getz (2010) constateert in een uitgebreid overzicht van festivalonderzoek dat
er drie substantiële discoursen kunnen worden onderscheiden: de al langer lopen‐
de en dieper gewortelde studies naar festivals in de antropologie en sociologie
(gericht op de rol en betekenis van festivals en de impact ervan op de samenle‐
ving), en de meer recente en minder volwassen discoursen van toerisme en van
management. Vooral deze laatste twee discoursen van toerisme en management
vergen nog meer onderzoek op allerlei terreinen. De dominantie van onderzoek
naar de economische impact van toerisme en evenementen maakt dat andere
soorten impact nog onvoldoende zijn onderzocht. Voor het managen van festivals
is volgens Getz nog te weinig onderzoek gedaan naar onder andere de financiering
van festivals, het professionaliseren van het festivalpersoneel, de branding van fes‐
tivals en accountability. Getz merkt ook op dat er veel onderzoeksaandacht is uit‐
gegaan naar motivaties van festivalbezoekers vanuit het beperkte perspectief van
consumentengedrag, maar met weinig theorievorming. Andere onderzoekers vin‐
den juist dat er weinig onderzoek is gedaan naar de relatie van motivaties met bij‐
voorbeeld tevredenheid en loyaliteit (Crompton & McKay, 1997; Yoon, Lee &
Lee, 2010).

De toename van het aantal publicaties is dus geen garantie dat er ook een gro‐
te diversiteit aan onderwerpen in het festivalonderzoek aan bod komen. Er zijn
diverse aspecten van festivals die nagenoeg niet onderzocht zijn. Impact van fes‐
tivals is voornamelijk bekeken vanuit economische opbrengsten (Picard & Robin‐
son, 2006). Onderzoek naar sociaal-culturele opbrengsten, persoonlijke opbreng‐
sten en ook onderzoek naar de impact van festivals op het milieu is minder
gedaan. De sterke opkomst van eventmanagement de laatste decennia heeft niet
kunnen voorkomen dat daar ook nog lacunes zijn in het onderzoek zoals Getz
(2010) constateert. Het grote belang dat gehecht wordt aan de unieke beleving
dat een festival moet bieden, staat in schril contrast met de geringe aandacht voor
onderzoek naar de beleving van festivals.
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2 Het Nederlandse Festivallandschap

De start van het festivalseizoen wordt ieder jaar breed uitgemeten in de pers met
overzichten van de meest populaire festivals, of dit nu in het voorjaar is met
vooruitblikken op de muziekfestivals in de zomermaanden, of in augustus met de
opening van het culturele seizoen. Dat is niet zomaar, festivals hebben een onmis‐
kenbare plek verworven in onze vrijetijdsbesteding en ons cultureel leven. De
bevrijdingsfestivals op vijf mei, een weekend met films uit een ver land in het
lokale filmtheater of de foodtrucks op het plaatselijke marktplein, het is moeilijk
om niet te struikelen over een festival, zeker in de zomermaanden. Aandacht in de
pers is er ook voldoende met festivalagenda’s, recensies, interviews en artikelen
over bijvoorbeeld de drukte en de overlast die festivals ook met zich meebrengen.
Daarin verweven zijn vaak uitspraken over trends en ontwikkelingen, gelardeerd
met anekdotisch bewijs door enkele festivals op te voeren als bewijs voor een alge‐
mene trend. Alleen dit laatste zou al een reden moeten zijn om eens te kijken hoe
het festivallandschap er werkelijk uitziet, inclusief de dynamiek van nieuwe fes‐
tivals en festivals die van het toneel verdwijnen. Maar ook de culturele, sociale en
economische betekenis van festivals zou interesse moeten opwekken in hoe dat
landschap van festivals er uitziet. Dat het een druk en divers landschap is, is een
niet te ontkennen ervaringsfeit, maar waar zit dan die diversiteit en wat is druk?
Individuele festivals staan soms in de belangstelling vanwege bijvoorbeeld een
jubileum, en bepaalde brancheverenigingen publiceren cijfers over hun leden,
maar een totaaloverzicht van het Nederlandse festivallandschap ontbreekt.

Het Nederlandse festivallandschap in kaart brengen vraagt uiteindelijk om
tellen, heel veel tellen. Niet in het wilde weg maar gestructureerd en met een uit‐
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gebreide verantwoording van wat en hoe wordt geteld. Op basis daarvan kunnen
overzichten worden gemaakt en onderbouwde uitspraken worden gedaan over het
festivallandschap. Deze ambitie is de afgelopen jaren ingevuld met de publicatie
van de festivalatlas (van Vliet, 2016a; 2017; 2019a; en www.festivalatlas.nl). Dit
onderzoek is ontstaan vanuit de constatering dat er in Nederland geen bruikbare
onderzoeksdataset over festivals bestond en aldus geen betrouwbare kaart van het
festivallandschap in Nederland was op te stellen. Er is nagenoeg geen aandacht
voor festivals in (economische) rapportages over cultuur in Nederland (van Aart,
Brom & Schrijen, 2017; van den Broek & Gieles, 2018). Zo wordt in de uitgave
‘Cultuur in Beeld’ van het Ministerie van OCW in twee korte alinea’s aandacht
besteed aan festivals, met overigens een zware onderschatting van het aantal fes‐
tivals in Nederland (2016, p. 55).¹

De festivalatlas komt aan dit gemis tegemoet door het in kaart brengen van
het festivallandschap in Nederland. De nadruk ligt op kwantitatieve gegevens
(hoeveel, hoe vaak, waar, wanneer et cetera), ook als dit gaat om de festivalpro‐
grammering en het gebruik van sociale media door festivals. Op 1 juli 2016 werd
het nulnummer van de festivalatlas gepresenteerd met een overzicht en analyse
van de muziekfestivals in 2015. Het daarop volgende jaar werd de scope al uitge‐
breid naar andere soorten festivals, namelijk filmfestivals en foodfestivals. Later
zijn hier nog de (beeldende) kunstfestivals aan toegevoegd. In de Festival Atlas van
2018 (van Vliet, 2019b) is er een eerste integrale beschrijving van het festivalland‐
schap in Nederland aan de hand van vier soorten festivals: film, food, (beeldende)
kunst en muziek. Voor de jaren daarna zijn er analyses te vinden op www.festival‐
atlas.nl, inclusief een verantwoording van het onderzoek.

Dit hoofdstuk put uit de vergaarde data van de afgelopen vijf jaar over Neder‐
landse festivals (van Vliet 2016a, 2017, 2019b) en zal een selectie van de data pre‐
senteren en een aantal meta-analyses zoals ontwikkelingen over de afgelopen jaren.
In 2.1 wordt een eerste rondvlucht boven het festivallandschap uitgevoerd door
het festivallandschap van 2018 in kaart te brengen. Van dit jaar is de dataset het
meest compleet voor de vier soorten festivals: film, food, muziek en (beeldende)
kunst. In sectie 2.2 wordt aandacht besteed aan wat er te zien en te doen is op de
festivals, de programmering. Vervolgens komt in sectie 2.3 de inzet van social
media door festivals aan bod inclusief het gebruik ervan door bezoekers middels
likes, views, retweets et cetera. De ontwikkelingen in het festivallandschap over de
jaren 2015 - 2019 worden beschreven en geanalyseerd aan de hand van voor‐
namelijk de muziekfestivals (2.4). In een afsluitende sectie 2.5 worden enkele
kanttekeningen geplaatst bij het geschetste festivallandschap.

2.1 Een eerste rondvlucht boven het festivallandschap
Het jaar is 2018. In Nederland worden er dat jaar 1551 festivals gehouden: 157
filmfestivals, 158 foodfestivals, 94 (beeldende) kunstfestivals en 1142 muziekfes‐
tivals.² Naast deze vier soorten festivals zijn er nog vele andersoortige festivals
zoals culturele festivals, literaire festivals, podiumkunstenfestivals, lifestyle festivals

Figuur 2.1: Aantal festivaledities in 2018 per maand

¹ Dit betekent niet dat er geen (kwantitatief ) onderzoek is, en wordt, gedaan naar festivals. Zie
onder andere het werk van Letty Ranshuysen (2004, 2005, 2006, 2007), het werk van Lex Kruijver
met Bureau Respons (2009) en van Leenders (2005, 2010a/b). Voorts zijn er de branche organisa‐
ties die over festivals in hun sector berichten, zoals de muziekfestivals (onder andere Muziek Cen‐
trum Nederland, 2010), vooral de VNPF is hierin actief (Dee & Schans, 2018, 2019; Dee, 2020).
Zie Kokke (2017) voor een inventarisatie van festivaldata. Festivals zijn ook een geliefd object van
onderzoek voor afstudeer- en masterscripties, zie bijvoorbeeld Terpstra (2005), Ten Tije (2010),
Quilligan (2011), van Leijden & Muijsenberg (2013) en Stoffers (2014). Als het allereerste onder‐
zoek in Nederland kan de studie van Okken en Rijven uit 1970 worden genoemd, waarin het over‐
gewaaide concept van festivals uit Amerika (het Tripps Festival in 1966 en het Montery Pop Festival
in 1967 in San Francisco) wordt onderzocht in Nederland zoals het Holland Pop Festival. Er is
geen overzicht van internationaal onderzoek naar aantallen festivals en de ontwikkeling daarin, hoe‐
wel ook in andere landen onderzoek naar festivals plaatsvindt (zie bijvoorbeeld Krainhöfer, 2018).
In een studie van de Valck & van Vliet (2022) worden voor filmfestivals in totaal vier onderzoekers
wereldwijd genoemd die hiermee bezig zijn: Christel Taillibert in Frankrijk (University Nice Sophia
Antipolis), Aida Vallejo in Spanje (University of the Basque Country), María Paz Peirano in Chili
(University of Chile) en Harry van Vliet (Hogeschool van Amsterdam).
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Figuur 2.2b: Aantal foodfestivaledities in 2018 per maand

Figuur 2.2c: Aantal muziekfestivaledities in 2018 per maandFiguur 2.2a: Aantal filmfestivaledities in 2018 per maand

Figuur 2.2d: Aantal beeldende kunstfestivaledities in 2018 per maand
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et cetera. Bovendien zijn in de muziekfestivals niet de jazz en klassieke muziekfes‐
tivals meegeteld. Een schatting dat het totaal aantal gehouden festivals richting de
2000 gaat is daarmee niet onrealistisch.

In feite is het aanbod nog hoger. Er werden in 2018 meer festivals aangekon‐
digd dan gehouden, een beperkt aantal festivals werd op het laatste moment afge‐
last. Het toch niet verkrijgen van een gemeentelijke vergunning of de tegenvallen‐
de kaartverkoop zijn de voornaamste redenen voor de afgelastingen. Van de vier
onderzochte soorten festivals werden foodfestivals in 2018 het vaakst afgelast:
5,3% van het totale aanbod, bij muziekfestivals is dit aandeel 1,6%. Belangrijker
nog is dat festivals meerdere edities in hetzelfde jaar kunnen hebben. Vooral food‐
festivals hebben meerdere edities. De reden hiervoor is dat er een aantal festivals
zijn die in de zomermaanden als een soort rondreizend circus meerdere steden
aandoen, voorbeelden hiervan zijn: Lepeltje Lepeltje, Rrrollend, Trek, Toost en
Eten op rolletjes. Ook tientallen muziekfestivals kennen meerdere edities zoals een
zomer- en wintereditie, of een indoor en outdoor editie. Indien het aantal fes‐
tivaledities wordt geteld dan zijn dit er 1794 in 2018: 187 filmfestivaledities, 251
foodfestivaledities, 95 (beeldende) kunstfestivaledities en 1261 muziekfestivaledi‐
ties. Het aantal festivaledities geeft een meer realistisch beeld van de ‘drukte’ van
het festivallandschap dan het aantal festivals, omdat het om de feitelijke voorko‐
mens van festivals gaan.

De gegeven aantallen zijn nog erg hoog over. Een eerste manier om verder in
te zoomen is door te kijken naar de spreiding van de festivaledities in de tijd. In
figuur 2.1 is het aantal festivaledities weergegeven per maand in 2018. De piek
ligt duidelijk in de zomermaanden van mei tot en met september. De maanden
januari, februari en december hebben de minste festivaledities. Hoewel dagen
zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag en dagen rond hemelvaart en Pinksteren,
herkenbaar zijn als dagen met veel festivaledities, vallen de drukste dagen in de
zomermaanden. Bij nadere beschouwing wordt dit seizoenspatroon erg
gedomineerd door de muziekfestivals die aanzienlijk meer edities hebben dan de
andere soorten festivals. Indien de gegevens worden uitgesplitst per soort festival
(figuren 2.2a/d) dan is het seizoenspatroon van de muziekfestivaledities nagenoeg
gelijk aan het algehele patroon. De meeste muziekfestivaledities (63%) vonden in
de zomermaanden plaats: van mei tot en met september. De foodfestivaledities
laten hier een nog extremere variant zien: het foodfestivalseizoen is nagenoeg

geheel geconcentreerd in de maanden mei tot en met september, 89% van de
foodfestivaledities vond in deze maanden plaats. De filmfestivaledities hebben
echter een ander seizoenspatroon: er was een piek in het voorjaar (maart/april) en
het najaar (oktober/november). De helft (51%) van de filmfestivaledities vond in
deze twee perioden plaats. Ook het seizoen van beeldende kunstfestivaledities ken‐
de een opmerkelijk patroon, er waren ook hier twee piekmomenten: in juni en
september/oktober/november. In deze vier maanden vond 59% van de edities
plaats.

Figuur 2.3: Aantal festivaledities in 2018 per provincie

Een tweede manier om verder in te zoomen is door te kijken naar de spreiding
van de festivaledities over de provincies (zie figuur 2.3). De meeste festivaledities
vinden plaats in de provincies Noord-Holland (365), Zuid-Holland (337) en
Noord-Brabant (305). Flevoland, Zeeland en Drenthe hebben de minste fes‐
tivaledities. De steden met de meeste festivaledities zijn: Amsterdam (207), Rot‐
terdam (118), Utrecht (66), Eindhoven (64) en Den Haag (54). Deze verdeling
van festivaledities over de provincies is redelijk stabiel voor wat betreft de ver‐

² De hier gepresenteerde getallen kunnen afwijken van eerdere gepubliceerde aantallen, de database
wordt wekelijks aangevuld, ook met gegevens over festivals in het verleden. Voor de hier gepresen‐
teerde cijfers is de status van de database op 1 juni 2021 gebruikt.
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schillende soorten festivals. Zo wisselt de top 3 onderling stuivertje: Noord-
Brabant heeft bijvoorbeeld de meeste muziekfestivaledities en Zuid-Holland de
meeste foodfestivaledities. Alleen bij filmfestivaledities staat de provincie Limburg
op de derde plek en verstoot Noord-Brabant naar een vierde plek. Limburg vormt
samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht een soort midden‐
groep qua aantal festivaledities.

Twee verdere analyses kunnen gedaan worden om deze spreiding over de pro‐
vincies verder te duiden. De eerste analyse is het aantal festivaledities relateren aan
het aantal inwoners per provincie (zie figuur 2.4). Hierdoor treedt een zekere
nivellering op: de meeste provincies hebben 1 festivaleditie per ongeveer 8000
inwoners. Het aantal festivaledities per inwoner verschilt niet wezenlijk in Noord-
Holland, Limburg en Friesland. Uitschieter is Flevoland waar relatief het minst
aantal festivaledities zijn per inwoner. Dit geldt in mindere mate ook voor Gelder‐
land, Utrecht en Zuid-Holland.

Een tweede analyse is de spreiding van festivaledities in de provincie, met
andere woorden zijn de festivaledities in een provincie geconcentreerd op een aan‐

tal plekken c.q. steden of zijn de festivaledities meer verspreid door de gehele pro‐
vincie? Om dit in kaart te brengen wordt een spreidingsindex gehanteerd. Deze
spreidingsindex is een simpele maat die de verhouding aangeeft tussen het aantal
plaatsen waar festivaledities zijn gehouden in een provincie en het totaal aantal
festivaledities gehouden in die provincie. De index kent een maximale waarde van
1, in dat geval zijn alle festivaledities in verschillende plaatsen gehouden. Als de
waarde van de index nul nadert betekent dit dat er sprake is van extreme con‐
centratie van gehouden muziekfestivaledities op een zeer beperkt aantal plaatsen.
Bijvoorbeeld in het fictieve voorbeeld van 10 festivaledities in een provincie die
allemaal in dezelfde plaats worden gehouden is de spreidingsindex 0,1; indien ze
allemaal in een andere stad worden gehouden is de spreidingsindex 1. Indien er 1
festivaleditie is in een provincie, met dus 1 standplaats, dan is de spreidingsindex
op 0 gezet. In figuur 2.5 is de spreidingsindex per provincie weergegeven. Wat
opvalt is dat in de provincies waar het minst aantal festivaledities zijn, deze fes‐
tivaledities meer verspreid zijn over de provincie dan bij provincies met meer fes‐
tivaledities. De aantrekkingskracht van grote steden laat zich hier gelden, waar

Figuur 2.4: Aantal inwoners per festivaleditie in 2018 per provincie Figuur 2.5: Spreidingsindex per provincie van festivaledities in 2018
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niet alleen veel mensen wonen maar waar ook veel voorzieningen zijn voor fes‐
tivals. In 2018 vond 28% van alle festivaledities plaats in de vijf steden Amster‐
dam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht en Eindhoven.

Het festivallandschap is nog verder typeren aan de hand van een aantal andere
kenmerken. Bij twee derde (66%) van de festivaledities in 2018 ging het om
entree heffende festivals, 31% van de festivaledities was gratis en een klein percen‐
tage (3%) had een mix van een betaald en een gratis gedeelte. Dit algemene beeld
moet wel genuanceerd worden per festivalsoort. Zo was bij filmfestivaledities het
aantal entree heffende festivals het hoogst (84%), terwijl dit bij foodfestivaledities
het laagst was (10%). Bij muziekfestivals was het aandeel 76%. Bij beeldende
kunstfestivaledities had de mix van een betaald en gratis gedeelte, bijvoorbeeld een
buitenexpositie in de openbare ruimte, een aanzienlijk aandeel (22%), bij andere
festivalsoorten kwam dit maar zeer beperkt voor. De meeste gratis festivals vonden
in de zomermaanden plaats en provincies verschilden ook onderling in de verhou‐
ding entree heffende en gratis festivaledities (zie ook van Vliet, 2016a, 2017 en
2019b).

De meeste festivaledities vonden buiten plaats (outdoor), namelijk 56%. De
overige edities vonden binnen plaats (indoor) (38%), of vonden gedeeltelijk bin‐
nen en gedeeltelijk buiten plaats (6%). Ook hier geldt dat er grote verschillen
waren per festivalsoort. Foodfestivaledities waren vooral outdoor edities (90%),
terwijl filmfestivaledities vooral indoor edities waren (86%). De verhouding out‐
door/indoor lag bij muziekfestivaledities in 2018 op 58% - 37%. De beeldende
kunst festivaledities hadden ook hier een afwijkend profiel doordat de combinatie
van binnen en buiten het hoogst scoorde (43%). Outdoor festivaledities vonden
vooral, zoals te verwachten, in de zomermaanden plaats. Provincies verschilden
onderling in de verhouding outdoor/indoor festivaledities (zie ook van Vliet,
2016a, 2017 en 2019b).

Een laatste kenmerk dat genoemd kan worden is of een festivaleditie een een‐
daags evenement betrof of een meerdaags evenement. Van alle festivaledities in
2018 was 59% een eendaags evenement, en 41% een meerdaags evenement. Dit
algemene beeld was echter alleen terug te zien bij de muziekfestivaledities, daarvan
is 75% een eendaags evenement. Bij de andere festivalsoorten hadden de meer‐
daagse evenement het grootste aandeel: film (73%), food (79%) en beeldende
kunst (86%).

Tot slot kan nog iets gezegd worden over de ‘leeftijd’ van het landschap. Van
de festivals in 2018 was 11% een nieuw festival dat voor het eerst een plek pro‐
beerde te veroveren in het landschap. Zo’n 36% van de festivals was nog relatief
jong en bestond 2 tot 5 jaar. Het merendeel van de festivals (53%) bestond al
langer, met een groep van festivals (30%) die al langer dan 10 jaar bestond. Ook

dit algemene beeld wisselt per festivalsoort (zie figuren 2.6a/d). Zo is de opkomst
van foodfestivals goed te zien in de leeftijdsopbouw: 55% van de festivals bestond
in 2018 nog geen 4 jaar. Voor de andere festivalsoorten is dit nagenoeg omgekeerd
en toont zich de langere festivaltraditie, zo is 69% van de beeldende kunstfestivals
6 jaar of ouder, bij muziek is dit aandeel 56%, en bij film 50%.

2.2 Festivalprogramma’s
Het belangrijkste aspect van festivals is dat wat er te zien en horen is, niet in de
laatste plaats voor de bezoekersbeleving. Festivalbezoekers noemen programme‐
ring en sfeer als de belangrijkste aspecten van een festivalbezoek (zie hoofdstuk 4
en 7). Een analyse van het festivallandschap kan dan ook niet zonder inzicht in
die programmering. Deze programmering is echter eigen aan ieder festivalsoort
waardoor het niet voor hand ligt een globaal beeld te schetsen. Uitzonderingen
hierop zijn bijvoorbeeld het internationale karakter van de programmering en ook
bijvoorbeeld de randprogrammering. Over die internationalisering zal enige data
worden gepresenteerd bij de muziekfestivals.

Voor wat betreft de randprogrammering is de ervaring dat niet alle festivals
hier uitgebreid over communiceren, waardoor het alleen van foodfestivals en film‐
festivals mogelijk is geweest voldoende data te verzamelen om enige uitspraken
hierover te kunnen doen. Foodfestivals worden veelal gezien als een dagje uit voor
het hele gezin, niet in de laatste plaats omdat ze veelal gratis zijn en nabij in het
stadspark of op het stadsplein worden gehouden. Dat is ook terug te zien in de
randprogrammering van de foodfestivals in 2018 door bijvoorbeeld het aandeel
van kinderactiviteiten (springkussens, draaimolens en dergelijke) die meer voorko‐
men dan bij andere soorten festivals. Muziek is ook prominent aanwezig op food‐
festivals, of in de vorm van een dj of een klein podium met lokaal talent. Andere
activiteiten die tijdens foodfestivals worden georganiseerd zijn masterclasses,
markten, theateroptredens, rondleidingen, yoga en karaoke. Voor elk wat wils. De
meest voorkomende vorm van randprogrammering bij filmfestivals was in 2018
masterclasses/workshops, bijna een kwart (23%) van de filmfestivaledities pro‐
grammeerde dit. Andere vormen van randprogrammering die vaker terugkeerden
waren: lezingen (19%), paneldiscussies (19%), food (18%) en muziek (16%) (zie
verder van Vliet, 2019b).

2.2.1 Muziekfestivalprogramma’s
In 2018 was er bij de muziekfestivaledities grote diversiteit in het aantal podia en
het aantal optredende artiesten per muziekfestivaleditie. Van de onderzochte
muziekfestivaledities had 37% maar 1 podium waar gemiddeld 8 artiesten optra‐
den. 51% van de muziekfestivals had tussen de 2 en 5 podia. Een beperkt aantal
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Figuur 2.6c: Percentage bestaansjaren muziekfestivals in 2018

Figuur 2.6d: Percentage bestaansjaren kunstfestivals in 2018

Figuur 2.6a: Percentage bestaansjaren filmfestivals in 2018

Figuur 2.6b: Percentage bestaansjaren foodfestivals in 2018
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muziekfestivaledities (12%) had meer dan 5 of zelfs meer dan 10 podia, dit waren
vaak festivaledities die zich door een hele stad afspelen met bijvoorbeeld optredens
in cafés, of dance festivals met vele podia/areas. Op twee derde (65%) van de
muziekfestivaledities traden maximaal 20 artiesten op. Muziekfestivaledities met
vele tientallen en zelfs honderden artiesten waren zeker niet uniek (9%) en
betroffen vooral dancefestivals met vele tientallen dj’s die draaiden, maar kwamen
ook voor bij andersoortige muziekfestivals zoals de Zwarte Cross, Paaspop en TT
Festival.

Een ander inzicht in de muziekprogrammering is te verkrijgen door naar gen‐
res te kijken. Het toeschrijven van een genre aan een festival is echter een lastige
zaak en wel om minimaal drie redenen. Ten eerste lijken er op het eerste gezicht
evidente gevallen van festivals met een bepaald genre zoals metalfestivals en dance‐
festivals. Maar dit zijn nogal grove genreaanduidingen: de ene dance is de andere
dance niet. Ook in onderzoek naar muziekvoorkeuren worden dergelijke grove
categorieën gebruikt zoals de STOMP indeling (rock, pop, soul etc.) (zie 3.6). Dit
doet weinig recht aan de grote differentiatie aan genres. Een tweede probleem is
dat er veel festivals zijn die een mix van genres programmeren, hiphop en dance,
rock en pop, blues en americana et cetera. Eenduidige toekenning is dan lastig.
Ten derde is de vraag wie bepaald welk genre een festival ‘heeft’? Er is geen objec‐
tieve maatstaf noch een onafhankelijke community die ingezet kan worden om
tot betrouwbare classificaties te komen. Een oplossing voor dit laatste is om te
achterhalen hoe festivalorganisatoren zelf hun festival promoten, met de aanname
dat dit een goede afspiegeling is van wat er daadwerkelijk te zien en horen zal zijn.
Voor deze oplossing is gekozen in de Festivalatlas 2015 (van Vliet, 2016a). Een
onderzoek naar genres van de muziekfestivals in 2015 toont aan dat festivals zelf
meer dan 280 verschillende genretermen gebruikten om hun festivals te typeren,
soms zelfs tientallen per festival (zie figuur 2.7). Deze genres variëren van bekende
genres zoals rock, house en pop tot obscure aanduidingen zoals neurofunk,
deathcore en nedertronica. In totaal zijn er 10418 verwijzingen naar genres aange‐
troffen op websites van muziekfestivals.³ Het meest gebruikt zijn de genres: dance,
house, rock, pop, techno en electro, die samen ruim 45% van alle verwijzingen op
festivalwebsites voor hun rekening nemen. Genretermen die weinig voorkomen
maar wel meer dan 1% van het totaal vertegenwoordigen, zijn onder andere ter‐
ror, dancehall, acid, breakbeat en salsa (van Vliet, 2016a).

Op muziekfestivals treden veel artiesten op. Van 690 van de onderzochte
muziekfestivaledities in 2018 is de programmering geregistreerd, inclusief het land

waar de artiest vandaan kwam. Dit waren in totaal 15.117 optredens. In 2018
kwamen de optredende artiesten uit 83 verschillende landen. Voor het overgrote
deel waren dit Nederlandse artiesten (69%). De UK leverde 6% van de optreden‐
de artiesten. De rest van Europa kwam in totaal op 15% met een groot aandeel
hierin van België en Duitsland, samen goed voor de helft van dit aandeel. Van
landen buiten Europa was de USA met 6% het meest prominent. Ook Australië
en Canada leverden nog een redelijk aandeel, waarmee geconcludeerd kan worden
dat er sprake was van een Angelsaksische oriëntatie (zie figuur 2.8).⁴

Het aandeel van Nederlandse artiesten wisselt per kenmerk van festivals. Zo
was het aandeel Nederlandse artiesten groter bij gratis dan betaalde muziekfes‐
tivals, groter bij 1-daagse dan bij meerdaagse muziekfestivals, en ook groter bij
outdoor dan indoor festivals. Artiesten uit de rest van Europa kenden juist het
omgekeerde patroon, die trof je eerder aan op betaalde meerdaagse indoor fes‐
tivals. Het aandeel Nederlandse artiesten op muziekfestivals verschilde ook per
maand en per provincie maar daar is geen specifiek patroon in te ontdekken (van
Vliet, 2019b).

Dat er nogal wat artiesten zijn die festivals afreizen blijkt ook uit een telling
van de meest optredende artiesten op de 690 onderzochte muziekfestivals, waarbij
er meer dan 153 artiesten waren die 10 of meer festivals aandeden. De top vijf
bestond uit Paul Elstak, Freddy Moreira, Benny Rodrigues, Bizzey en La Fuente
(zie 2.4.3).

2.2.2 Filmfestivalprogramma’s
De meeste filmfestivaledities (63%) in 2018 gebruikten slechts 1 doek voor
filmvertoningen, 14% gebruikte 2 of 3 doeken en slechts een klein percentage
(2%) gebruikte 10 of meer doeken voor filmvertoningen tijdens het festival. Meer
dan een derde van de filmfestivaledities (39%) vertoonde 10 of minder films,
46% vertoonde tussen de 11 en 50 films en een relatief kleine groep van filmfes‐
tivaledities (16%) vertoonde 50 of meer films.

Landen of geografische regio’s waren een populair festivalthema. In 2018
waren er onder andere het Amsterdam Spanish Film Festival, Poolse Lente en
Cinema Colombiano. Enkele tientallen filmfestivals had een dergelijk geografisch
thema in 2018. Europa, Midden-Oosten, Azië, Afrika en Zuid-Amerika waren
daarin vertegenwoordigd, maar bijvoorbeeld Noord- Amerika en Oceanië in het

³ Data aangeleverd door hugo.events.

⁴ Op deze data van optredende artiesten op festivals kan een netwerkanalyse worden uitgevoerd om
te kijken of er zich clusters vormen die qua omvang en samenstelling kunnen leiden tot een zinvolle
interpretatie. Een eerste poging hiertoe is gedaan in de Festival Atlas 2015 (van Vliet, 2016a) door
de ‘afstand’ van festivals onderling te plotten op basis van overeenkomsten in programmering.
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Figuur 2.7: Genretermen gebruikt voor muziekfestivaledities in 2015
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Figuur 2.8: Herkomst van artiesten die optraden op muziekfestivaledities in 2018
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geheel niet.
Er zijn nog andere manieren om filmfestivals thematisch in te delen. Voor wat

betreft inhoudelijke thema’s had 58% van de festivaledities een algemene pro‐
grammering. Specifieke thema’s van filmfestivals die meerdere keren voorkwamen
waren sport, met onder andere Sportfilm Festival Rotterdam en Cinemar Surf
Movie Night on Tour; kinder- en jeugdfilms, met onder andere Taartrovers en
Internationaal Jeugd Film Festival; cultuur over bijvoorbeeld dans en architectuur,
met onder andere Cinedans en Tilburgs Architectuur Filmfestival; mensenrechten
en minderheden, met onder andere Movies that Matter en het Unicef Kinderrech‐
ten Filmfestival; horror/fantasy/SF, met onder andere Amsterdamned en het
Imagine Film Festival, en food, met onder andere Slow Food Film Festival Deven‐
ter. Thema’s die in 2018 maar een enkele keer voorkwamen waren onder andere
zorg (Global Health Film Festival), financieel (Fraude Film Festival) en urban (Da
Bounce Film Festival).

Een andere indeling van de filmfestivals is naar de ‘vorm’, zoals speelfilms,
korte films, documentaires, animatie et cetera. Op 62% van de filmfestivaledities
in 2018 werden speelfilms vertoond. Op 59% van de edities werden korte films
vertoond waaronder edities die zich daar specifiek op richten zoals Shortcutz en
het One Minute Film Festival. Op 41% van de edities waren documentaires te
zien zoals op IDFA, Docfest en DOCfeed. Bijna de helft (49%) van de filmfes‐
tivaledities vertoont slechts 1 ’soort’, dus bijvoorbeeld alleen speelfilms of alleen
documentaires.

Nederland kent verschillende festivalcompetities met bijbehorende prijzen,
met bekende prijzen zoals de Gouden Kalveren. Maar dit is maar het topje van de
ijsberg. Op 44% van de filmfestivals in 2018 konden filmprijzen gewonnen
geworden. Er werden in 2018 in totaal 436 filmprijzen vergeven op deze filmfes‐
tivals. In september en oktober werden de meeste filmprijzen uitgereikt en Noord-
Holland was als provincie absolute koploper in uitgereikte filmprijzen. De 436
filmprijzen waren verdeeld over 86 verschillende categorieën. De meest voorko‐
mende filmprijzen waren de ‘Publieksprijs’ (68x) en de ‘Beste film’ prijs (59x),
daarna volgden op afstand: ‘Beste korte film’ (27x), ‘Beste (lange) documentaire’
(21x) en ‘Beste (korte) animatie’ (16x) (zie figuur 2.9). Al voor 2018 waren er
prijzen voor nieuwe media zoals AR en VR maar in 2018 waren er ook de eerste
officiële filmprijzen voor met drones gefilmde producties op het InAir Amsterdam
International Drone Film Festival.

2.2.3 Foodfestivalprogramma’s
Van 177 foodfestivaledities in 2018 is achterhaald welke foodtrucks aanwezig
waren. Op deze 177 festivaledities stonden in totaal 1504 unieke foodtrucks die

3041 keer ‘optraden’. Zo’n 70% van deze foodtrucks is maar 1x aangetroffen, dit
waren vooral foodtrucks van lokale winkels, restaurants, cafés et cetera. Er zijn
echter ook foodtrucks die op 15 of meer foodfestivaledities stonden. De meeste
foodtrucks kwamen uit Nederland (98%), een enkele uit België (1%) of overige
landen (1%). Deze foodtrucks werden gerund door zelfstandigen/cateraars (60%)
die soms ook een winkel ernaast hadden (8%), zoals een patisserie of ijssalon.
Daarnaast was er een aanzienlijk aandeel van restaurants, cafés, bistro’s en
dergelijke (24%) die op foodfestivals hun etablissement promoten met proeverij‐
en. Ook productleveranciers van bijvoorbeeld vegetarische producten of bier
(bierbrouwerijen) stonden op sommige foodfestivaledities met een aandeel van
8%. Op het overgrote deel van foodfestivaledities (61%) stonden niet meer dan
20 foodtrucks, op een derde van de foodfestivals stonden tussen de 21 en 30
foodtrucks, meer dan 30 aanwezige foodtrucks kwam slechts bij 6% van de food‐
festivaledities voor.

Van de 1504 unieke foodtrucks die geregistreerd werden, maakte slechts 5%
expliciet melding dat ze met biologische producten werkten, 3% dat hun aanbod

Figuur 2.9: Top 12 juryprijzen op filmfestivaledities in 2018
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vegetarisch was en 2% dat de producten veganistisch waren. Het overgrote deel
(89%) van de foodtrucks vermeldde dit niet, hoewel sommige wel melden dat ze
ook vegetarische gerechten serveren of dat men ‘zo veel mogelijk’ met biologische
producten werkt. Het aandeel ‘gezond’ (biologisch/vegetarisch/veganistisch) was
dus zeer beperkt. Dit aandeel van gezond aanbod verschilde niet noemenswaardig
per provincie, het schommelde tussen de 6% en 17%, met Utrecht als meest
‘gezonde’ provincie en Flevoland als minst ‘gezonde’ provincie. Bij de verdeling
over de maanden waren er wel uitschieters zoals de maand maart met 32%, dit is
te herleiden tot VeggieWorld in deze maand en het feit dat er weinig foodfestivals
waren zodat het aandeel van ‘gezonde’ foodtrucks extra doorwerkt. Hetzelfde gold
voor Vegfest in oktober. Hieruit is ook te concluderen dat bij de gemiddelde food‐
festivaleditie het aanbod van ‘gezond’ eten in 2018 een marginaal verschijnsel was.

Er overheerst geen specifieke ‘keuken’ in het aanbod, natuurlijk zijn er bepaal‐
de landenproducten die eruit springen zoals pizza en Italiaans ijs (Italië), saté
(Indonesië), tapas (Spanje), pannenkoeken en bier (Nederland) en tortilla’s
(Latijns-Amerika). Veel foodtrucks hadden een divers aanbod (35%), maar de
meerderheid had wel een bepaald gerecht dat ze specifiek aanboden. Meest
populair was het broodje vlees (19% van het aanbod), met daarna BBQ-gerechten
zoals spareribs (6%), pannenkoeken/poffertjes/wafels/churros (6%), en ook koffie
/thee (5%) met vooral de barista als populair vehikel daarvoor. De provincies ver‐
schilden onderling niet veel in dit aanbod, uitschieters zijn: Gelderland (broodje
vlees), Groningen (BBQ en pannenkoeken), Drenthe (koffie/thee) en de
noordelijke provincies (Groningen/Friesland/Drenthe) met ijs (zie figuur 2.10).
De drukste maanden, mei tot en met september, verschilden nauwelijks in aan‐
bod, er is dus geen impact van de maand op het aanbod (van Vliet, 2019b).

2.3 Festivals en social media
Social media spelen een belangrijke rol bij het informeren en binden van bezoe‐
kers en zijn een uitgelezen kans om mond-tot-mond reclame te stimuleren. Daar
is ook bewijs voor. Hudson, Roth, Madden & Hudson (2015) tonen aan dat het
gebruik van social media tot meer betrokkenheid (engagement) met het festival
leidt, evenals een positieve mond-tot-mond reclame over het festival. Lee, Xiong
& Hu (2012) vinden in hun onderzoek dat het waargenomen plezier (perceived
enjoyment) van een facebook pagina van een festival relateert aan een sterkere
intentie om naar het festival te gaan. De vraag naar welke social media festivals
inzetten is dan ook een relevante vraag.

De meest gebruikte social media platforms van festivals in 2018 waren
Facebook, Twitter, Instagram en YouTube (figuur 2.11). Waarbij Instagram in de
voorafgaande jaren een duidelijke opmars kende. Festivals hebben vaak (79%)
ook een eigen website met informatie over het festivals (programma, tickets, huis‐
regels, aftermovie vorige editie et cetera), waar ook naar de social media platfor‐
men wordt verwezen. De gebruikte social media platforms verschillen nauwelijks
van een internationale studie naar gebruik van social media door festivals (Hud‐
son et al., 2015), alleen het daarin aangetroffen platform Google+, speelt in
Nederland een marginale rol (van Vliet, 2016a, 2017, 2019b). De verschillende
soorten festivals verschillen wel onderling in de relatieve omvang van het gebruik
van de social media platforms en de onderlinge rangorde. Zo zijn de beeldende
kunst festivals relatief het meest actief op alle social media platforms en zij hebben
ook het hoogste percentage van festivals met een eigen website. Foodfestivals heb‐
ben het laagste percentage van een eigen website (67%). Facebook wordt het
meest ingezet door foodfestivals (84%) en beeldende kunstfestivals (91%), en het

Figuur 2.10: Top 5 van aangeboden gerechten op foodfestivaledities in 2018 per provincie
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Naast de vier meest gebruikte sociale media platformen worden er nog diverse
andere platforms gebruikt door festivals zoals Vimeo, Pinterest, LinkedIn,
Google+, Flickr, Tumblr et cetera. Het gebruik komt echter veelal niet boven
enkele procenten uit, wat inhoudt dat maar een zeer gering aantal festivals deze
platformen inzetten. Enkele opmerkelijke uitschieters die te noemen zijn, zijn de
volgende: het gebruik van Vimeo door filmfestivals (10%), het gebruik van
LinkedIn door beeldende kunstfestivals (11%), het gebruik van streamingplatfor‐
men door muziekfestivals zoals Spotify (6%) en Soundcloud (6%). Op de laatste
platformen worden door festivals playlists aangeboden van de optredende arties‐
ten.

Het inzetten van social media leidt niet automatisch tot een (massale) reactie
van bezoekers. Zo is de respons op de social media platformen bij food festivals in
2018 relatief beperkt, zeker in vergelijking met de andere soorten festivals. Er
werden bij foodfestivals geen honderdduizenden of zelfs miljoenen views aange‐

troffen op YouTube zoals bij andere soorten festivals wel het geval was. Het aantal
Facebook likes was gemiddeld 4.774 likes met een maximum van 47.056 likes
van het Foodfestival Lepeltje Lepeltje. Het gemiddeld aantal Twitter volgers was
maar 693, bij Instagram was dit 1661. Facebook had 11 foodfestivals die meer
dan 10.000 likes scoorden, Twitter had 0 foodfestivals die meer dan 10.000
volgers hadden, Instagram had er maar 2. Ook voor andere indicatoren van social
media gebruik zoals check-ins (Facebook), tweets (Twitter) en posts (Instagram)
waren de aantallen relatief laag voor foodfestivals.

De andere soorten festivals (film, muziek en beeldende kunst) scoren dan mis‐
schien wel beter dan foodfestivals maar dat betekent nog niet dat alle festivals even
goed scoorden. Dit is toe te lichten aan de hand van de muziekfestivals in 2018.
Het aantal Facebook likes op pagina’s van muziekfestivals was gemiddeld 12.649,
maar er waren grote onderlinge verschillen tussen muziekfestivals. Een kleine
groep van muziekfestivals (4%) scoorde ver boven dit gemiddelde met enkele
extreme gevallen van honderdduizenden tot zelfs een enkel festival met meer dan
een miljoen likes (A State of Trance). De meeste muziekfestivals zaten ruim onder
dit gemiddelde, met 12% van de muziekfestivals die zelfs minder dan 1000 likes
scoorden. Eenzelfde patroon was er bij Twitter volgers, YouTube views en Inst‐
agram volgers. Het aantal Twitter volgers was gemiddeld 3.747, Het overgrote
deel van de muziekfestivals scoorde echter lager, 61% van de muziekfestivals
kwam zelfs niet boven de 1000 volgers uit, terwijl 4% van de muziekfestivals meer
dan 10.000 volgers had met enkele uitschieters van bijna of meer dan 100.000
volgers. Bij YouTube was het gemiddelde 3,8 miljoen views! Dit gemiddelde werd
veroorzaakt door een kleine groep van muziekfestivals (11%) die meer dan een 1
miljoen views scoorden, met uitschieters van 268 miljoen views (Qapital) en zelfs
315 miljoen views (Liquicity Festival). Naast deze uitschieters gold dat voor 70%
van de muziekfestivals het aantal views niet boven de 100.000 uitkwam. Het
gemiddelde aantal Instagram volgers was 10.857 met een maximum score van
263.851 (Qapital). Ook hier was er maar een kleine groep van muziekfestivals die
grote aantallen volgers haalden: 2% had meer dan honderdduizend volgers. Een
grote groep van 61% had tussen de duizend en tienduizend volgers, terwijl 20%
genoegen moest nemen met minder dan duizend volgers. Eenzelfde situatie van
een kleine groep festivals die ver bovengemiddeld scoorde en een grote groep die
ver onder het gemiddelde scoorden is ook tekenend voor de filmfestivals en de
beeldende kunstfestivals (van Vliet, 2019b).

Tot slot kunnen nog een aantal relaties worden gelegd tussen social media en
andere kenmerken van festivals, hoewel dit beeld niet altijd eenduidig is. Entree
heffende festivals scoorden in het algemeen een hoger aantal Facebook likes en
Twitter volgers dan gratis festivals, enige uitzondering is het aantal Twitter volgers

Figuur 2.11: Percentage gebruik van website en social media van festivals in 2018

minst door filmfestivals (67%). Twitter wordt het meest ingezet door beeldende
kunstfestival (66%) en het minst door foodfestivals (37%). YouTube wordt weinig
ingezet door foodfestivals (10%). Muziekfestivals maken het minst gebruik van
instagram (29%), filmfestivals en foodfestivals doen dit al meer (45%), beeldende
kunstfestivals scoren hier ook het hoogst (66%).
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dat bij gratis beeldende kunst festivals juist hoger scoort. Meer budget voor
marketing en/of druk van sponsors kunnen hiervoor een verklaring zijn. Indoor
festivals scoorden hoger op Facebook likes en Twitter volgers dan outdoor fes‐
tivals, alleen bij filmfestivals deden outdoor festivals het beter op Facebook likes.
Meerdaagse festivals scoorden hoger op Facebook likes en Twitter volgers voor
foodfestivals, muziekfestivals en beeldende kunstfestivals, maar niet voor filmfes‐
tivals waar de eendaagse festivals beter scoorden. De reden hiervoor is onduidelijk.
De festivals die meer dan tien jaar bestaan scoorden meer Facebook likes en Twit‐
ter followers dan festivals die nog geen vier jaar bestonden, uitzonderingen zijn de
muziekfestivals waar juist de ‘jongere’ festivals hoger scoorden op zowel Facebook
likes als Twitter volgers. Dit kan niet verklaard worden door een gebrek aan inzet
van social media kanalen door ‘oudere’ festivals, deze groep van festivals scoort
juist het hoogste percentage op het inzetten van de vier belangrijkste social media
kanalen: Facebook, Twitter, YouTube en Instagram (van Vliet, 2019b).

2.4 Ontwikkelingen
Een vaak gebruikt algemeen cijfer in het typeren van het festivallandschap is het
aantal festivals. Dit aantal is de afgelopen decennia flink gestegen, ook internatio‐
naal (Kruijver, 2009; Respons, 2015; Lutz, 2017; Ruegg et al., 2019). Voor de
periode waarin voor de festivalatlas data is verzameld voor muziekfestivals (2015 -
2019) is te constateren dat die stijgende trend zich de afgelopen jaren niet heeft
voortgezet: in 2015 werden er 1170 muziekfestivals gehouden, in 2016 1209, in
2017 1136, in 2018 1142 en in 2019 1121 (Figuur 2.12). Dit is over deze jaren
heen een daling van het aantal muziekfestivals met 4,4%. In het verloop is een
korte ‘opleving’ te constateren in 2016 met een terugval in 2017, 6,4% minder
gehouden festivals dan het jaar ervoor, waarna niet meer de weg ‘omhoog’ is
teruggevonden.

Hoewel dit cijfer over aantal festivals enig inzicht geeft in de ontwikkeling van
het festivallandschap, is het ook te globaal om de ontwikkelingen meer in detail
op te sporen. Zo houdt het cijfer over het aantal festivals geen rekening met het
onderscheid tussen een festival en een festivaleditie. Een editie is een feitelijk voor‐
komen van een festival, een specifieke instantie. In spreektaal ga je naar ‘Pinkpop’
maar het is preciezer om te zeggen dat je naar de Pinkpop editie van 2015 gaat.
Een editie vindt plaats op een specifieke plek en op een specifiek tijdstip. Nu is
Pinkpop een voorbeeld van een festival waar er maar één editie van is per jaar,
zoals het overgrote deel van de muziekfestivals. Echter er zijn ook festivals die
meerdere edities hebben in een jaar, bijvoorbeeld een indoor en outdoor editie, of
een winter- en zomereditie. In feite is het spreken over festivaledities dus ‘juister’
in de zin dat het een meer realistisch beeld geeft van waar je als bezoeker naar toe

gaat. Het aantal muziekfestivaledities over de jaren 2015 - 2019 volgt eenzelfde
patroon als het aantal festivals (figuur 2.12), met dit verschil dat er over de vijf
jaar een kleine stijging is in het aantal edities van 0,5%. Dit is in contrast met de
daling van het aantal festivals (-4,4%). De conclusie is dat er weliswaar minder
festivals zijn in 2019 ten opzichte van 2015 maar dat er wel iets meer festivaledi‐
ties zijn. Met andere woorden het aandeel van festivals die meerdere edities in een
jaar houden is groter geworden. Dit wordt bevestigd door het relatieve aandeel
van festivals met meerdere edities, dit is van 2015 tot 2019 gestaag gestegen van
6% naar 8%.

Een nog andere manier om naar de omvang van het festivallandschap te
kijken is om niet het aantal festivals of festivaledities te tellen maar het aantal fes‐
tivaldagen. De meeste muziekfestivals zijn eendaagse festivals, maar er is ook een
aanzienlijk deel meerdaagse muziekfestivals met veelal een duur van 2, 3 of 4
dagen. Vaak gaat dit om festivals die in een weekend plaatsvinden, soms al begin‐
nend op een donderdag(avond). Indien het aantal festivaldagen wordt geteld over
de afgelopen jaren dan zien we globaal dat deze ontwikkeling eenzelfde lijn volgt
als bij het aantal festivals en het aantal festivaledities (figuur 2.12). Opvallend is
wel de sterke ‘dip’ in festivaldagen in 2017 en het herstel in 2018. Over de jaren

Figuur 2.12: Aantal festivals, festivaledities en festivaldagen van muziekfestivals
in de periode 2015 - 2019
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heen is er een afname in het aantal festivaldagen van -1,1% over de periode
2015-2019. De toename van festivaledities in combinatie met een afname van het
aantal festivaldagen is mogelijk te verklaren door te kijken naar de duur van de
meerdaagse festivals. De gemiddelde duur van meerdaagse is tussen 2015 en 2019
afgenomen van 3,1 dag naar 2,8 dag. Met andere woorden: de geringe stijging in
festivaledities is gepaard gegaan met een kortere duur van meerdaagse festivaledi‐
ties.

De analyse van het aantal festivaledities en festivaldagen, naast die van het
aantal festivals, is een nuttig aanvulling in het kenschetsen van het festivalland‐
schap. Immers op basis van het aantal festivals zouden we moeten concluderen dat
het minder ‘druk’ is geworden, terwijl het aantal festivaledities niet een dergelijke
terugval laat zien, waarbij dan wel moet worden opgemerkt dat er wel iets minder
festivaldagen zijn doordat meerdaagse festivals korter zijn gaan duren. Het nut om
naar festivaledities en festivaldagen blijkt ook als een vergelijkbare analyse voor de
filmfestivals wordt gedaan (figuur 2.13). Een ogenschijnlijk stabiel landschap qua
aantal filmfestivals over de jaren heen, laat tegelijkertijd zien dan het aantal edities
fors is teruggelopen over de jaren (27%), terwijl het aantal festivaldagen licht is
gestegen (2,4%), een tegengestelde ontwikkeling van die bij de muziekfestivals. Er

kunnen hier twee redenen voor zijn. De eerste is dat de meerdaagse filmfestivals
langer zijn gaan duren, maar dit blijkt niet het geval, de gemiddelde duur (5,6
dagen) is in 2019 gelijk aan de gemiddelde duur van een meerdaags filmfestival in
2016. De andere verklaring is dat er meer meerdaagse filmfestivals zijn bijgeko‐
men, en dat is terug te zien in de cijfers: tussen 2016 en 2019 is het aandeel meer‐
daagse filmfestivals gestaag gestegen van 63% naar 75%.

2.4.1 Overlevers en afvallers
Een andere nuancering van de landelijke cijfers is door te kijken naar hoe deze
landelijke cijfers zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld aan de hand van de leeftijd van de
festivals. In de festivalatlas worden vijf categorieën gehanteerd voor de indeling
van festivals naar leeftijd: nieuw (in het betreffende jaar), 2-3 jaar, 4-5 jaar, 6-10
jaar en ouder dan 10 jaar. In Figuur 2.14 zijn deze verhoudingen weergegeven
voor de jaren 2015 - 2019 voor muziekfestivals. Opvallend hierin is bijvoorbeeld
dat het percentage nieuwe festivals gedaald is: van 16% in 2015, naar 9% in
2019. In 2015 waren er nog 191 nieuwe muziekfestivals, in 2019 zijn dit er nog
‘maar’ 106. Het aandeel van festivals ouder dan 10 jaar is juist over de jaren juist
gestegen van 28% in 2015 naar 34% in 2019. Indien we ‘jonge’ festivals (nieuw,

Figuur 2.13: Aantal festivals, festivaledities en festivaldagen van filmfestivals
in de periode 2016 - 2019

Figuur 2.14: Leeftijdsopbouw van muziekfestivals 2015 - 2019
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2-3 jaar) vergelijken met ‘oude’ festivals (6-10 jaar, > 10 jaar) dan is het aandeel
van de jonge festivals over de jaren gedaald van 41% naar 24%, terwijl het aan‐
deel van de oude festivals is gestegen van 46% naar 61%. We zouden van een ‘ver‐
grijzing’ van het muziekfestivallandschap kunnen spreken over de jaren 2015 -
2019. Een ontwikkeling die overigens ook bij de filmfestivals is te zien. In de peri‐
ode 2016 -2019 is het aandeel jonge filmfestivals gedaald van 39% naar 23%, en
het aandeel oudere filmfestivals is juist gestegen van 46% naar 62%.

Een andere aanvullende analyse is om te kijken naar hoeveel festivals er over
de jaren heen verdwijnen. Voor de periode 2015 - 2019 blijkt dat van de 1206
aangekondigde muziekfestivals in 2015 er 166 niet terugkeerden in 2016, in 2017
is dat getal al opgelopen naar 314, in 2018 naar 387, en in 2019 is zijn dit 450
muziekfestivals uit 2015 die niet meer zijn aangetroffen in 2019, dat is 37% (zie
Figuur 2.15). Voor de muziekfestivals uit 2016 zien we een vergelijkbare trend in
de figuur. Van deze 450 muziekfestivals uit 2015 waren er 38 eenmalige festivals
in 2015 en is het dus logisch dat ze geen editie hadden in de opvolgende jaren; 8
festivals werden onregelmatig gehouden en 1 2-jaarlijks festivals is na 2015 niet
meer gehouden. De overige 403 festivals verzorgden 427 edities met de volgende
kenmerken: het betreft in 81% van de gevallen 1-daagse festivals en 19% meer‐

daagse festivals, dit is een hoger percentage dan het aandeel 1-daagse festivals van
het totaal aantal festivals in 2015 (73%); het betreft in 80% van de gevallen
betaalde festivals en 20% gratis festivals, ook dit percentage van betaalde fes‐
tivaledities is iets hoger dan het totale percentage (76%). Voorts blijkt dan van de
403 muziekfestivals er 70 nieuw waren in 2015, aangezien er in 2015 in totaal
149 nieuwe muziekfestivals waren, exclusief nieuwe eenmalige festivals en 2-jarige
festivals, is de conclusie dat meer dan 47% van de nieuwe (jaarlijkse) muziekfes‐
tivals vier jaar later niet meer bestaan. Kortom, met name nieuwe betaalde 1-daag‐

Figuur 2.15: Percentage muziekfestivals uit 2015 en 2016 dat in opvolgende jaren
niet meer voorkomt

2015 Geen editie in 2019 Aandeel %

Drenthe 31 9 29%

Flevoland 16 3 19%

Friesland 56 15 27%

Gelderland 107 37 35%

Groningen 49 14 29%

Limburg 97 27 28%

Noord-Brabant 226 76 34%

Noord-Holland 251 106 42%

Overijssel 96 34 35%

Utrecht 92 39 42%

Zeeland 30 9 30%

Zuid-Holland 176 58 33%

Tabel 2.1: Aantal jaarlijkse muziekfestivaledities in 2015 en aantal
niet meer voorkomend in 2019 per provincie
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se festivals hebben het moeilijk om te overleven.
Deze analyse kan nog verder worden doorgevoerd door te kijken naar

mogelijke verschillen in aantal festivals per provincie en per maand. In Tabel 2.1 is
het totaal aantal festivaledities in 2015 per provincie vergeleken met het aantal fes‐
tivaledities die niet meer in 2019 voorkomen, hierbij is alleen gekeken naar de
jaarlijks terugkerende festivals, ook die met meerdere edities per jaar. Vervolgens is
het aandeel berekend van 2015 festivals die er niet meer waren in 2019. Het
gemiddelde over het totaal is 35%, dit is iets lager dan de 37% in Figuur 2.15
omdat bijvoorbeeld de eenmalige festivals buiten beschouwing zijn gelaten. In
vergelijking met dit gemiddelde zijn er 3 uitschieters: de provincies Noord-Hol‐
land en Utrecht scoren beduidend hoger, 42%, en de provincie Friesland scoort
beduidend lager met 19%. De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn aldus de
provincies met relatief het hoogste percentage van muziekfestivals die vier jaar
later niet meer bestaan. Dit hoeft overigens niet per definitie te leiden tot een
negatieve interpretatie dat het in deze provincie een ‘slagveld’ is om te overleven,
maar kan ook tot de interpretatie leiden dat deze provincies het meest innovatief
zijn en ruimte geven aan veel nieuwe festivals met het (ingecalculeerde) risico dat
ze niet allemaal een lang leven beschoren zijn.

Eenzelfde analyse kan worden uitgevoerd voor de maanden (zie Tabel 2.2).
Ook hier zien een aantal uitschieters, de maanden februari, maart en september
scoren ruim boven het gemiddelde van 35%, met respectievelijk 48%, 43% en
41%. Festivals in deze maand hebben dus een relatief hogere kans vier jaar later
niet meer te bestaan, het is vooralsnog niet duidelijk waartoe dit te herleiden is.
Het is wel opvallend dat twee van deze maanden (februari en maart) buiten het
typische festivalseizoen liggen (mei - september), mogelijk is het lastig dit seizoen
‘op te rekken’, gegeven ook de hoge percentage voor de maanden november en
december. Vraag blijft wel waarom dit zo is.

Data die vergaard zal worden over de komende jaren zal moeten aantonen of
dit patroon uniek is voor de 2015 data, hoewel een eerste analyse van de jaren
2016 en 2017 al vergelijkbare aantallen aantonen. Voor 2016 is 1 jaar later al
19% van de festivals verdwenen 2 jaar later is dit 26%, en 3 jaar later is dit 32%,
eenzelfde percentage als voor de 2015 festivals na 3 jaar (zie figuur 2.15).

2.4.2 Landelijk versus regionaal
Provincies hebben een van elkaar verschillend ‘profiel’ voor wat betreft muziekfes‐
tivaledities (zie 2.1 en 2.4.1). Hoe zit het dan met de ontwikkeling van het aantal
muziekfestivaledities per provincie over de afgelopen jaren? In tabel 2.3 is een
overzicht opgenomen van het aantal festivaledities per provincie voor de jaren
2015 tot en met 2019. Vergelijken we deze data met de landelijke cijfers dan val‐

len twee zaken op. Ten eerste wordt niet altijd het landelijke patroon gevolgd van
een groei in 2016, daarna een terugval in het aantal festivaledities in 2017, een
opleving in 2018 en een kleine daling in 2019 (zie figuur 2.12). In de tabel is dit
aangegeven door de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 telkens te vergelijken met
het voorafgaande jaar en de cel in de grafiek groen te kleuren (toename), rood
(afname) of grijs (geen verandering). Alleen de provincies Gelderland, Overijssel
en Zuid-Holland blijken hetzelfde ‘golfpatroon’ te hebben als de landelijke cijfers.
De landelijk forse toename in het festivaledities in 2016 geldt niet voor drie pro‐
vincies waar zelfs een kleine daling is te zien: Groningen, Noord-Holland en

2015 Geen editie in 2019 Aandeel %

Januari 30 11 37%

Februari 40 19 48%

Maart 49 21 43%

April 122 32 26%

Mei 181 62 34%

Juni 142 49 35%

Juli 172 48 28%

Augustus 160 57 36%

September 139 57 41%

Oktober 76 28 37%

November 62 24 39%

December 41 16 39%

Tabel 2.2: Aantal jaarlijkse muziekfestivaledities in 2015 en aantal
niet meer voorkomend in 2019 per maand
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Utrecht. De ‘terugval’ in 2017 is wel bij nagenoeg alle provincies terug te zien,
behalve bij de provincies Groningen, met een stijging, en Utrecht met eenzelfde
aantal als het jaar ervoor. De jaren 2018 en 2019 geven een wisselend beeld van
meerdere provincies met een stijging van het aantal festivaledities en provincies
met een daling daarvan.

Een tweede opvallend aspect is dat de ‘groei’ in het aantal festivaledities bij een

vergelijking van 2015 met 2019 nogal grote verschillen blootlegt tussen provincies
onderling. Twee provincies hebben in 2019 10% of minder festivaledities dan in
2015: Utrecht en Zeeland. Nog vijf andere provincies hebben in 2019 minder fes‐
tivaledities dan in 2015: Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Holland en
Overijssel. Er zijn vier provincies die een groei laten zien: Zuid-Holland kent de
sterkste groei met 15,7%, daarna volgen Drenthe (15,6%), Noord-Brabant (14%)
en Flevoland (11,8%). Er is één provincie, Groningen, die op precies hetzelfde
aantal festivaledities uitkomt in 2019 als in 2015, ondanks fluctuaties in het aan‐
tal festivaledities in de tussenliggende jaren. Het is niet duidelijk waarop deze ver‐
schillen zijn terug te voeren, er is bijvoorbeeld geen duidelijk verschil tussen rand‐
stad-provincies en overige provincies of tussen provincies met een lage of hoge
spreidingsindex. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat evenementenbeleid
van grote steden hierin een beslissende rol hebben gespeeld en de verschillen in
dat stedelijke beleid de verschillen op provinciaal niveau kunnen verklaren.

Om deze mogelijke verklaring te onderzoeken kan nog verder worden inge‐
zoomd door te kijken hoe sommige steden zich verhouden tot het landelijke
patroon. In tabel 2.4 is het aantal festivaledities weergeven van zeven grote steden
voor de jaren 2015 tot en met 2019. Ook hier zijn verschillen te constateren.
Groningen en Utrecht zijn twee steden waarin het aantal festivaledities niet toe‐
nam in 2016 ten opzichte van 2015 maar juist daalde. Den Haag en Groningen

2015 2016 2017 2018 2019 Groei %

Amsterdam 131 136 112 113 124 -5,3%

Den Haag 24 26 31 31 33 37,5%

Eindhoven 48 58 42 52 54 12,5%

Groningen 29 28 33 25 29 0,0%

Nijmegen 24 28 21 29 30 25,0%

Rotterdam 62 70 67 73 72 16,2%

Utrecht 56 53 52 44 49 -12,5%

Tabel 2.4: Aantal muziekfestivaledities 2015 - 2019 voor zeven grote steden

2015 2016 2017 2018 2019 Groei %

Drenthe 32 37 36 36 37 15,6%

Flevoland 17 24 20 19 19 11,8%

Friesland 57 63 59 57 52 -8,8%

Gelderland 110 119 110 120 104 -5,5%

Groningen 51 48 54 45 51 0,0%

Limburg 95 105 95 95 86 -9,5%

Noord-Brabant 229 254 245 240 261 14,0%

Noord-Holland 262 260 225 232 238 -9,2%

Overijssel 94 99 84 100 89 -5,3%

Utrecht 89 88 88 75 80 -10,1%

Zeeland 29 31 27 27 26 -10,3%

Zuid-Holland 179 188 187 214 207 15,7%

Landelijk 1244 1316 1230 1260 1250 0,5%

Tabel 2.3: Aantal muziekfestivaledities 2015 - 2019 per provincie en landelijke trend
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zijn de enige steden in 2017 waarin het aantal festivaledities toenam. En in 2018
zijn er twee steden met minder festivaledities dan het jaar ervoor, maar ook vier
steden met meer festivaledities. In 2019 neemt het aantal festivaledities in alle
steden toe behalve in Rotterdam. Ook bij de steden zien we grote verschillen in
het ‘groei’-percentage van 2019 ten opzichte van 2015: de steden Utrecht en
Amsterdam hebben minder festivaledities, terwijl Den Haag en Nijmegen juist
veel meer festivaledities hebben, en ook Eindhoven en Rotterdam kennen een
toename.

Een vergelijking van de cijfers van de provincies (tabel 2.3) met de steden
(tabel 2.4) maakt duidelijk dat daarin ook nog verschillen zijn aan te treffen, bij‐
voorbeeld de daling in de provincie Noord-Holland van 2015 op 2016 zien we
niet terug in Amsterdam waar een lichte stijging is, en de daling in Noord-Bra‐
bant tussen 2017 en 2018 zien we niet terug in Eindhoven waar juist een stijging
is in het aantal festivaledities. Ondanks de prominente bijdrage van steden aan het
aantal festivaledities is het dus niet zo dat stedelijke trends en provinciale trends
altijd gelijk oplopen. Opvallend is wel dat de groei percentages van de steden voor
bijna alle steden in lijn zijn met de groei percentages van de provincies, alleen
Nijmegen wijkt af (stijging) van de provincie (daling).

De provinciale verschillen keren ook terug bij andere indicatoren. Een aantal
landelijke kenmerken van het muziekfestivallandschap zijn de laatste jaren nauwe‐
lijks veranderd: de verhouding betaald/gratis blijft stabiel rond 75% - 25%, ook
de verhouding 1-daags versus meerdaags ligt consequent rond de 75% - 25%. De
verhouding outdoor/indoor ligt ieder jaar rond de verhouding ⅔ - ⅓ (van Vliet,
2019b). Echter indien we naar deze getallen kijken op provinciaal niveau dan zien
we soms flinke verschillen: in bijvoorbeeld 2018 hadden Friesland, Noord-Hol‐
land, Groningen en Utrecht relatief meer betaalde muziekfestivaledities dan ande‐
re provincies, en vooral Drenthe had relatief minder betaalde muziekfestivaledities
dan andere provincies; Limburg had relatief minder 1-daagse muziekfestivaledities
dan andere provincie, en Utrecht had juist relatief meer 1-daagse muziekfestival-
edities; en Utrecht en Groningen hadden relatief meer indoor muziekfestival-
edities dan andere provincies, terwijl Flevoland en Zeeland juist relatief minder
indoor muziekfestivaledities hadden (van Vliet, 2019b). Kortom, het provinciale
festivallandschap kent in diverse opzichten een eigen profiel dat niet altijd het lan‐
delijke patroon volgt.

2.4.3 Ontwikkelingen in programmering
De ontwikkelingen van de programmering van muziekfestivals zijn aan te tonen
aan de hand van bijvoorbeeld het aantal podia en aantal optredende artiesten.
Hierover is data verzameld van de jaren 2016, 2018 en 2019. In figuur 2.16 zijn

het aantal podia voor deze drie jaren naast elkaar gezet. De meeste muziekfes‐
tivaledities hebben maar 1 of 2 podia. Er is een stijging te zien van bijna 10% van
het aandeel muziekfestivaledities met 1 podium. Dit lijkt ten koste te gaan van
het aandeel muziekfestivaledities met 2 of 3 podia, waarvan het aandeel over de
jaren heen is gedaald. Het aandeel van muziekfestivaledities met 4 of meer podia
is redelijk constant over de drie jaren en schommelt rond de 27%. Indien data
over het aantal optredende artiesten naast wordt gezet (figuur 2.17) kan gesteld
worden dat er een ontwikkeling is naar meer kleinschaligheid. Immers het aandeel
van muziekfestivaledities met maar 3 tot 10 optredende artiesten is met zo’n 8%
gestegen in 2019 ten opzichte van 2016. Dit lijkt ook hier voornamelijk ten koste
te gaan van de tweede categorie van 11 tot 20 optredende artiesten dat zo’n 6%
gedaald is. Een eendaags festival met 11 tot 20 artiesten heeft al snel 2 tot 3 podia
nodig. De ‘grote’ festivals worden niet door deze trend geraakt, het aandeel van
muziekfestivaledities met meer dan 30 optredende artiesten schommelt over de
jaren rond de 19%. Kortom, er is ontwikkeling naar meer kleinschalige muziek‐
festivaledities met 1 podium en maximaal 10 optredende artiesten, die lijkt vooral
ten koste te gaan van de ‘middelgrote’ festivals met 2 en 3 podia en een maximum
van 20 optredende artiesten. De verklaring hiervoor is onduidelijk, in ieder geval
zal daarbij rekening mee moeten worden gehouden met bijvoorbeeld het feit dat

Figuur 2.16: Percentage aantal podia muziekfestivaledities in 2016, 2018 en 2019
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provincies onderling verschillen in het aantal podia en het aantal optredende
artiesten, wat het al lastiger maakt een landelijke verklaring aan te dragen.
Bovendien blijkt dat bij filmfestivals niet een dergelijke trend naar klein‐
schaligheid is vast te stellen: het aantal filmfestivaledities met 3 of minder doeken
over de jaren 2017 - 2019 ligt redelijk stabiel rond de 78%, en het aantal vertoon‐
de films van 10 op minder schommelt die jaren rond de 37%. Dus de aangedra‐
gen ontwikkeling naar meer kleinschalige muziekfestivaledities lijkt eigen te zijn
aan de muziekfestivals.

Populariteit en herkomst van artiesten is nog een andere manier om te kijken
naar ontwikkelingen rond programmering op muziekfestivaledities. In tabel 2.5
zijn de meest optredende artiesten op festivaledities van de jaren 2015, 2016,
2018 en 2019 naast elkaar gezet.⁵ Van de artiesten die in 2019 in de top 25 ston‐
den hadden er 15 in een eerder jaar ook al in de top 25 gestaan. Twee artiesten

⁵ Voor de jaren 2015, 2016, 2018 en 2019 is data verzameld over optredende artiesten. De aantal
betreffen per jaar (aantal festivaledities / aantal geregistreerde optredens / aantal geregistreerde op‐
tredens met herkomst artiest): 2015 (581/13403/7996), 2016 (674/13985/7653), 2018
(690/15177/8269) en 2019 (677/15717/9937).

Tabel 2.5: Top 25 meest optredende artiesten op muziekfestivaledities
in 2015, 2016, 2018 en 2019

2015 2016 2018 2019

FeestDJRuud De Likt Paul Elstak Paul Elstak

Mr. Polska The Brahms Freddy Moreira Benny
Rodrigues

De Sluwe Vos Indian Askin Benny
Rodrigues

The Darkraver

Typhoon La Fuente Bizzey Bizzey

The Cool
Quest

FeestDJRuud La Fuente Freddy Moreira

Jett Rebel Lucas
Hamming

The Partysquad Johnny 500

Rondé Sevn Alias Lil’ Kleine Snollebollekes

Dirtcaps My Baby Johnny 500 La Fuente

Sue the Night Benny
Rodrigues

JeBroer The Partysquad

Girls love DJ’s ROD Wulf Mental Theo

Afterpartees Broederliefde Kraantje Pappie ROD

Pauw Dyna Dyna Partyraiser

Ronnie Flex Fresku De Likt Kriss Kross
Amsterdam

The Partysquad Prunk Michel de Hey Rejecta

Figuur 2.17: Percentage aantal optredende artiesten op muziekfestivaledities
in 2016, 2018 en 2019
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hebben alle jaren in de top 25 gestaan: La Fuente en Mental Theo; en drie arties‐
ten hebben in drie van de vier jaren in de top 25 gestaan: The Partysquad, Benny
Rodrigues en Ronnie Flex. Dit kunnen met recht festivalartiesten worden
genoemd. Er zijn echter ook artiesten die maar een keer in het overzicht voorko‐
men, dat aandeel is 40%. De top 25 is dus een redelijke mix van vertrouwde
gezichten en nieuwkomers.

Wat in tabel 2.5 opvalt is de dominantie van Nederlandse artiesten. Dit blijkt
ook uit cijfers van het totaal aan optredende artiesten: in 2015, 2016 en in 2018
was 68 à 69% van de optredende artiesten op muziekfestivaledities een Neder‐
landse artiest. In 2019 is dit zelfs 76%. Het aandeel van artiesten uit andere Euro‐
pese landen schommelt tussen de 13% en 15%. Het aandeel van optredende
artiesten uit de UK is in de jaren steeds verder afgenomen, van 8% in 2015 naar
5% in 2019. Dit geldt ook voor het aandeel van optredende artiesten uit de USA:
van 7% in 2015 naar 4% in 2019. Ook het aandeel van optredende artiesten uit

overige landen is tussen 2018 en 2019 gedaald van 4% naar 2%. Het gaat dan
nog wel om tientallen verschillende landen, 62 om precies te zijn in 2019, van
waar de artiesten vandaan komen, vaak ook landen met maar 1 artiest die op de
Nederlandse festivalpodia is te vinden. Het is de vraag of deze ontwikkeling naar
een groter aandeel van Nederlandse artiesten op festivalpodia een daadwerkelijke
trend is of toch een willekeurige fluctuatie.

Het aandeel Nederlandse artiesten op festivalpodia verschilt per provincie en
per maand. Figuur 2.18 toont het percentage Nederlandse artiesten op muziekfes‐
tivals in 2015, 2016, 2018 en 2019 per provincie. Op de provincies Drenthe en
Limburg na is in alle provincies 2019 het jaar met het grootste aandeel Neder‐
landse artiesten op de festivalpodia. In Drenthe is er over de jaren heen juist een
daling te zien; en Limburg kent over de jaren heen een zeer stabiel percentage van
het aandeel Nederlandse artiesten, dit ligt rond de 67%. De meest geleidelijke
groei in het aandeel Nederlandse artiesten is te zien bij de provincies Noord-Bra‐

Figuur 2.18: Percentage Nederlandse artiesten op muziekfestivaledities in
2015, 2016, 2018 en 2019 per provincie
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bant en Utrecht, en in minder mate bij Gelderland. Overijssel heeft over de jaren
heen altijd al een hoog percentage aandeel Nederlandse artiesten gehad, gemid‐
deld rond de 82%. Het is onduidelijk wat de precieze oorzaak van deze verschillen
tussen provincies is.

Ook een overzicht van het aandeel Nederlandse artiesten op muziekfestivaledi‐
ties per maand laat bepaalde patronen zien (figuur 2.19). De geleidelijke groei van
het aandeel Nederlandse artiesten is het meest duidelijk in de maanden juni, juli
en september. In de maanden februari, maart, oktober en november liep het aan‐
deel Nederlandse artiesten aanvankelijk terug maar kent in 2019 een plotselinge
opleving. Dit terwijl de maanden oktober en november, samen met de maanden
december en januari, tot 2019 de maanden waren met het kleinste aandeel van
Nederlandse artiesten op festivalpodia. De ‘piek’ in mei kan te herleiden zijn tot
de vele bevrijdingsfestivals waar veel Nederlandse artiesten optreden, maar een
dergelijk effect zien we minder bij de Koningsdagfestivals in april, dus er moeten
nog andere oorzaken zijn. Een andere factor in de verklaring van de verschillen
zijn de toerschema’s van buitenlandse artiesten, dat kan mogelijk een verklaring
zijn voor de het lage aandeel Nederlandse artiesten op muziekfestivals in bepaalde
maanden.

2.5 Een terugblik
Het onderzoek naar het festivallandschap heeft een rijke dataset opgeleverd. Een
dataset die ook door anderen is gebruikt in het rapporteren over de stand van
zaken van hun specifieke sector, zoals het Filmfonds met de jaarlijkse ‘Film Facts
& Figures’ (Mees et al., 2017, 2018, 2019 en 2020), het Mondriaanfonds met
hun rapportages ‘Een collectieve selfie’ (Mondriaanfonds, 2018, 2019), en de Ver‐
eniging Poppodia en -Festivals met hun jaarlijkse overzicht van de sector in cijfers
(Dee & Schans 2018, 2019; Dee, 2020).

Aan de hand van de vergaarde data kunnen een aantal kenmerken van het
Nederlandse festivallandschap worden beschreven zoals kenmerken die redelijk
stabiel lijken, de verschillen tussen festivalsoorten en tussen provincies, de domi‐
nantie van Nederlandse artiesten op festivalpodia, de vergrijzing van het land‐
schap et cetera. Voor een verklaring van deze kenmerken zal een bredere scope
moeten worden gehanteerd: ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding, economische
analyse van de sector, beleidsanalyses van onder andere gemeenten, sectorale ont‐
wikkelingen et cetera. Wel roept het in kaart gebrachte festivallandschap vragen
op die niet eerder gesteld werden vanwege het gemis van een totaalinzicht van het
festivallandschap, zoals: Waarom zijn op provinciaal of op stedelijke niveau niet

Figuur 2.19: Percentage Nederlandse artiesten op muziekfestivaledities in
2015, 2016, 2018 en 2019 per maand

Figuur 2.20: Aantal muziekfestivaledities in 2020 tot aan de lockdown in half maart 2020
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altijd de landelijke trends terug te zien? Waarom verschillen provincies in het aan‐
deel van Nederlandse artiesten? Wat is de oorzaak van de toename van kleinschali‐
ge festivals? Et cetera.

Met de COVID-19 pandemie dienen zich uiteraard ook nieuwe vragen aan.
Het compleet stilleggen van een sector is een situatie die niemand voorzien had.
Vragen die zich opdringen gaan over de veerkracht van de sector, het mogelijk ver‐
anderende gedrag van bezoekers en welke festivals de pandemie hebben ‘over‐
leefd’. In figuur 2.20 is weergegeven dat 2020 een ‘normaal’ muziekfestivaljaar
leek te worden, weliswaar met een bovengemiddeld aantal ‘winter’-festivals in
februari, afgemeten aan het gemiddelde aantal muziekfestivaledities van de afgelo‐
pen vijf jaar. Na het verbod op festivals half maart zijn festivalorganisaties wel met
alternatieven gekomen zoals online festivals en bijvoorbeeld ‘terras’-festivals in de
zomermaanden met beperkt publiek in een kleine setting, maar festivals ‘oude
stijl’ zijn er nadien nauwelijks gehouden. Met een verwacht herstel in 2022, kan
naar verwachting een aanloop worden genomen naar een volle festivalzomer. Of
het festivallandschap er dan hetzelfde uitziet als voor de pandemie is een vraag die
we alleen kunnen beantwoorden met een scherpe foto van het festivallandschap
van voor 2020.
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3 Waarom gaan we naar festivals?

Waarom gaan mensen naar festivals? Dat is een belangrijke vraag. Het antwoord
hierop maakt het mogelijk voor festivalorganisatoren om festivals beter af te stem‐
men op wat bezoekers willen en verwachten. Daarmee wordt de kans vergroot dat
bezoekers plezier beleven aan het festival, het festival positief waarderen, er in
positieve bewoordingen met anderen over praten en mogelijk een volgende keer
terugkomen.

De laatste dertig jaar is de vraag naar de motivaties van festivalbezoekers
onderwerp geweest van diverse wetenschappelijke studies. In dit hoofdstuk
worden deze onderzoeken besproken en geanalyseerd. Dat is nodig omdat deze
onderzoeken vaak slechts oppervlakkig worden behandeld in handboeken over
evenementen, zoals in het handboek van Berridge (2007). Voor wat betreft de
analyse is het belangrijk om te weten dat het onderzoek naar festivalmotivaties
voortkomt uit, en ingebed is in, het bredere onderzoek naar evenementen en toe‐
risme. Voor wat betreft dit laatste spelen onderzoeksvragen een rol zoals waarom
mensen op vakantie gaan en hoe ze komen tot een keuze van hun bestemming.
Festivals worden gezien als een manier om de attractiviteit van een vakantielocatie
te verhogen. Festivals zijn echter inmiddels een belangrijk eigen onderzoeksgebied
geworden binnen het algemene gebied van event studies met een aanzienlijke
hoeveelheid onderzoeksliteratuur (zie bijvoorbeeld Getz, 2010).

Dit hoofdstuk begint ter introductie met twee onderzoeken naar de motivaties
van bezoekers van events en festivals (3.1). Daarna wordt internationaal
onderzoek naar festivalmotivaties geïntroduceerd, hieruit wordt een aantal gene‐
rieke motivaties afgeleid (3.2). Dat dit niet zonder problemen is wordt toegelicht.
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Een specifiek probleem is de theoretische interpretatie van deze motivaties, waar
de laatste jaren verwarring over is ontstaan (3.3). Die verwarring kan worden weg‐
genomen door onderscheid te maken tussen motivaties als interne drijfveren van
mensen en de specifieke gerichtheid die die motivaties krijgen door bepaalde fes‐
tivalkenmerken zoals het programma en de locatie. Op deze festivalkenmerken,
het festivalDNA, zal in het volgende hoofdstuk worden ingegaan.

Een festivalbezoeker valt niet samen met zijn motivaties. Festivalbezoekers
nemen meer aspecten ‘mee’ naar het festival dan alleen hun motivatie die het
bezoek beïnvloeden: demografische variabelen en zogeheten ‘festigrafische’ varia‐
belen (3.4) en leefstijlen (3.5). Omdat muziekfestivals verreweg de meest voorko‐
mende soort van festivals zijn (zie hoofdstuk 2), zal specifiek stil worden gedaan
bij de relatie tussen muziekvoorkeuren en leefstijl (3.6). Tot slot zullen nog andere
relevante kenmerken van festivalbezoekers kort worden benoemd en toegelicht
(3.7).

3.1 Een introductie: twee onderzoeken naar motivaties van festivalbezoekers
Volgens Rippen en Bos (2008) in hun studie naar de beleving van evenementen
streven mensen naar vier waarden:
1) Zich verbinden met anderen, samenleven en samenwerken, netwerken, het

aangaan van relaties en sociale verbanden, zoals bij reünies, straatfeesten,
bedrijfsevenementen en beurzen. Het gaat hierbij om het wel of niet ver‐
sterken van sociale verbanden en/of het vormen van nieuwe sociale verbanden.
Dit noemen Rippen & Bos de sociaal-relationele (S) ervaringswaarde.

2) Realiseren van zingeving, betekenisgeving en vormgeving, zoals bij culturele
reizen, muziekfestivals, culturele evenementen en meditatieve arrangementen.
Een evenement kent altijd een vorm van zingeving. Het evenement zelf kan
zinvol zijn, zoals een excursie of museumbezoek, het kan ook zinvol zijn
omdat het bezoekers stoom laat afblazen om er daarna weer tegenaan te kun‐
nen gaan, of het kan zinvol zijn door de bezinning op onszelf en anderen. Dit
is de ervaringswaarde van betekenis (B).

3) Het inzetten, ontwikkelen en onderhouden van competenties, zoals bij
trainingen, conferenties, workshops en sportieve evenementen. Dit kan de
hoofdzaak zijn zoals bij cursussen en bijvoorbeeld duik-, klim- of skitrainin‐
gen, of bijzaak, zo kun je op een muziekfestival kennis opdoen over nieuwe
bands. Dit is de ervaringswaarde van competentie (C).

4) Zich ontspannen, plezier maken en genieten, zoals bij wandeltochten, feesten,
pretparken, kermissen en vakanties. Ieder evenement moet een aspect van
genietbaarheid hebben in de zin van sfeer, onderhoudendheid, spanning,
humor en avontuur. Dit is de ervaringswaarde van genietbaarheid (G).

Figuur 3.1: Profielen van een culturele reis en een studiedag
(Rippen & Bos, 2008)

Er zijn veel mengvormen van deze vier ervaringswaarden mogelijk: “Blijft staan
dat alle vier de elementen altijd in mindere of meerdere mate voorkomen” (2008,
p. 101). Het interessante aan de studie van Rippen & Bos is dat ze de onderlinge
samenhang van de vier ervaringswaarden vertalen naar een meetinstrument mid‐
dels een assenstelsel. Door metingen uit te voeren op de vier aspecten en deze in
het assenstelsel in te vullen ontstaat een ruitfiguur. Deze ruitfiguur kan worden
gebruikt om verschillende soorten evenementen te typeren of verschillen te ont‐
dekken tussen de doelen van de festivalorganisaties en de verwachtingen van de
festivalbezoekers. In Figuur 3.1 zijn twee profielen weergegeven van een culturele
reis en van een studiedag: waar de culturele reis vooral op genietbaarheid en
betekenis scoort, daar is het belangrijkste kenmerk van de studiedag de competen‐
tie. In Figuur 3.2 is het profiel van het inmiddels ter ziele gegane Amersfoortse
Highlandsfestival weergegeven, links zoals de organisatie dat zag en rechts het ver‐
wachtingsprofiel van bezoekers van Highlands. Voor dit laatste is een opvallend
verschil dat bezoekers hoge verwachtingen hadden over het sociaal-relationele, iets
waar de organisatie zich amper op richtte in haar communicatie (Hazelaar, 2010).

Een tweede studie die als vertrekpunt wordt genomen voor een discussie over de
motivaties van festivalbezoekers staat midden in de internationale traditie die
vanaf begin jaren 90 is opgekomen en die Getz (2010) bedoelt als hij schrijft:
“The study of festival motivation is well-established” (p. 9). Het betreft de studie
van Crompton en McKay (1997). Zij constateren dat er tot dan toe weinig
onderzoek is gedaan naar de motivaties van toeristen in het algemeen en het
bezoeken van festivals in het bijzonder. Ze halen twee eerdere exploratieve
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onderzoeken aan naar motivaties voor festivalbezoek (Mohr et al., 1993; Uysal,
Grahan & Martin, 1993), waarin dezelfde vijf motivaties gevonden worden:
Escape, Excitement/thrills, Event novelty, Socialization, en Family togetherness. Voor
hun eigen onderzoek nemen ze als uitgangspunt een eerder door Crompton
(1979) ontworpen raamwerk van motivaties in de context van vakanties. Ze
komen uiteindelijk tot zeven soorten motivaties:
1) Novelty: het verlangen om nieuwe belevingen te ondergaan vanuit de behoefte

aan spanning, avontuur en verrassing, en om verveling tegen te gaan.
2) Socialization: het verlangen om te interacteren met andere mensen in een

groep.
3) Prestige/Status: het verlangen om hoog aanzien te hebben.
4) Rest & Relaxation: het verlangen om je mentaal en fysiek van de alledaagse

stress te ontdoen.
5) Education value / Intellectual enrichment: het verlangen om kennis te vergaren

en je intellectuele horizon te verbreden.
6) Enhancing kinship and Relations / Family togetherness: het verlangen om met

familie samen te zijn en familierelaties te versterken.
7) Regression: het verlangen om je te gedragen als een adolescent, als een kind.

Een vragenlijst met items over deze verschillende soorten motivaties werd door
Crompton & McKay gebruikt als meetinstrument bij het festival Fiesta in San
Antonio, Texas. Dit is een groot tiendaags festival waar allerlei evenementen
plaatsvinden. In de analyse van bijna 1500 vergaarde enquêteformulieren bleven
uiteindelijk zes te onderscheiden factoren over op basis van zesentwintig items.
Deze zes factoren waren: Novelty/regression (een combinatie van twee van de zeven

soorten), Cultural exploration (het eerdere Education value / intellectual enrich‐
ment), Recover equilibrium (het eerdere Rest & Relaxation), Known-group socializa‐
tion (te beschouwen als onderdeel van Socialization), External interaction / socia-
lization (ook te beschouwen als onderdeel van Socialization, maar nu betrekking
hebbend op onbekenden), en Gregariousness. Deze laatste factor was een nieuwe
factor en staat voor het verlangen om met anderen naar een festival te gaan in
plaats van alleen. Twee soorten motivaties uit het raamwerk van Crompton
werden niet aangetroffen: Prestige/Status en Enhancing kinship and relations /
Family togethernes. Andere onderzoeken noemen Family togetherness wel als een
belangrijke factor bij festivalbezoek, waardoor Crompton & McKay in hun
discussie van de resultaten aanraden deze factor wel mee te nemen in vervolg-
onderzoek.

Crompton & McKay hebben niet helemaal gelijk als ze stellen dat er in 1997
nog maar weinig onderzoek was gedaan naar motivaties voor toerisme en specifie‐
ker festivalbezoek. Onderzoek naar waarom mensen reizen en op vakantie gaan
kent in 1997 al een twintigjarige geschiedenis (Scott, 1996). Het onderzoek naar
waarom mensen naar festivals gaan komt hieruit voort en krijgt begin jaren
negentig reeds vorm. Een inventarisatie van studies naar dit onderwerp levert zo’n
dertig onderzoeken op waarvan er zo’n zeven voor 1997 zijn gepubliceerd (van
Vliet, 2011). Wel kan worden vastgesteld dat sinds begin jaren negentig
onderzoek naar motivaties voor festivalbezoek een hoge vlucht heeft genomen,
zelfs zodanig dat er inmiddels al subcategorieën bestaan in het onderzoeksveld,
zoals het onderzoek naar bezoekers van wijnmakerijen (wineries) en wijnfestivals
(zie Weiler, Truong & Griffiths, 2004; Yuan et al., 2005; Dodd et al., 2006; Park,
Reisinger & Kang, 2008), met ook een eigen conferentie (InternationalWine
Tourism Conference). Andere onderzoeksgebieden naast festivals zijn onder andere
toerisme, vrijetijdsbesteding (leisure) en ook sportevenementen (Getz, 2007).

3.2 Generieke festivalmotivaties
Een vergelijking van de studie van Crompton & McKay met meer dan twintig
andere studies naar motivaties voor festivalbezoek brengt een aantal terugkerende
factoren aan het licht (Tabel 3.1). Escape is een factor die nagenoeg in alle studies
prominent terugkomt in dezelfde betekenis die Crompton & McKay aan hun fac‐
tor Rest & Relaxation / Recover equilibrium geven, namelijk het ontsnappen aan de
dagelijkse sleur, stress en verplichtingen. Deze factor heeft typische items zoals "to
have a change from daily routine” en "to get away from the demands of everyday
life”. Deze factor wordt in feite ook aangehaald door Brain Bout met betrekking
tot DanceValley: “Bij ons kun je alles vergeten en lekker uit je dak gaan” (Hoen‐
jet, 2006, p. 55).

Figuur 3.2: Profiel van het Highlandsfestival door de organisatie en door de
festivalbezoekers (Hazelaar, 2010)
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Een tweede factor die in bijna alle studies wordt aangetroffen is Family
togetherness, het samen zijn met familieleden en samen dingen beleven en doen.
Een typisch item voor deze factor is "to spend more time with my family
together”. Eigenlijk is de studie van Crompton & McKay een van weinige studies
waar deze factor niet wordt aangetroffen, hoewel ze wel het belang ervan onder‐
strepen. De twee andere studies waar de factor family togetherness niet in terug‐
komt zijn Bowen & Daniels (2005) en Skoultsos & Tsartas (2010).

Een derde factor is Socialization, in de betekenis die ook Crompton & McKay
hieraan geven: andere mensen ontmoeten en samen het festival beleven. Hierbij is
nog wel een onderscheid te maken of het gaat om bekenden (Known-group soci‐
alization: "be with my friends”) of om anderen (External socialization: "meet new
people”), hoewel niet alle studies beide perspectieven meten c.q. aantreffen.

Een vierde factor is Novelty, de behoefte om nieuwe en spannende dingen mee
te maken en verrast te worden. Een typische item is "it was stimulating and exci‐
ting”. In deze factor zit dus niet het aspect van regression dat Crompton & McKay
aantreffen samen met novelty. Het aspect van regression komt uiteindelijk maar in
één andere studie terug en dan nog als een aparte factor met de naam reminiscence
(Lee & Beeler, 2009). De factor novelty is wel enigszins problematisch: deze factor
krijgt niet alleen in de diverse studies regelmatig verschillende namen (Event Ex-
citement, Event Novelty, Novelty/Uniqueness, Enjoyment, et cetera), maar ook scoren
de items van deze factor nog wel eens op andere factoren, en omgekeerd scoren
items van andere factoren op deze factor novelty (van Vliet, 2011). Desalniettemin
is het een onmiskenbare factor die in vele studies de kop opsteekt.

Het is natuurlijk ook opmerkelijk om te zien welke factoren niet prominent
terugkeren in de verschillende studies. Allereerst zijn dit de meer idiosyncratische
factoren die maar in enkele studies naar voren komen. Al genoemd is de factor
regression van Crompton en McKay (1997) die alleen terugkeert bij Lee & Beeler
(2009) als reminiscence. Daarnaast zijn te noemen de factoren gregariousness
(Crompton & McKay, 1997), nostalgia (in de studie van Ralston & Crompton uit
1988 zoals vermeldt in de studies Backman et al., 1995, Schneider & Backman,
1996 en Li & Petrick, 2006), self-esteem of social status (Van Zyl & Botha, 2004;
Park, Reisinger & Kang, 2008) en meeting experts (Park, Reisinger & Kang,
2008), die alle niet terugkomen in andere studies. Belangrijker nog zijn de facto‐
ren die in wisselende samenstelling en wisselende sterkte terugkeren in de ver‐
schillende onderzoeken. Zo komt de belangrijke factor cultural exploration bij
Crompton & McKay lang niet bij alle studies terug. Slechts in drie studies komt
deze factor onder dezelfde naam en met dezelfde prominentie terug (Lee, 2000;
Lee, Lee &Wicks, 2004; Weiler, Troung & Griffiths, 2004); in vier andere studies
komt de factor met een andere naamgeving en met minder items terug (Formica

& Uysal, 1996; Kerstetter & Mowrer, 1998; Bowen & Daniels, 2005; Lee &
Beeler, 2009). In de overige studies worden soms wel vergelijkbare items gebruikt
in de vragenlijsten maar komen deze items uiteindelijk bij andere factoren terecht.
Een andere factor die niet door Crompton & McKay wordt genoemd maar voor
het eerst al opduikt midden jaren negentig (Formica & Uysal, 1996, 1998;
Schneider & Backman, 1996; Scott, 1996) en ook later navolging vindt in andere
studies (Lee, 2000; Lee, Lee &Wicks, 2004; Weiler, Troung & Griffiths, 2004;
Dodd et al., 2005; Yuan et al., 2005), is de factor event attractions. Hoewel bijna
iedere studie er een andere naam aan geeft, zoals nature appreciation (Scott, 1996),
specifics (Nicholson & Pearce, 2001), wine (Yuan et al., 2005), en taste (Park,
Reisinger & Kang, 2008). Bij deze factor gaat het om aspecten als het genieten
van de festivalsfeer en de speciale interesse en waardering voor waar het festival
over gaat (wijn, muziek, natuur, vliegtuigen, et cetera). Hier zal verderop nog op
worden teruggekomen (3.2.2 en 3.3).

De empirische onderzoeken overziend kunnen we stellen dat er in ieder geval
vier generieke factoren zijn die de motivaties voor festivalbezoek beschrijven: es-
cape, family togetherness, socialization en novelty. In feite een bevestiging van de
factoren die al in de eerste studies werden aangetroffen (onder andere Mohr et al.,
1993) en ook vergelijkbaar met motivatiefactoren die worden aangetroffen in
andere domeinen zoals vrijetijdsbesteding (Mulder, 2011) en het bezoeken van
musea (van Vliet, 2009). Voor dit laatste domein spelen vaak ook nog motivaties
een rol met betrekking tot iets willen leren. Dit is in lijn met Crompton’s oor‐
spronkelijke motivatiefactor van Education value / Intellectual enrichment, en sluit
ook aan bij de eerdergenoemde competentiewaarde van Rippen & Bos. Picard &
Robinson (2006) noemen dit aspect van leren zelfs een essentieel onderdeel van
een festival, voor hen is een festival “a way of gaining knowledge and pleasure
through performance” (p. 13).

Een andere toevoeging kan ook worden afgeleid uit het werk van Rippen &
Bos. De zogeheten sociaal-relationele ervaringswaarde en de ervaringswaarde van
genietbaarheid kunnen gekoppeld worden aan motivaties die uit het internationa‐
le onderzoek naar voren komen, namelijk socialization respectievelijk escape. De
ervaringswaarde van betekenis en zingeving is echter niet eenvoudig onder te
brengen bij de vier generieke motivaties. In de studie van Crompton (1979) is een
min of meer vergelijkbare motivationele factor terug te vinden, namelijk “explora‐
tion and evaluation of self” als “an opportunity for re-evaluating and discovering
more about themselves or for acting out self-images and in so doing refining or
modifying them” (p. 416). Het is onduidelijk waarom deze factor niet wordt
genoemd in de opsomming die Crompton zelf geeft in Crompton & McKay
(1997). De factor lijkt op wat Falk & Dierking (1992) ‘reverential reasons’ noe‐
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Tabel 3.1: Overzicht van internationaal onderzoek naar festivalmotivaties (van Vliet, 2011)¹
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¹ Er zijn meerdere inhoudelijke overzichtsartikelen zoals Lee, Lee &Wicks (2004), Yuan et al.
(2005), Li & Petrick (2006) en Skoultsos & Tsartas (2010), maar deze zijn minder uitgebreid. Bo‐
vendien zijn ze niet vrij van onvolkomenheden. Nu maken sommige artikelen het ook niet makke‐
lijk een overzicht samen te stellen doordat ze zelf niet consistent zijn in het benoemen van factoren
(zie vooral Schneider & Backman, 1996), de items niet opnemen in de publicatie (Kim & Lee,
2001), of geen informatie geven over bijvoorbeeld demografische gegevens (onder andere Nichol‐
son & Pearce, 2001; Skoultsos & Tsartas, 2010) of over de meetschaal (bijvoorbeeld Bowen & Da‐
niels, 2005). In het overzicht zijn een aantal studies naar festivalmotivaties niet opgenomen omdat
ze geen factoranalyse hebben uitgevoerd (Dodd et al., 2006; McMorland & Mactaggart, 2007) of
de gebruikte items niet in het artikel staan zodat de interpretatie van de gevonden factoren lastig is
(Kim & Lee, 2001).

men in hun studie naar de museumbeleving: “A personal experience with some‐
thing higher, more sacred, and out of the ordinary than home and work are able
to supply.” (p. 15). Dit appelleert aan allerlei ideeën dat kunst, film, theater en
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literatuur ons in staat stellen onze emotionele horizon te verbreden, door in rela‐
tieve veiligheid emoties te ervaren die we in het dagelijks niet kunnen of willen
ervaren (van Vliet, 1991). Dit komt enigszins terug in de factor novelty, in het
aspect van ‘nieuwheid’, maar die factor gaat in de kern niet om zingeving.

Naar deze twee motivaties van leren en zingeving is in de context van fes‐
tivalonderzoek weinig tot geen empirisch onderzoek gedaan. In alle onderzochte
vragenlijsten worden slechts sporadisch items aangetroffen die gaan over leren,
zoals de items "to increase my cultural knowledge" (Lee, 2000; Lee, Lee &Wicks,
2004; Weiler, Troung & Griffiths, 2004; Lee & Beeler, 2009) en "I like to know
about cultural events" (Crompton & McKay, 1997; Lee, 2000; Lee, Lee &Wicks,
2004; Weiler, Troung & Griffiths, 2004; Bowen & Daniels, 2005). Dergelijke
items worden wel aangetroffen in enkele studies naar sterk gethematiseerde fes‐
tivals zoals over wijn ("to increase my wine knowledge"), natuur ("to learn more
about nature"), en eten ("to increase my food knowledge") (van Vliet, 2011). In
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het bredere kader van eventonderzoek is er wel onderzoek naar leren als motivatie.
Bijvoorbeeld Gitelson, Kerstetter & Kiernan (1995) spreken over ‘educational
experiences’ zoals het ontdekken van nieuwe culturen, wijnen, eten en muziek.
Bovendien treffen ze leren aan in hun eigen onderzoek als een duidelijke motivatie
van bezoekers bij een driedaags event om publiek kennis te laten maken met ont‐
wikkelingen in de landbouw. Ook in het onderzoek van Raybould (1998) naar
een ‘fishing event’ wordt gevraagd naar leren als motivatie met items zoals “so I
could develop my skills” en “so that I could learn about issues that are important
to me”. In de resultaten is leren (learning) zelfs een aparte en prominente motiva‐
tiefactor die staat voor “desire to develop skills and knowledge and to learn about
themselves (self-discovery)” (p. 237). In de context van het zogeheten ‘dark touris‐
m’ zijn de motivaties van leren en zingeving prominent aanwezig en daarom inte‐
ressant om in de huidige analyse mee te nemen.

3.2.1 Dark Tourism
Het bezoeken van plekken over menselijke tragedies wordt sinds midden jaren ’90
van de vorige eeuw veelal aangeduid met de term ‘dark tourism’ (Foley & Lennon,
1996). Dit kunnen plekken zijn over die tragedies zoals een holocaust museum of
een ‘dungeon’ over middeleeuwse martelpraktijken; virtuele tours door een con‐
centratiekamp zoals Auschwitz (Kaelber, 2007) of Sobibór (Ribbens, Rieffe, van
Vliet, Wierenga & Verschure, 2017); of het bezoeken van de feitelijke plek waar
de tragedie zich heeft afgespeeld zoals de slagvelden van WO I in Vlaanderen,
concentratiekampen, de stad Pompeï, begraafplaatsen, het Achterhuis van Anne
Frank, Ground Zero in New York, Robbeneiland, de killing fields in Cambodja,
het scheepswrak van de Costa Concordia enzovoorts.

De toename van deze vorm van toerisme heeft geleid tot diverse (theoretische)
discussie over het concept dark tourism en verklaringen voor deze toename (Hart‐
mann, 2014; Hermanova & Abrhám, 2015; Podoshen, Venkatesh, Wallin,
Andrzejewski & Jin, 2015; Light, 2017; Iliev, 2020). Er is inmiddels ook een toe‐
name in het aantal empirische onderzoeken naar onder andere de ervaren emoties
bij zo’n bezoek en naar de motivaties van de bezoekers. Voor wat betreft de emo‐
ties overheersen bij bezoekers veelal negatieve emoties zoals droefheid, ontzetting,
boosheid en frustratie, maar worden er ook positieve emoties aangetroffen zoals
hoop en liefde. De overheersing van negatieve emoties leidt niet automatisch tot
een negatieve evaluatie van het bezoek, dat kan alsnog als interessant, waardevol
en nuttig worden ervaren met ook de intentie de plek opnieuw te bezoeken of
vergelijkbare plekken te bezoeken, en ook positief te praten over het bezoek aan
vrienden en bekenden (Nawijn & Fricke, 2015).

Voor de motivaties van bezoekers worden vele suggesties gedaan, zo noemen

Hermanova & Abrhám (2015) interesse in geschiedenis, zoektocht naar familiege‐
schiedenis, herdenken en nieuwsgierigheid. Nawijn & Fricke (2015) noemen
onder andere horror, identiteit, empathie en overpeinzen van het leven. Het aantal
empirische studies neemt wel toe maar is nog niet overdadig. Zheng et al. (2016)
noemen onder andere pilgrimage en morbid fascination with death. In de studie
van Werdler & Geuskens (2012) werd naar de push en pull motivaties gekeken
van het interneringskamp Kamp Amersfoort². Middels de resultaten van een
enquête onder 169 bezoekers vinden zij als belangrijkste motivaties: herdenken en
educatie (pull motivaties), en belangstelling voor geschiedenis/erfgoed, nieuwsgie‐
righeid en nostalgia (push motivaties). Isaac & Çakmak (2013) onderzochten de
motivaties van bezoekers aan Westerbork en komen na analyse tot drie belangrijke
factoren in de motivaties: ‘self-understanding’, met een item als “coming to one’s
senses”, maar deze factor bevat ook items over herdenken, leren (“know more
about”) en het verhaal kunnen verder vertellen; ‘curiosity’, maar 2 van de 4 items
gaan over ‘learning/understanding’; en ‘conscience’, dat gaat over een bewustzijn
over het opnieuw kunnen gebeuren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
Dimitrovski, Lukovic & Senic (2019) deden onderzoek naar motivaties van deel‐
nemers aan een herdenkingsevenement van slachtoffers uit de Tweede Wereldoor‐
log. De motivaties die onderzocht werden waren: leren, socialisatie (“widen social
contacts”), relaxation/escape en novelty (uniqueness/authenticity). Ze vinden een
effect van alle motivaties waarbij met name leren en novelty van invloed zijn op de
intentie nog een keer terug te komen naar het evenement.

De empirische studies hebben nog niet bijgedragen aan een bepaalde typo‐
logie van motivaties, hooguit lijstjes van voorkomens. Yan et al. (2016) komen tot
tientallen motivaties in een overzichtstabel van 12 studies, en Light (2017) pre‐
senteert een overzicht van 20 motivaties die in meer dan 1 studie zijn onderzocht.
Hun conclusies zijn tegenovergesteld, waar Light (2017) concludeert “motivations
are now reasonably well understood” (p. 295), daar stellen Yan et al. (2016) “dark
tourism motivation (DTM) and dark tourism experience (DTE) is not well
understood” (p. 109). De veiligste conclusie lijkt vooralsnog die van Iliev (2020):
“the motivations of tourists to dark sites are diverse” (p. 9).

In de grote diversiteit aan motivaties vallen wel een aantal zaken op in het
licht van de gevoerde discussie over generieke motivaties voor festivals. In sommi‐
ge gevallen worden letterlijk dezelfde motivaties gevonden zoals novelty, escape en
socialisatie in Dimitrovski, Lukovic & Senic (2019) en ook Zheng et al. (2016).
Socialisatie wordt in andere studies aangeduid met de term ‘leisure’ wat dan staat

² Werdler & Geuskens verwijzen naar Dann (1981) voor de typering van push en pull motivaties.
Zie 3.3 voor een discussie hierover.
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voor een dagje uit met vrienden/familie (family togetherness) (Yan et al., 2016;
Poria, Reichel & Biran, 2006). De motivatie om te willen leren is ook een terug‐
kerend genoemde factor (Poria, Reichel & Biran, 2006; Biran, Poria & Oren,
2011; Werdler & Geuskens, 2012; Isaak & Çakmak, 2013; Yan et al, 2016;
Zheng et al., 2016; Dimitrovski, Lukovic & Senic, 2019) en staat ook op 1 in de
ranking van Light (2017) van onderzochte motivaties in dark tourism. De motiva‐
tie ’zingeving’ wordt niet letterlijk genoemd in de studies maar er zijn vele items
aan te treffen die gaan over de behoefte van bezoekers om de zin(loosheid) van de
tragedie te willen doorgronden (“understanding”) en dat ook een plek te kunnen
geven (“coming to one’s senses”, “contemplate”). Dit wordt waarschijnlijk het
treffendst samengevat door Podoshen et al. (2015) wanneer ze praten over
‘making sense of horrific dehumanizing events’. Tot slot komt er een motivatie uit
de studies naar voren (Werdler & Geuskens, 2012; Isaak & Çakmak, 2013; Yan et
al, 2016; Zheng et al., 2016) die eerder niet is onderkend, namelijk die van
nieuwsgierigheid/interesse. Deze staat ook op 2 in de ranking van Light (2017).
Deze motivatie is als generiek te zien omdat het niet beperkt is tot het specifieke
domein van dark tourism, men kan ook nieuwsgierig zijn naar festivals in het
algemeen of een specifiek festival waarover men gehoord heeft. Dit hoeft niet
altijd te gaan over iets nieuws te willen meemaken (novelty), je kan ook nieuwsgie‐
rig zijn naar een festival waar je vaker bent geweest en waarvan je benieuwd hoe
het ‘dit jaar is’.

3.2.2 Enkele kanttekeningen
Bij het benoemen van de generieke festivalmotivaties hoort wel een aantal kant‐
tekeningen. De belangrijkste is dat de aangehaalde studies een grote diversiteit aan
festivals vertegenwoordigen. De diversiteit zit onder andere in de aard van het fes‐
tival (muziekfestivals, cultureel-historische festivals, theaterfestival, ballet, vie-
ringen, wijnfeesten, vliegshows, ijssculpturen, et cetera), de duur van het festival
(van eendaags tot meerdaags en zelfs twee maanden), de setting van het festival
(van historische stadssettings tot een dierentuin) en de locatie (USA, Italië, Korea,
Zuid-Afrika, China, Canada, Jordanië, Australië, Nieuw-Zeeland, et cetera).
Eigenlijk is het opvallend dat er nog zoveel overeenkomsten in motivaties zijn.
Daar zijn dan ook bedenkingen bij geuit door studies die meerdere festivals
tegelijkertijd hebben onderzocht en vergeleken. Nicholson & Pearce (2001) vin‐
den in een vergelijking van vier festivals een duidelijk 'event variation’: “While
some underlying similarities are found, particularly with the two food-and-bevera‐
ge festivals, the broad pattern is clearly that people go to different events for diffe‐
rent reasons and that the majority are going to a particular event for what it offers
rather than to an event in general” (p. 458). Ook Yuan et al. (2005) vinden items

die vragen naar specifieke aspecten van het festival als belangrijkste motiva‐
tiefactor: "Wine on the average received the highest importance rating among the
four motivational factors. This result confirmed the belief that motivations are
situation-specific and the kind of festival is a plausible predictor of attendees’
motivations” (p. 52). Crompton & McKay (1997) vinden juist geen verschil tus‐
sen verschillende events: "Although significant differences emerged in the relative
relevance of the motives to different types of events and these appear to have
useful management and behavioral implications, the prevailing impression from
an overall review of these data is to note the pervasive similarities of motives across
different events.” (p. 436). Hoewel hiervan gezegd kan worden dat alle activiteiten
behoorden tot eenzelfde soort festival.

Daarnaast is er het probleem van de identificatie van factoren, Op het eerste
gezicht lijkt er consensus te bestaan tussen studies omdat factoren dezelfde naam
wordt gegeven. Een analyse op itemniveau laat soms zien dat het (deels) om een
andersoortige factor gaat. Een extreem voorbeeld hiervan is de studie van Dewar,
Meyer & Li (2001) die concluderen dat er maar “small differences’ (p. 531) zijn
van hun studie met die van Schneider & Backman (1996). Deze uitspraak lijkt
misschien verdedigbaar als het belang van factoren met dezelfde naam met elkaar
worden vergeleken, maar er blijft weinig van overeind als de betekenis van de ver‐
schillende factoren mee wordt genomen: van de zestien items die de beide studies
delen komen er bij Dewar, Meyer & Li negen in een andere factor terecht dan bij
Schneider & Backman. Een ander voorbeeld is de studie van Park, Reisinger &
Kang (2008) die beweren dat hun factor enjoyment overeenkomt met de factor fes‐
tival and escape van Yuan et al. (2005). Echter van de zeven items in enjoyment
komen er maar drie terug in de factor Festival and Escape die negen items in totaal
bevat. Nou niet bepaald een sterke match. Zeker als we beseffen dat de factor
change bij Park, Reisinger & Kang vier items deelt met de factor Festival and Es-
cape bij Yuan et al. (van Vliet, 2011). Een overeenkomst waar niets over wordt
gezegd.

Verder is belangrijk op te merken dat de factoren per festival kunnen ver‐
schillen in hoe belangrijk ze zijn in de verklaring waarom bezoekers naar het
betreffende festival komen. Bij het ene festival kan family togetherness de belang‐
rijkste factor zijn, zoals bij het First Night Festival (Kerstetter & Mowrer, 1998),
terwijl bij een ander festival dit novelty is, zoals bij het Tallahassee's Annual Winter
Festival (Lee & Beeler, 2009). Ook in het onderzoek van Nicholson & Pearce
(2001) zien we bij een vergelijking van een viertal festivals op basis van een gelijk‐
soortige meting dat het belang van de verschillende motivaties verschilt tussen de
vier festivals: twee festivals waar lekker eten centraal stond leken nog wel op elkaar
door de domineerde motivatie van socialization, maar een vliegshow en een
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muziekprijzenfestival weken af in de motivaties van de bezoekers: novelty respec‐
tievelijk entertainment. Dit heeft ook te maken met de samenstelling van het
publiek en de verschillende motivaties die zij hebben (zie 3.4). Bovendien is het
raadzaam om ervan uit te gaan dat er meerdere motivaties tegelijkertijd spelen:
“they [motivations] should not be considered as mutually exclusive, nor should
any single tension state be selected as the determinant of behavior. They operate
in tandem of combination, for motives are multidimensional. Thus, destination
decisions were usually energized by several motives acting in tandem” (Crompton,
1979, p. 421), en “the fallacy of assuming that only one leading motive exists
instead of recognizing that a festival visitation decision is likely to result of mul‐
tiple simultaneous motives” (Crompton & McKay, 1997, p. 436). Zoals Prentice
& Anderson (2003) ook vinden: “As with other festival studies, intention was
found to be multiple” (p. 24).

3.2.3 Meer recent onderzoek
Een selectie van enkele recente studies naar festivalmotivaties levert zowel een
herkenbaar beeld op als een wat deprimerende conclusie dat er weinig (conceptue‐
le) vooruitgang lijkt te zijn gemaakt in het laatste decennium. Een aantal studies
grijpt rechtstreeks terug op eerdere studies uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Zo
gebruiken Yolal, Ozdemir & Batmaz (2019) en Radovic & Ivancevic (2020) de
items uit de studie van Uysal, Gahan & Martin (1993) voor hun onderzoek naar
de motivaties bij het International Eskesehir Film Festival in Turkije respectie‐
velijk het St John’s Eve Bonfire Festival in Kroatië. De motivaties die bezoekers
aangeven als belangrijk voor hun bezoek zijn erg herkenbaar: novelty, socialization,
(family) togetherness en escape. Kocabulut & Kilicarslan (2017) gebruiken dezelfde
vragen voor motivaties als in de studie van Crompton & McKay (1997), en vin‐
den vergelijkbare motivatiecategorieën, tot en met gregariousness aan toe (3.2),
alhoewel hernoemt tot ‘puerility’. Rezaei, Mirzaei & Abbasi (2017) baseren zich
in hun onderzoek naar de motivaties voor het Gol-Ghaltan Festival in Iran op
eerder onderzoek. Ook hier komen na factoranalyse van de 287 vragenlijsten
herkenbare motivaties naar voren: novelty, escape, socialization, maar ook enkele
andere motivaties die al onderkend zijn (zie 3.2) zoals leren (“to increase my cul‐
tural knowledge”), interesse (“interested in local events and festivals”) en ook
zoiets als relevantie (“to protect traditional cultural heritage”) (zie 5.3.1).

Verfrissend is de aanpak van Li &Wood (2014) naar het Midi Music Festival
in China, een driedaags rockfestival. Zij analyseerden social media gesprekken en
deden semi-gestructureerde interviews in chat rooms van online communities van
het festival. Hoewel zij ook motivaties noemen als togetherness, novel experience en
educational enrichment, is hun analyse meer gericht op het contrast van het

dagelijkse leven in China en het festival als een hedonistische vrijruimte. In die
analyse stellen ze twee concepten voor: ‘spiritual escape’, het gevoel van persoon‐
lijke vrijheid, en ‘spiritual pursuit’, het intrinsieke geloof in een betere wereld. De
auteurs verbinden deze twee concepten met de escape-seek dichotomie van Iso-
Aloha, en boren daarmee een diepere laag aan in de motivatie discussie (zie 3.3).
In contrast hiermee is de studie van Krajickova & Sauer (2018) nogal ontnuchte‐
rend. Hun analyse van een bierfestival en een wijnfestival ontbeert een factor‐
analyse van de vragenlijst waardoor het lastig is iets te zeggen over onderliggende
motivatiecategorieën. De opmerking in het artikel dat “We do not have a uniform
methodology for identification and measurement of motivation” (p. 191), wreekt
zich hier dan ook. Ook de studie van Hermann, Boshof & Ncala (2020) laat kan‐
sen liggen. De 18 vragen die aan bezoekers van een jaarlijks bierfestival in Pretoria
werden gesteld over hun motivaties, is een vreemde mix van motivaties (socialise,
escape, novelty), loyaliteit (“annual commitment”), tevredenheid (“value for
money”), relevantie (“support local brewers”) en gelegenheid (“opportunity to
visit Pretoria”). Concepten die beter uit elkaar gehaald kunnen worden en ver‐
volgens in samenhang onderzocht dan ze alle onder ‘motivaties’ te plaatsen.
Hetzelfde is, hoewel in minder mate, te constateren in de studie van Hodak, Belo‐
sevic & Vlahov (2020). In deze studie wordt vooral gevraagd waar plezier aan
wordt beleefd (‘enjoy’) en krijgt ook het reizen zelf aandacht. Dit kan te maken
met het perspectief van de studie die meer gericht is op toerisme dan sec op het
muziekfestival waar de data van is vergaard. Interessant in deze studie is nog de
expliciete aandacht voor elementen van de bestemming die relevant worden
gevonden voor de bezoekers, zoals prijs, festivalprogramma, accommodatie en
omgeving. Elementen die we in het volgende hoofdstuk zullen typeren als het
FestivalDNA.

Een laatste opvallend punt is dat er in meerdere van deze studies gerefereerd
wordt naar onderliggende theoretische uitgangspunten voor wat betreft de
motivaties, en wel de push/pull theorie van Crompton (Yolal, Ozdemire & Bat‐
maz, 2019; Hermann, Boshoff & Ncala, 2020; Radovic & Ivancevic, 2020) en de
escape-seeking dichotomie van Iso-Aloha (Li &Wood, 2014). Met uitzondering
van Li &Wood (2014) is de interpretatie hiervan echter zeer discutabel en te her‐
leiden tot, zoals we zullen zien (3.3), een foute interpretatie die al meer dan 20
jaar rondwaart in de literatuur en blijkbaar nog steeds hardnekkig stand houdt,
helaas.

3.3 De theorie van push/pull
De gevonden generieke festivalmotivaties vragen om een theoretisch kader waar‐
binnen de resultaten consistent kunnen worden geïnterpreteerd.
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Voor motivaties is een bekende theorie de motivatietheorie van Abraham Mas‐
low met de hiërarchie van (basis)behoeften, zichtbaar gemaakt in de piramide van
Maslow. In zijn theorie maakt Maslow een onderscheid tussen twee kerncategorie‐
ën: deficiënte behoeften en groeibehoeften. Deficiënte behoeften zijn voor‐
namelijk gericht op het fysieke en psychologische overleven zoals eten, drinken,
seks, respect en acceptatie. De groeibehoeften zijn gericht op groeien en vooruit‐
komen, het behalen van potenties. Zij zorgen voor het innerlijke en psychologi‐
sche welzijn van de mens zoals het willen ontdekken, behoefte aan kunst en
schoonheid en het eigen potentieel bereiken. Het streven naar zelfactualisatie en
transcendentie is volgens Maslow het uiteindelijke doel van de mens. Deze ideeën
over motivaties hebben zich in de context van toerisme vertaald in de zogeheten
Travel Career Trajectory, waarin motieven voor toerisme worden gekoppeld aan de
behoeftehiërarchie van Maslow. Het achterliggende idee is dat motivatie zich ont‐
wikkelt van basismotivaties zoals relaxation en stimulation/novelty, naar meer ont‐
wikkelde motivaties waarin mensen kennis, vaardigheden en zichzelf willen ont‐
wikkelen, zijnde: relationship, self-esteem and development, en uiteindelijk fullfill‐
ment (Getz, 2007; Mulder, 2011). Dit voorstel van de Travel Career Trajectory is
niet uitgebreid opgepakt door het eventonderzoek, laat staan door onderzoekers
naar festivals. De ideeën van Maslow hebben verschillende onderzoekers geïn‐
spireerd maar zijn theorie en de toepassing daarvan in festivalonderzoek is
nagenoeg afwezig, hooguit dat bijvoorbeeld zelfactualisatie wordt genoemd in een
lijstje van persoonlijke motivaties voor festivalbezoek (Getz, 2015).

In het onderzoek naar motivaties voor toerisme en festivalbezoek zijn twee
vergelijkbare theoretische opvattingen dominant (Crompton & McKay, 1997;
Nicholson & Pearce, 2001; Getz, 2007, 2008, 2010). Iso-Ahola (1983) maakt
een onderscheid tussen twee motivationele krachten: de behoefte om aan de eigen
omgeving te ontsnappen én de behoefte om op zoek te gaan naar bepaalde
psychologische beloningen. Als de eigen omgeving bijvoorbeeld als saai wordt
ervaren (dagelijkse routine) of juist als hectisch wordt ervaren (werk, gezin) dan
ontstaat de behoefte om een andere omgeving op te zoeken die spannender is
(wildwater kanovaren) of juist meer ontspanning geeft (kuuroord). De behoefte
om bijvoorbeeld iets te leren van een andere cultuur of met andere mensen in
contact te komen kan leiden tot het op reis gaan met een gezelschap naar het
Verre Oosten. Deze escape-seeking dichotomie is in constante dialectische wis‐
selwerking: "Recreational travel is a process of continuous interplay of two forces:
to avoid one’s daily environment and seeking recreation places for certain psycho‐
logical rewards” (p. 55).

Deze twee 'krachten’ lijken erg veel op de door Crompton (1979) voorgestelde
en door Dann (1981) besproken begrippen van push (escape) en pull (seeking).

Deze theorie houdt in dat er een bepaalde push is om naar festivals te gaan om te
ontsnappen aan dagelijkse beslommeringen en hiervan afgeleid te worden. En er
is een bepaalde pull die tegemoet komt aan bepaalde interesses van bezoekers, bij‐
voorbeeld om iets te leren, mee te maken of anderen te ontmoeten. Deze ver‐
gelijkbare principes van escape-seeking en push/pull zijn wijd omarmd als theore‐
tisch raamwerk in de toerismeliteratuur in het algemeen (Lee & Beeler, 2009) en
bij het festivalonderzoek in het bijzonder. Bij herhaling wordt gemeld dat de 'see‐
king and escaping theory’ grotendeels wordt bevestigd door onderzoek bij festival‐
bezoekers (Getz, 2010).³

Ondanks de vaak aangehaalde steun voor de theoretische kaders van Iso-Ahola
en Crompton is er over de jaren heen verwarring ontstaan over de interpretatie
van het concept van pull, met nogal vervelende gevolgen voor het onderzoek naar
festivalmotivaties. Crompton presenteert pull net als push als een motivationele
kracht. Dat is een theoretisch juiste interpretatie, aangezien er sprake is van een
dichotomie moeten beide uitersten vallen onder eenzelfde concept, in dit geval
motivatie. Voor Crompton (1979) zijn factoren als escape, relaxation en prestige te
typeren als push, terwijl factoren als novelty en education te typeren zijn als pull.
Ook Iso-Ahola heeft het over twee "motivational forces”, zowel het aspect van
escape als van seeking gaan over interne drijfveren. Door sommige onderzoekers is
het concept pull echter steeds meer geïnterpreteerd als staand voor specifieke
eigenschappen van het festival zelf, extern aan de bezoeker. Twee typische voor‐
beelden hiervan zijn de studies van Yuan et al. (2005) en die van Yoon & Uysal
(2005). Volgens Yuan et al. (20005) zijn “Push factors […] internal to the indi‐
vidual and create the desire to travel. Pull factors are external to the individual and
influence the actual destination choice.” (…) Pull factors are the external motives
that draw the visitor to the winery and in general reflect its characteristics or acti‐
vities.” (p. 44; mijn cursivering). Yoon & Uysal (2005) spreken over ‘pull motiva‐
ties’ als "external forces” (p. 45, mijn cursivering) dat wil zeggen "the attributes of
the destination choices” (p. 46). Externe factoren zijn dan bijvoorbeeld de aan‐
wezige stranden, entertainment, natuur, voorzieningen, zonnig weer et cetera.
Voor deze onderzoekers verwijst pull naar specifieke kenmerken van de bestem‐
ming en zogeheten 'tangible attributes’ (zie ook Backman et al., 1995, p. 17; Kim

³ Er zijn wel kritische kanttekeningen bij dit theoretische raamwerk te plaatsen. Onderliggend aan
de beide dichotomieën is de aanname dat er een optimum niveau is waarnaar gestreefd wordt: te
veel verveling nodigt uit tot het zoeken naar iets nieuws, te veel hectiek zorgt weer voor een behoef‐
te aan ontspanning. Deze “need for optimal arousal” (Iso-Ahola, 1983, p. 50), die ook Crompton
onderschrijft (Crompton, 1979, p. 409; Crompton & McKay, 1997, p. 427), wordt niet (kritisch)
besproken. Zie voor de rol van arousal hoofdstuk 5.



106 Festivals & Beleving Waarom gaan we naar festivals? 107

& Lee, 2001, p. 258; en Van Zyl & Botha, 2004, p. 215). Het wordt helemaal
verwarrend als bepaalde clusters van deze externe kenmerken als motivaties
worden gepresenteerd (Yuan et al., 2005; Yoon & Uysal, 2005).

Het is niet geheel duidelijk wat de precieze bron is van deze ‘alternatieve’
interpretatie van het pull-begrip. Van de onderzochte studies vinden we reeds in
Backman et al. (1995) deze ‘misinterpretatie’ terug: “According to Crompton
(1979), push factors are the most discussed socio-psychological motives and the
pull factors are the motives aroused by the destination rather than those within
the travellers themselves. Push motives refer to the desire to visit an event, festival,
exhibition, or theme park and pull factors refer to the choice of the destination”
(p. 17). Het frappante van deze samenvatting van Crompton’s standpunt is dat in
het artikel uit 1979 Crompton deze opvatting juist typeert als de ‘traditionele’
opvatting en dat zijn studie er op gericht is om de pull factoren ook een motivati‐
oneel karakter te geven: “The study explored the contention that socio-psycho‐
logical motives may be useful not only in explaining the initial arousal, energizing,
or "push" to take a vacation, but may also have directive potential to direct the
tourist toward a particular destination. This differs from the traditional conceptual
framework described earlier, in which the primary utility of socio-psychoiogical
motives lies in explaining the initial decision to go on a vacation, and the con‐
sequent decision, choice of destination, is conceived to be primarily a function of
the cultural pulling power of the destination.” (1979, p. 412). Het ironisch is dus
dat de opvatting die Crompton wil bestrijden juist het vaakst aan hem wordt toe‐
geschreven.

Waar de pull factoren in eerste instantie nog externe motivaties zijn zoals bij
Backman et al. (1995) daar vindt in de daarna komende onderzoeksliteratuur een
steeds verdere verschuiving c.q. interpretatie plaats die pull maakt tot festivalattri‐
buten: Kim & Lee (2001) hebben het over „Pull factors (…) are generally viewed
from a supply-side dimension. The force of attractions in a destination area is
generally considered as exerting a pull response on the individual” (p. 258). Park,
Reisinger & Kang (2008) stellen “According to Dann and Crompton pull factors
are external forces that are aroused by the object, product or destination (e.g.
climate, landscape, infrastructure) and induce the traveler to visit a destination (p.
162)”. Terwijl Crompton (1979) nergens praat over ‘external forces’. Skoultsos &
Tsartas (2010) onder verwijzing naar eerdere literatuur geven de meest platte
interpretatie: “pull factors refer to festival attributes such as festival setting, facili‐
ties, services or entertainment etc.” (p. 3).

Het terugkerende probleem is dat er twee zaken door elkaar lopen. Enerzijds
hebben mensen motivaties om op vakantie te gaan of een festival te willen
bezoeken die bijvoorbeeld escape en family togetherness genoemd kunnen worden.

Deze motivaties hebben altijd betrekking op psychologische interne drijfveren die
kunnen worden beschreven aan de hand van het tweespan van escaping/seeking of
push/pull. Anderzijds hebben we de specifieke concretisering van die drijfveer, dat
wil zeggen de drijfveer moet een gerichtheid krijgen. De behoefte om met vrien‐
den naar een concert te gaan (socialization) moet vorm krijgen door met die vrien‐
den naar dát specifieke concert te gaan; de wens om iets te leren (education) en
een warm land te bezoeken (escape) moet invulling krijgen door een reis naar een
wijnproeverij in Perugia in Italië te boeken in de maand juli. Het is het verschil
tussen generieke drijfveren en specifieke activiteiten als invulling daarvan. Het
verschil tussen generiek en specifiek moet niet verward worden met de twee
begrippen push/pull die per definitie motivationeel c.q. intern psychologisch zijn.
Helaas wordt dit onderscheid tussen generieke motivaties en specifieke festival‐
kenmerken vaak niet alleen theoretisch maar ook in de uitvoering van empirisch
onderzoek in de bevraging van bezoekers niet goed gemaakt. In veel van de
studies worden in de analyse van motivaties vragen betrokken zoals het alcoholvrij
zijn van het festival (Kerstetter & Mowrer, 1998), de waardering voor natuur
(Scott, 1996), de prijs van het kaartje (Backman et al., 1995), het feit of er wijn te
koop is (Yuan et al., 2005), et cetera (zie verder Van Vliet, 2011). Het zijn voor‐
stelbare en terechte vragen omdat ze ook iets zeggen over de redenen waarom men‐
sen naar die plek of dat festival gaan, maar ze bevragen andere dingen dan de
drijfveren die push/pull als motivationele krachten willen achterhalen.

Een mogelijke inhoudelijke bron van verwarring in de discussie is dat Iso-
Ahola (1983) praat over intrinsieke en extrinsieke motivaties. Een extrinsieke
motivatie is bijvoorbeeld geld, het vooruitzicht van straf, en in de context van
vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld familieverplichtingen (kerstmis bij de
schoonouders). Extrinsieke motivaties doen echter niets af aan het feit dat we nog
steeds van doen hebben met interne drijfveren, alleen de 'trigger’ ligt ergens
anders. Zo spreekt ook Crompton (1979) over motivaties die 'aroused’ kunnen
worden door bepaalde omgevingskenmerken. Daarmee verloochent hij echter niet
dat het nog steeds gaat om motivaties. Mogelijk is dit onderscheid tussen intrin‐
siek/extrinsiek gelezen als het onderscheid tussen intern/extern, en dan is het nog
maar een kleine stap om het externe te koppelen aan festival specifieke eigen‐
schappen. Daarmee worden de 'triggers’ gemaakt tot een external force met het
label 'pull’. Een andere mogelijke bron van de verwarring is de discussie bij Dann
(1981) die wel praat over push en pull, maar push beschrijft als motivatie per se en
bij pull het heeft over factoren die de attractiviteit van de bestemming represente‐
ren. Crompton gebruikt deze interpretatie niet op deze manier maar gebruikt wel
het begrip pull maar dan ook als een motivatie per se waardoor de motivationele
dichotomie push/pull ontstaat. Verschillende onderzoekers volgen de interpretatie
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van Dann van pull als attractions maar maken de ‘fout’ de factoren conceptueel als
een motivatie te beschouwen. Dann doet dit juist niet en waarschuwt er zelfs
expliciet voor “…push and pull factors are occasionally confused and both are tre‐
ated as motives.” (1981, p. 193) en “A pull factor is not a necessary component of
the desire to travel” (p. 206).

Deze verwarring over push/pull en intern/extern heeft twee vervelende
gevolgen. Ten eerste resulteert het niet maken van het onderscheid in 'vervuiling’
van het onderzoek naar onderliggende factoren in de motivaties van festivalbezoe‐
kers. Naast factoren die opduiken die in hun geheel expliciet betrekking hebben
op festivalkenmerken, zoals de factor External en Alcohol-free (Tabel 3.1), gaat ook
een factor als event attractions grotendeels over festival specifieke kenmerken zoals
het nachtleven, de wijn en de natuur. Ook in de factor Cultural Exploration
sluipen items binnen over kenmerken als de historische setting en de lokale cul‐
tuur (van Vliet, 2011). Dit kan een reden zijn dat deze twee laatste factoren niet
eenduidig scoren over de verschillende onderzoeken heen. Immers door naar fes‐
tival specifieke kenmerken te vragen wordt het moeilijker de redenen om een
wijnfestival te bezoeken ("to buy wines”; Scott, 1996) te vergelijken met de rede‐
nen om een vliegshow te bezoeken ("because I enjoy warbird aircraft”; Nicholson
& Pearce, 2001).

Het onderscheid tussen generieke motivaties en specifieke festivalkenmerken
maakt het daarentegen mogelijk juist preciezer te zijn in waarom mensen festivals
bezoeken. Een voorbeeld hiervan is de opsomming die Terpstra (2005) geeft:
“Redenen voor jongeren om naar festivals te gaan, zijn volgens de interviews:
plezier maken, een leuke tijd hebben, het programma, gezelligheid, nieuwe con‐
tacten opdoen, muziek, afwisseling, memorabele belevenis, traditie, vrienden die
erheen gaan en vakantiegevoel.” (p. 50). In deze opsomming lopen motivaties
(leuke tijd hebben, vrienden, nieuwe contacten opdoen) en festivalkenmerken
(programma, muziek, traditie) door elkaar en had de analyse aan kracht kunnen
winnen door ze uit elkaar te trekken.

Een tweede vervelend gevolg is dat er bij onderzoekers een soms wat negatieve
opstelling is ontstaan tegenover generieke motivaties, zoals we die bijvoorbeeld
vinden bij Yuan et al. (2005): “These studies focusing on behavioural needs have
produced some common motivational factors. But the consistency of these results
may conceal the unique features of each festival” (p. 44). Eenzelfde standpunt is
terug te vinden bij Scott (1996) en bij Nicholson & Pearce (2001) en ook Leen‐
ders: “De grote trend is om de rijkdom aan motieven rijk te laten in de analyse in
plaats van alles te reduceren tot een klein aantal achterliggende supermotieven”
(2010b, p. 29). Deze houding heeft als gevolg dat studies zoals van Yuan et al.
generieke motivaties en specifieke festivalkenmerken (onder de noemer van pull

motivaties) door elkaar laten lopen. Ze presenteren dit zelfs als een "ideal appro‐
ach” (Yuan et al., 2005, p. 44). Daarmee verliezen ze uit het oog dat het gaat om
twee verschillende concepten, van motivaties en festivalkenmerken, die zeker
samenhangen c.q. correleren maar geenszins onderdeel zouden moeten zijn
eenzelfde onderliggende dimensie c.q. factoranalyse.

Natuurlijk gaat het er niet om dat óf generieke motivaties óf festivalken‐
merken belangrijk zijn, het gaat om de wisselwerking tussen beide: motivaties als
de drijfveren die gerichtheid en invulling krijgen door specifieke kenmerken van
festivals. Maar het zijn wel twee verschillende 'dingen’, twee verschillende concep‐
ten. Verveeld zijn, iets nieuws willen meemaken en met vrienden willen zijn krijgt
een concrete invulling in het bezoek aan een specifiek festival omdat je vrienden
er zijn, die nieuwe band er is en je een vrijkaartje hebt. Waarbij het overigens niet
noodzakelijk is dat er een strikte volgordelijkheid is, in een wisselwerking van
afwegingen kunnen festivalkenmerken (prijs, locatie, wat er te zien is) bepaalde
drijfveren aanwakkeren (Crompton, 1979) of sturend zijn in de keuze van drijfve‐
ren die gelijktijdig om bevrediging schreeuwen. Het keuzeproces om bijvoorbeeld
tot een bestemming te komen voor een vakantie doorloopt verschillende fases
waarin dit soort afwegingen een constante rol spelen (Fakeye & Crompton, 1991;
Crompton, 1992; McCabe, 2000).

3.4 Festivalbezoekers: demografische en festigrafische kenmerken
Bezoekers kunnen verschillende motivaties hebben om naar hetzelfde festival te
gaan, van ‘ontspannen’ tot ‘met vrienden uitgaan’ of ‘een nieuwe band zien’.
Omgekeerd kunnen festivals aan meerdere behoeften van festivalbezoekers tege‐
moetkomen zoals ‘lekker eten’, ‘verrast worden’ en ‘nieuwe mensen ontmoeten’.
Zoals Crompton & McKay (1997) in navolging van Iso-Ahola constateren:
“Different types of events are likely to be able to satisfy the same need albeit to a
different degree, as well as the same event type being able to satisfy different
needs” (p. 436). Zo geformuleerd lijkt het er op dat er weinig algemene uit‐
spraken gedaan kunnen worden over de relatie tussen motivaties van festivalbezoe‐
kers en festivals. Een oplossing hiervoor die in diverse studies wordt gezocht is het
segmenteren van festivalpubliek in groepen. De kenmerken waarop festivalpubliek
gesegmenteerd wordt kunnen we onderverdelen in drie categorieën: demografi‐
sche kenmerken, kenmerken die we zullen aanduiden als ‘festigrafische’ ken‐
merken en psychosociale kenmerken vaak aangeduid met leefstijl of mentalities.

Bij demografische kenmerken van festivalbezoekers gaat het om variabelen
zoals leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, beroep en relatiestatus. Uit de studie
van Van Zyl & Botha (2005) blijkt dat jongeren (18-25 jarigen) vooral naar fes‐
tivals gaan voor socialization en voor escape, terwijl ouderen (iedereen boven de 26
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jaar!) juist gaan voor family togetherness. Dit wordt ook aangetroffen in een meer
recente studie (Yolal, Ozdemir & Batmaz, 2019). Backman et al. (1995) vonden
dat hoe ouder een festivalbezoeker is hoe minder hij of zij naar een festival gaat
voor excitement. Yuan et al. (2005) vonden dat jongeren meer waarde hechten aan
escape dan ouderen. Verder vonden zij dat bezoekers met een lagere opleiding
meer waarde hechtte aan socialization en escape, en festivalbezoekers die getrouwd
waren meer waarde hechtte aan family togetherness. Yolal, Ozdemir & Batmaz
(2019) en ook Rezaei, Mirzaei & Abbasi (2017) vinden dat vrouwen meer dan
mannen belang hechten aan novelty. Backman et al. (1995) vonden dat voor
getrouwde festivalbezoekers social benefits belangrijk waren. Lee (2000) in een
onderzoek naar de verschillen tussen Japanners/Koreanen en Amerikanen/Europe‐
anen vonden dat de westerse bezoekers meer nadruk legden op cultural explora-
tion, novelty en event attraction. Bowen & Daniels (2005) vonden invloed van
afkomst (westers versus niet-westers), inkomen en relatiestatus, maar niet van
geslacht en leeftijd op de motivatie van festivalbezoekers. Mohr et al. (1993) daar‐
entegen vonden geen enkel effect van demografische variabelen op motivaties in
hun onderzoek en ook Uysal, Gahan & Martin (1993) vonden maar één enkel
effect: van relatiestatus op family togetherness. In een van de weinige festivalon‐
derzoeken naar de relatie van demografische variabelen met tevredenheid en
loyaliteit werd alleen een invloed gevonden van leeftijd op tevredenheid: hoe
ouder de bezoeker hoe groter de kans dat de bezoeker tevreden was (Lee & Beeler,
2009).

Kortom, er is soms aantoonbare invloed van demografische variabelen op fes‐
tivalbezoek, maar het beeld dat ontstaat uit de verschillende onderzoeken is te wis‐
selend om algemene conclusies te kunnen trekken. Feit is wel dat de verschillende
onderzoeken gedaan zijn onder een grote diversiteit aan festivals waardoor de ver‐
schillende resultaten mogelijk niet altijd vergelijkbaar zijn. Verder is de bevraging
van de verschillende demografische variabelen over alle onderzoeken heen nergens
hetzelfde geweest, met als enige uitzondering de vraag naar het geslacht (man/
vrouw). Leeftijd, inkomen, opleiding, relatiestatus, beroep en land van herkomst
kennen in alle onderzochte studies verschillende antwoordcategorieën, wat onder‐
linge vergelijking van de studies niet ten goede komt. Een (internationale)
standaardisering op deze relatief simpele variabelen zou dan ook het festivalon‐
derzoek ten goede komen. Indien deze methodische problemen zijn opgelost zal
mogelijk een meer eenduidig beeld ontstaan over de relatie van demografische
variabelen en festivalbezoek.

Een tweede categorie van segmentatiekenmerken zullen we hier ‘festigrafische’
kenmerken noemen. Festigrafische kenmerken zijn kenmerken van festivalbezoe‐
kers die direct van doen hebben met hun bezoek aan festivals. Voorbeelden van

festigrafische kenmerken zijn: groepsgrootte en groepssamenstelling (vrienden,
familie, collega's), festivalervaring (hoe vaak men naar festivals gaat), herkomst
(resident versus non-resident), reisafstand naar het festival, waar men verblijft (cam‐
ping, hotel, bij vrienden), hoeveel men uitgeeft op het festival en wanneer men
besloten heeft naar het festival te komen. Deze kenmerken komen in sterk wisse‐
lende mate voor in de onderzochte studies en worden, net als de demografische
kenmerken, met wisselende antwoordcategorieën bevraagd. Een kenmerk dat in
meerdere studies bevraagd wordt is of de bezoeker wel of niet uit de regio komt
waar het festival gehouden wordt. Bezoekers van buiten de regio lijken meer
gemotiveerd door entertainment, terwijl bezoekers uit de regio zelf meer gemoti‐
veerd worden door socialization (Formica & Uysal, 1996). Lee (2000) vindt juist
dat bezoekers van buiten de regio meer gemotiveerd zijn door socialization en dat
er geen verschil is tussen bezoekers van buiten de regio en bezoekers uit de regio
zelf op entertainment (cultural exploitation bij Lee). Uysal, Gahan & Martin
(1993) vinden geen enkele significante relatie tussen motivaties en herkomst van
de festivalbezoeker, en overigens ook niet van groepssamenstelling. In de studie
van Bourdeau, De Coster & Paradis (2001) verschilden lokale bewoners en toeris‐
ten niet in hun algemene tevredenheid over het festival maar lokale bewoners
waren wel meer tevreden dan toeristen over het festivalprogramma. Lee, Lee &
Wicks (2004) vonden juist dat buitenlandse bezoekers van een festival meer
tevreden waren over het festival dan binnenlandse bezoekers, demografische varia‐
belen hadden hier geen invloed op. Andere terugkerende vragen in diverse studies
zijn de vragen naar de groepsgrootte, de groepsoort en de afstand die gereisd is
(onder andere Schneider & Backman, 1996; Dewar, Meyer & Li, 2001; Dodd et
al., 2006), maar in weinig studies worden deze aspecten gebruikt voor segmenta‐
tie.

3.5 Festivalbezoekers: leefstijlen
Een derde categorie van segmentatiekenmerken zijn psychosociale kenmerken van
festivalbezoekers. Voor het begrijpen van het gedrag van consumenten zijn demo‐
grafische variabelen zoals leeftijd, inkomen en opleiding wel van belang maar ze
volstaan niet meer. Demografische variabelen moeten aangevuld worden met de
wensen, behoeften, waarden en interesses van de consumenten. Een goed voor‐
beeld hiervan is de Regionale leefstijlatlas Dagrecreatie van de provincie Utrecht
(2011). In deze atlas worden doelgroepen voor recreatieve activiteiten gebaseerd
op leefstijlen van mensen. Deze leefstijlen kennen een sociologische dimensie
(meer of minder gericht op zichzelf of op de omgeving/groep) en een psychologi‐
sche dimensie (extraverte houding versus introverte houding). De combinatie van
deze sociologische en psychologische dimensies en demografische variabelen levert
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zeven doelgroepen op met namen zoals ‘Ondernemend paars’ (laten zich graag
verrassen en inspireren), ‘Uitbundig geel’ (levensgenieters die graag samen met
anderen actief en sportief recreëren) en ‘Rustig groen’ (even rust nemen in eigen
omgeving en niets aan je hoofd hebben). Door de demografische en ook geografi‐
sche variabelen kunnen deze leefstijlen op regio’s en wijken worden geprojecteerd
waardoor gemeenten en provincie met een gedifferentieerd aanbod van recreatieve
mogelijkheden kunnen inspelen op de diverse doelgroepen.

Een ander goed voorbeeld van deze manier van segmenteren is het ‘mentality
model’ van het bedrijf Motivaction (Nijs & Peters, 2002; Lampert & Röhling,
2009; Mulder, 2011). In dit model worden doelgroepen samengesteld op basis
van de levensinstelling van mensen, dat wil zeggen hun persoonlijke opvattingen
en waarden over ambities, maatschappij en politiek, werken en presteren, leefstijl
en sociale relaties. Ook socio-demografische aspecten worden betrokken in het
samenstellen van de doelgroepen. Volgens dit model kent Nederland acht sociale
milieus, van de ‘traditionele burgerij’ (moralistische, plichtsgetrouwe en op de sta‐
tus-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen) en
‘kosmopolieten’ (open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als
ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk
succes, materialisme en genieten) tot ‘opwaarts mobielen’ (carrièregerichte indi‐
vidualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe techno‐
logie, risico en spanning). Deze acht milieus kunnen in kaart gebracht worden
langs de assen van status en waarden (Figuur 3.3). ‘Kosmopolieten’ zijn vrijwel
alleen te vinden in de hogere sociaaleconomische klasse, postmaterialisten komen
ook voor in de lagere klasse. De ‘traditionele burgerij’ valt qua waarden onder de
noemer pre-modern of traditioneel, terwijl ‘opwaarts mobielen’ moderne waarden
vertegenwoordigen.

In de festivalonderzoeken is deze manier van segmenteren ook min of meer
terug te vinden. Prentice & Andersen (2003) onderscheiden zeven clusters van
festivalbezoekers die voornamelijk bepaald worden door de intenties waarmee de
bezoekers naar het festival kwamen. Zo komen ‘serious consumers of international
culture’ voor de diverse kunstuitingen, terwijl de ‘incidental festival-goers’ vooral
gericht zijn op sightseeing en het festival als bijvangst zien. De ‘accidental festival-
goers’ zijn niet speciaal geïnteresseerd in muziek en optredens maar meer in cul‐
turele tradities van de betreffende plek. Deze laatste twee clusters refereren aan het
segmentatievoorstel van Hughes om een onderscheid te maken tussen "Visitors
whose consumption style is cultural, incidental or accidental” (in Prentice &
Andersen, 2003, p. 9), maar dit onderscheid is in geen van de andere onderzochte
studies zelfs maar bevraagd. Hood (1983) in de context van museumbezoek han‐
teert een vergelijkbare driedeling om bezoekersgroepen te typeren: de frequente

bezoeker, de incidentele bezoeker en de niet-bezoeker die eigenlijk per ongeluk
soms in een museum terechtkomt, zeg maar 'accidental’.

Lee, Lee &Wicks (2004) hanteren vier clusters die dicht tegen bepaalde
motivaties aanzitten maar ook land van herkomst en tevredenheid verdisconteren:
‘Culture and family seekers’, ‘Multi-purpose seekers’, ‘Escape seekers’ en ‘Event
seekers’. Ook in de studie van Bowen & Daniels (2005) is de segmentatie geba‐
seerd op onderliggende motivaties: de groep ‘Just being social’ wordt gedreven
door sociaal samenzijn, de groep ‘Enrichment over music’ is op zoek, wil zichzelf
(intellectueel) verrijken, de groep ‘the music matters’ komt voor de muziek, en de
laatste groep ‘Love it all’, doet alles. Deze groepen verschillen niet in leeftijd, rela‐
tiestatus en uitgavenpatronen. McMorland & Mactaggart (2007) vinden in een
onderzoek naar bezoekers van Schotse muziekfestivals vier clusters van festivalbe‐
zoekers: ‘Modernists’ (vooral jongeren die nieuwe bands wilde horen), ‘Family
and inspiration seekers’ (vooral vrouwen die met de familie samen willen zijn),
‘Social pleasure seekers’ (de oudere jongeren die vooral vermaakt wil worden en
plezier wil hebben), en ‘Thrill seekers’ (vooral bezoekers van boven de veertig jaar
die opwinding zochten).

Figuur 3.3: Het ‘mentality’-model van Motivaction
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Hoewel de clusters van festivalbezoekers uit de diverse onderzoeken overeen‐
komsten vertonen is het lastig tot een aantal basisclusters te komen. Dit probleem
is overigens niet voorbehouden aan festivalbezoekers, ook voor museumbezoekers
kan een vergelijkbare conclusie worden getrokken. De zoektocht naar doelgroepen
van musea en ook archieven kenmerkt zich door allerlei exotische clusters, van
snuffelaars en diepgravers tot nomaden, emigranten, en het mooiste rijtje ‘ants,
butterflies, grasshoppers, fish’, maar komt nog niet veel verder dan de beschrijving
van deze clusters (van Vliet, 2009). Misschien is de meeste algemene uitspraak die
gedaan kan worden dat festivalbezoekers naar festivals komen voor het entertain‐
ment of voor de sociale contacten (Formica & Uysal, 1998). Deze tweedeling sluit
aan bij een tweedeling in de studie van Gursoy, Spangenberg & Rutherford
(2006). In deze studie naar festivalervaringen onderscheiden de onderzoekers twee
dimensies in die ervaring: ervaringsgerichte hedonistische (hedonic) ervaringen en
functionele nuttige (utilitarian) ervaringen. De hedonistische dimensie verte‐
genwoordigt een attitude van bezoekers die gericht is op ontsnappen, plezier
beleven, novelty, uniciteit, vermaakt worden et cetera. Dit wordt geplaatst
tegenover een functionele dimensie waarin het festival een functie vervult om een
bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld naar een festival gaan om gezien te worden
als iemand die de (goede) doelen van het festival ondersteunt. Of ouders die om
de lieve vrede met de kinderen te bewaren zich voor de zoveelste keer naar een
K3-concert laten slepen. De studie van Gursoy, Spangenberg & Rutherford
(2006) maakt duidelijk dat festivals niet uitsluitend een hedonistische aangelegen‐
heid zijn. Dit in tegenstelling tot wat Leenders et al. (2005) beweren: “It is hard
to capture what exactly makes a music festival attractive to an audience. As oppo‐
sed to utilitarian products, it is not the result of usage that matters to the con‐
sumers, but the experience of using the product. Going to a music festival is a
form of hedonic consumption, in that visiting these festivals results in the arousal
of specifc feelings, emotions and sensations” (p. 149).

Attituden zoals hedonic en utilitarian geven uiteindelijk antwoord op de vraag
“to obtain a better understanding of why people attend festivals” (Gursoy, Span‐
genberg & Rutherford, 2006, p. 288), en moeten dan ook worden meegenomen
in de discussie over motivaties, met de onderliggende vraag hoe deze dimensies
van hedonism/utilitarian zich verhouden tot de theoretische concepten escaping/
seeking en push/pull.

3.6 Leefstijl en muziekvoorkeuren
Bij de vergelijking van een jazzfestival met een countryfestival constateren Martin,
Bridges & Grunwell (2006) dat deze festivals een verschillend publiek trekken.

De bezoekers aan het jazzfestival waren ouder, hadden hogere inkomens en ver‐
bleven vaker in hotels, terwijl de bezoekers van het countryfestival bij vrienden en
familie verbleven en minder uitgaven tijdens het festival. De onderzoekers con‐
cluderen: “Different types of music will draw different types of visitors with diffe‐
rent patterns of behavior” (ibid., p. 7). Dat klinkt logisch, bijna voor de hand lig‐
gend. Concerten van Ariana Grande, Bruce Springsteen, The Afghan Whigs,
Underworld, The Unthanks en Metallica ‘trekken’ ander publiek. De vraag is of
de verschillen tussen deze publieksgroepen alleen van doen hebben met leeftijd en
inkomen of dat muziekvoorkeuren ook samenhangen met nog andere aspecten
zoals leefstijl (Litle & Zuckerman, 1986; North & Hargreaves, 2007a/b/c;
Schäfer, 2008).

Muziek is prominent aanwezig in ons dagelijks leven, of het nu als achter‐
grondmuziek is, we het zelf maken, naar een concert gaan of als een intense
ervaring tijdens het luisteren naar die ene favoriete cantate of rap. Niet in de laat‐
ste plaats omdat het tegenwoordig heel eenvoudig is om overal naar muziek te
luisteren door mobiele apparaten en streamingdiensten. We luisteren naar muziek
om energie op te doen, onze stemming te beïnvloeden, verveling tegen te gaan,
onze identiteit op te bouwen, onszelf te prikkelen, nieuwe ervaringen op te doen,
om op te dansen, tot een groep te behoren, om gespreksstof te hebben en mensen
te ontmoeten. De zeven belangrijkste functies van muziek die Schäfer (2008) in
zijn onderzoek vindt zijn: ‘Expresses my identity’, ‘Helps me meet people’, ‘Makes
me feel ecstatic’, ‘Expresses my values’, ‘Lets me appreciate art’, ‘Puts me in a good
mood’, ‘Gives me information’.⁴

Het alomtegenwoordig zijn van muziek roept allerlei interessante vragen op.
Naast de economische vragen die gesteld kunnen worden over de muziekindustrie
(hoeveel geld gaat er in om? welke ‘spelers’ zijn er en hoe is het krachtenveld? wat
is de invloed van streamingdiensten op de industrie? en hoe ‘fair’ is de industrie
voor (beginnende) artiesten?), zijn er ook vragen te stellen over het gebruik van
muziek (wanneer, hoeveel, door wie en waar?), het nut van muziek (waarom luis‐
teren we naar muziek?), het effect van muziek (op identiteitsvorming, sociale
processen, subculturen) en muziekvoorkeuren (hoe ontstaan voorkeuren en zijn er
clusters?). De prominentie van muziek in ons dagelijks leven is geen garantie

⁴ Zie verder ook Schäfer, Tipandjan & Sedlmeier (2012) met ook een cross-culturele vergelijking
van de functies van muziek tussen Duitse en Indiaase proefpersonen, waarin ook functies worden
genoemd zoals diversion en reminisce. En ook North, Hargreaves & O’Neill (2000), en Zentner,
Grandjean & Scherer (2008) die ook refereren aan de functie van ‘a reminder of a valued past
event’, als verklaring voor de voorkomende gevoelde emotie van nostalgie bij het luisteren naar
muziek.
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gebleken voor een substantiële onderzoekstraditie naar bijvoorbeeld muziekvoor‐
keuren. Rentfrow & McDonald (2010) in een overzichtsartikel noemen slechts
enkele studies uit de vorige eeuw. Het aantal publicaties is relatief beperkt en ook
het aantal verklaringsmodellen is op één hand te tellen (zie Schäfer, 2008). Binnen
de sociologie zijn er in de jaren zeventig van de vorige eeuw enkele onderzoeken
gedaan naar de relatie tussen muziekvoorkeuren en een meer algemene politieke
en culturele indeling van groepen, zogeheten ‘taste cultures’. Ook het werk van
Bourdieu naar culturele smaak kan hier genoemd worden. Daarna is dit
onderzoek weggezakt en pas vanaf het begin van de 21ste eeuw heeft het
onderzoek naar muziek en dan vooral music preferences een nieuwe impuls
gekregen.

Een voorbeeld van een dergelijk meer recent onderzoek naar muziek is de
studie van Tekman & Hortascu (2002). Zij tonen aan dat muziek niet alleen
gebruikt wordt om een sociale identiteit te definiëren en uit te dragen, maar ook
dat onze evaluatie van iemand beïnvloed wordt door de muziekvoorkeur van die
persoon. Iemand met dezelfde muzikale voorkeur dichten we allerlei positieve
eigenschappen toe, in tegenstelling tot personen die niet onze muziekvoorkeur
delen. Dit is te zien als ondersteuning voor de Social Identity Theory (SIT) die
onder andere stelt dat een duidelijke sociale identiteit, dat wil zeggen identificatie
met een sociale groep, leidt tot de minimalisering van within-group verschillen en
maximalisering van between-group verschillen. Muziekvoorkeur kan gezien worden
als een kenmerk dat een bepaalde sociale groep definieert wat leidt tot het ver‐
sterken of verminderen van andere eigenschappen van de groep afhankelijk van of
de muziekvoorkeur overeenkomt (versterken) of niet (verminderen) met de eigen
muziekvoorkeur. Een ander voorbeeld is de studie van Schwartz & Fouts (2003)
die constateren dat adolescenten die een voorkeur hebben voor pop en dance
(‘light music’) bezig zijn met het juiste proberen te doen en worstelen met hun
onafhankelijkheid van, en loyaliteit aan, vrienden; terwijl adolescenten met een
voorkeur voor hardrock, heavy metal en rap (‘heavy music’) onafhankelijk zijn en
non-conformistisch, een lagere eigenwaarde hebben en meer aan zichzelf twijfe‐
len. De conclusie uit de studie is dat verschillen in muziekvoorkeuren bij pubers
“demonstrate a unique profile of personality dimensions and developmental
issues” (ibid., p. 212). North, Desborough & Skarstein (2005) tonen aan dat er
een relatie is tussen ‘problem’ music (rap, heavy rock) en afwijkend gedrag welke
niet is terug te voeren op een sterkere identificatie met de artiesten als rol‐
modellen. Een terugkerende thema in onderzoek is deze ‘problem music’, zoals
ook blijkt uit de studie van Mulder et al. (2009) naar de relatie tussen muziek‐
voorkeuren en gebruik van verslavende middelen (tobacco and alcohol), waarbij
muziekvoorkeuren voor punk/hardcore, techno/hardhouse, en reggae meer

samenhingen met verslavende middelen terwijl voorkeuren voor pop en klassieke
muziek daar minder mee samenhingen.

Hoewel er meer studies te noemen zijn die relaties hebben gezocht tussen
muziekvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken of (probleem) gedrag (zie Rent‐
frow & McDonald, 2010), is de studie van Rentfrow & Gosling (2003) de eerste
studie die systematisch en met een breed perspectief heeft gekeken naar de relatie
tussen muziekvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken. Het onderzoek van
Rentfrow & Gosling richt zich namelijk niet op slechts enkele muziekgenres (pop,
jazz, heavy metal) of op bepaalde persoonlijkheidskenmerken (neurotisch) maar
op alle muziekgenres en een breed scala van persoonlijkheidskenmerken. In hun
studie komen ze uiteindelijk tot veertien muziekgenres die onderdeel zijn gemaakt
van de Short Test of Music Preferences (STOMP), waarbij de voorkeur voor de veer‐
tien muziekgenres worden bevraagd met een 7-punts schaal (Strongly dislike -
Stongly like). Uit verder onderzoek met deze test blijkt dat de veertien genres clus‐
teren tot vier dimensies voor muziekvoorkeuren: genres die introspectie faciliteren
en structureel complex zijn (Reflective & Complex) zoals jazz en klassiek; genres die
vol energie zijn en iets rebels hebben, vaak met negatieve emoties (Intense & Rebel‐
lious) zoals rock en heavy metal; genres die positiviteit uitstralen en structureel
simpel zijn (Upbeat & Conventional) zoals pop en country; en genres die levendig
zijn en het ritme benadrukken (Energetic & Rhythmic) zoals dance en hiphop
(Tabel 3.2). Vervolgens is onderzocht hoe deze muziekgenredimensies relateren
aan persoonlijkheidskenmerken. Dit is onder andere gemeten met behulp van de
Big Five Inventory (BFI). De Big Five zijn vijf dimensies die de persoonlijkheid van
mensen beschrijven: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en
Neuroticism (OCEAN) (Costa & McCrae, 1992). Deze vijf dimensies zijn keer op
keer, in van elkaar onafhankelijke studies aangetroffen. Iedere dimensie uit zich in
bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Zo uit de dimensie openness zich in de
waardering voor kunst en avontuur, nieuwsgierigheid en het zoeken naar variëteit;
agreeableness uit zich in het samenwerken met anderen in plaats van achterdochtig
zijn en weerstand bieden. Uit de resultaten blijkt dat er een significante relatie is
van muziekvoorkeuren en de persoonlijkheidsdimensies van de Big Five (Tabel
3.2). Zo staan personen met de muziekvoorkeur Reflective & Complex open voor
ervaringen, zijn ze vindingrijk, waarderen ze esthetische ervaringen, zijn ze
tolerant en hebben ze een actieve verbeelding. Personen met de muziekvoorkeur
Intense & Rebellious staan open voor ervaringen, nemen risico’s, zijn welbespraakt,
zijn fysiek actief en beschouwen zichzelf als intelligent. De muziekvoorkeur
Upbeat & Conventional staat voor personen die extravert zijn, hulpvaardig,
conventioneel (niet erg open voor nieuwe ervaringen), opgewekt en betrouwbaar.
Personen met de muziekvoorkeur Energetic & Rhythmic zijn vol energie,
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Muziekgenres Dimensies Persoonlijkheid (Big Five)

Classical, Jazz, Blues,
Folk

Reflective &
Complex

Openness

Alternative, Rock,
Heavy metal

Intense & Rebellious Openness

Country, Pop,
Religious, Sound
tracks

Upbeat &
Conventional

Extraversion
Agreeableness
Conscientiousness
Openness (negatief )

Rap / Hiphop, Soul
/ Funk, Electronica /
Dance

Energetic &
Rhythmic

Extraversion
Agreeableness

Tabel 3.2: Relaties tussen STOMP-muziekgenres, dimensies en
persoonlijkheidskenmerken (Rentfrow & Gosling, 2003)

spraakzaam, vergevingsgezind en zien zichzelf als fysiek aantrekkelijk.
De bevindingen zijn in diverse vervolgstudies verder onderzocht en bevestigd.

De studie van Rentfrow & Gosling is herhaald in onder Duitsland (Langmeyer,
Guglhör-Rudan &Tarnai, 2012) en Nederland (Delsing et al., 2008) met een
bevestiging voor de bevindingen in de originele studie. Zo concluderen Delsing et
al. (2008) in een groot Nederlands onderzoek onder adolescenten dat hun
onderzoeksresultaten in sterke mate overeenkomen met de resultaten van Rent‐
frow & Gosling voor wat betreft de relatie tussen muziekvoorkeuren en de Big
Five persoonlijkheidsdimensies. Door de verschillen tussen Amerika en Nederland
in de populariteit van religieuze muziek (gospel) en dance scoorden deze genres
wel iets anders op de dimensies. Bovendien gebruikten Delsing et al. (2008) niet
het STOMP-meetinstrument maar de Musical Preference Questionnaire (MPQ)
die niet de genres folk, country, blues en soundtracks bevat. Daarnaast vond de
meting plaats middels een vijfpuntsschaal in plaats van een zevenpuntsschaal zoals
bij STOMP. Verder tonen Chamorro-Premuzic & Furnham (2007) aan dat er een
relatie is tussen de Big Five persoonlijkheidskenmerken en het gebruik van
muziek. Personen die meer open en intelligent zijn gebruiken muziek op een rati‐
onele manier, door te letten op de uitvoering of de structuur, terwijl personen die

meer introverter en neurotisch zijn muziek gebruiken op een emotionele manier,
door namelijk hun stemming te beïnvloeden. In de studie van Nusbaum & Silvia
(2011) was ‘openness to experience’ de belangrijkste voorspeller om te ontspannen
met muziek, een effect dat niet gemedieerd werd door voorkeuren voor meer
complexe soorten van muziek (reflective and complex), maar voornamelijk te her‐
leiden was tot het aantal uren dat mensen luisterenden naar muziek en of ze een
instrument konden bespelen. Ook Langmeyer, Guglhör-Rudan &Tarnai (2012)
vinden dat openness de belangrijkste voorspeller is van muziekvoorkeuren. We
kunnen aldus concluderen dat er een onderbouwde relatie is tussen muziekvoor‐
keuren en persoonlijkheidskenmerken (Schäfer, 2008). Muziekvoorkeur zegt iets
over de persoonlijkheid van iemand. Muziek zegt iets substantieels over iemands
persoonlijkheid, net zoals kleding en eetvoorkeuren, hoewel iets minder dan de
hobby’s die iemand heeft (Rentfrow & Gosling, 2003). De publiekssamenstelling
bij een festival hangt dus niet alleen samen met aspecten zoals leeftijd en inkomen
maar ook met de ‘soort’ mensen die het trekt.

Tot slot is het nog goed op te merken dat muziekvoorkeur geen geïsoleerd
kenmerk is maar ingebed ligt in allerlei andere voorkeuren. Liefhebbers van ‘high-
art’ muziek zoals klassieke muziek, hebben ook een voorkeur voor ‘highbrow’
kranten, boeken en televisieprogramma’s. In de studie van North & Hargreaves
(2007b) wordt aangetoond dat muziekvoorkeur samenhangt met keuzes voor
bepaalde kranten, radiostations, tv-zenders, tv-programma’s, tijdschriften, boeken,
de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan lezen en de keuze voor bepaalde vrije‐
tijdsbesteding. Er is een associatie tussen ‘high/low-art’ music (opera, klassiek, jazz
vs. R&B, dance/house, indie, DJ-based music) en ‘high/low-culture’ mediage‐
bruik en voorkeuren in vrijetijdsbesteding. In die zin zegt muziekvoorkeur ook
iets over iemands leefstijl. Zeker als uit aanvullende analyses van North & Harg-
reaves (2007a/c) blijkt dat er ook relaties zijn van muziekvoorkeuren met zaken
als interpersoonlijke relaties, morele en politieke overtuigingen, reizen, gezond‐
heid, werk en drinken en rookgedrag. Latere studies vinden vergelijkbare
resultaten (onder andere Gardikiotis & Baltzis, 2012). Voorts maken een aantal
onderzoeken niet gebruik van een eendimensionale indeling (oftewel ‘brow-level’:
high - low) maar maken ze gebruik van zogeheten ‘social spaces’. In social spaces
wordt een meerdimensionale plot gebruikt om groepen te clusteren in 2- of 3-di‐
mensionale ruimte, afhankelijk van het aantal dimensies dat onderscheiden wordt.
In bijvoorbeeld de studie van Roose, Van Eijck & Lievens (2012) worden drie
dimensies onderscheiden (engagement/disengagement, contemplation/adventure-acti‐
on, en openness to new things / neutral stance), die tezamen een meer gedifferen‐
tieerd beeld geven van de relatie van leefstijlen met bijvoorbeeld cultureel kapitaal
en leeftijd.
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We kunnen aldus concluderen dat er een onderbouwde relatie is tussen
muziekvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken. Muziekvoorkeur zegt iets over
de persoonlijkheid van iemand. Dit vinden deelnemers aan onderzoek zelf ook
(Rentfrow & Gosling, 2003). Bovendien is muziekvoorkeur geen geïsoleerd ken‐
merk is maar ingebed ligt in allerlei andere voorkeuren. Deze relatie tussen
muziekvoorkeur en iemands leefstijl biedt, zeker voor muziekfestivals, een mooie
opening naar het relatief eenvoudig meten van de leefstijl van bezoekers die ook
nog eens past bij de context van een muziekfestival.

Er zijn verschillende manieren gebruikt om muziekvoorkeuren te meten. In de
jaren vijftig is de IPAT Music Preference Scale gebruikt, waarbij mensen 120 audio‐
fragmenten van klassieke muziek en jazz moesten beoordelen (Rentfrow &
McDonald, 2010). De resultaten waren echter niet reproduceerbaar en betrouw‐
baar (Langmeyer, Guglhör-Rudan &Tarnai, 2012). Litle & Zuckerman (1986)
ontwikkelde de MPS (Music Preference Scale) om de relatie van muziekvoorkeuren
met sensation seeking te onderzoeken. De MPS vraagt naar voorkeuren voor 60
muziekgenres op een Likert-type schaal van ‘dislike’ tot ‘like very much’. In dit
onderzoek werd er een relatie gevonden tussen de experience-seeking subscale van de
Sensation Seeking Scale (zie hoofdstuk 6) en een voorkeur voor rock, folk en clas‐
sical music. In vervolgonderzoek werd de vragen naar muziekvoorkeuren soms
aangevuld met beoordelingen van audiofragmenten (Rentfrow & Gosling, 2003;
Langmeyer, Guglhör-Rudan &Tarnai, 2012). Die zouden namelijk tegemoet
komen aan een aantal problemen met genrelabels, namelijk dat ze subjectief kun‐
nen zijn, (stereotype) associaties kunnen oproepen en te globaal kunnen zijn. Er
kan bijvoorbeeld wel een voorkeur zijn voor de ene artiest in het genre maar niet
voor een andere artiest in het genre. Toch is het achterhalen van muziekvoorkeu‐
ren middels vragen naar genrevoorkeuren, zonder feitelijke muziek te laten horen,
de meest gebruikte methode (Schäfer, 2008). Een andere soms gebruikte aanpak
is het meten van luistergedrag door bijvoorbeeld over een 3 maanden durende
periode proefpersonen te laten noteren waar ze naar luisterden. De duur van het
luisteren naar een bepaald muziekgenre correleerde positief met muziekvoorkeu‐
ren aangegeven middels de STOMP vragenlijst (Langmeyer, Guglhör-Rudan &
Tarnai, 2012).

Het effect van de MPS was niet zozeer de inzet van dit meetinstrument, de
MPS heeft namelijk geen grote navolging gehad, als wel de interesse die ontstond
in de relatie van muziek met andere persoonlijkheidskenmerken, andere dan
alleen sensation seeking. Na de MPS zijn er dan ook verschillende schalen ontwik‐
keld (zie tabel 3.3). De STOMP vragenlijst is hierbij een ijkpunt door de gedegen
studie van Rentgrow & Gosling (2003). De MPQ is hier een kleine variatie op
die vooral te maken heeft met geografische verschillen in muziekgebruik (USA

versus Nederland). De uitgebreide studie van North & Hargreaves beschrijft niet
hoe een lijst van 35 verschillende muziekstijlen tot stand is gekomen, alleen dat
16 van de genres door minder dan 2% van het aantal proefpersonen (50 van de
2532) werd aangevinkt als muziekvoorkeur en daarmee verwijderd werden in het
verdere onderzoek. Het betrof genres zoals reggae, punk, electronic en world
music. Schäfer (2008) heeft weer een eigen inventarisatie van genres gemaakt door
onder 170 proefpersonen te vragen zoveel mogelijk muziekgenres op te schrijven.
Dit resulteerde in 25 genres die door meer dan 10% van de proefpersonen werden
genoemd.

Zoals uit het overzicht in tabel 3.3 blijkt is er wel overlap maar geen overeen‐
stemming in de gebruikte genres en genre-indeling. Rentfrow & McDonald
(2010) stellen dan ook “There is a lack of consistency in the measures used to
assess music preferences. This inconsistency impairs our ability to make cross-
study comparisons, and ultimately limits the generalizability of the results” (p.
683). Bovendien is te beargumenteren dat de genoemde genres in de tabel verre
van compleet zijn. Het feit dat de studies veelal uitgevoerd zijn in Angelsaksische
context maakt dat genres als latin en world music niet voorkomen in de studies.
Daarnaast is het feitelijke gebruik van genretermen door festivals om zichzelf te
promoten en te positioneren veel rijker dan de genoemde genres in de tabel
(2.2.1).

Wat zou helpen is een basislijst van genres en subgenres aangevuld met typi‐
sche, of beter gezegd prototypische (zie hoofdstuk 1), voorbeelden van een gen‐
recategorie zodat onbekendheid of vooringenomenheid met een genre-aanduiding
kan worden opgevangen. Daarnaast moet het meten van muziekvoorkeuren niet
beperkt worden tot alleen een keuze van welk genre maar ook van de sterkte van
de verbondenheid met het betreffende genre. Mensen praten over muziek in ter‐
men van ‘ik hou meer van…’ en ‘dat ligt me meer/minder…’. Dit punt wordt
ook door Schafer (2008) gemaakt: “Music preference has two dimensions: type
and strength. The type of preference refers to the question which musical style a
person likes best. The strength of preference refers to the degree to which one likes
a musical piece/style. Music psychology has mainly concentrated on the type of
music preference and asked for the reasons why different people prefer different
kinds of music. The strength of music preference has widely been ignored,
however. This is peculiar because the strength of music preference represents how
strongly one is involved in music and thus is linked with the question why one
actually listens to music” (p. 4).

3.7 De festivalbezoeker ontleed
Weten waarom mensen naar festivals maakt het mogelijk festivals beter af te stem‐
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MPSi STOMPii MPQiii North &
Hargreavesiv

Schäferv

Classical (Classi‐
cal general, Baro‐
que, Classical,
Romantic, Im‐
pressionistic, Neo‐
classical, Contem‐
porarty)

Classical Classical
music

Opera
Classical

Classical

Jazz (Jazz general,
Dixieland, Big
Band Swing,
Bebop, Progressi‐
ve Jazz, West
Coast, East Coast,
Big Band Jazz)

Jazz Jazz Jazz Jazz

- Blues - Blues Blues

Folk / Ethnic
(Folk or Ethnic
general, American
Folk, Bluegrass,
Folk)

Folk - - Folk

- Alterna-
tive

Punk /
Hardcore
/ grunge

Indie Punk
Alterna‐
tive

Tabel 3.3: Muziekgenres in meetinstrumenten voor muziekvoorkeuren

i Music Preference Scale (Litle & Zuckerman, 1986)
ii Short Test of Music Preferences (Rentgrow & Gosling, 2003)
iii Musical Preference Questionnaire (Delsing et al., 2008)
iv North & Hargreaves (2007a/b/c)
v Schäfer (2008)

Rock (Rock
music, Rock and
Roll, Acid Rock,
Heavy metal, Sur‐
fer, Jazz-Rock,
Pop Rock, Punk
Rock, NewWave,
Mainstream)

Rock Rock Rock Rock
Rock ’n’
Roll

- Heavy
metal

Heavy
metal /
Hardrock

- Metal

Country &Wes‐
tern (Country &
Western general,
Classic Country,
Modern Country,
Country-Rock,
Gospel, Country-
Folk)

Country - Country &
Western

Country

Popular (Disco,
Top 40, Top 40
vocal, Top 40 Jazz
oriented, Easy lis‐
tening, Easy liste‐
ning vocal, Easy
listening instru‐
mental)

Pop Top 40 /
Charts

Current
Chart pop
Sixties pop
Adult pop
Other pop

Pop

Religious (Reli‐
gious general,
Gospel, Hymns,
Modern)

Religious Gospel - Gospel
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Broadway, Movie
and TV sound‐
tracks (general,
Broadway musi‐
cals, Movie musi‐
cals and sound‐
tracks, Television
show soundtracks
and themes)

Sound
tracks /
Theme
songs

- Musicals -

- Rap /
hip-hop

Hip-hop
/ rap

Hip-hop /
rap

Hip-hop
Rap

Soul, Rhythm &
Blues (Soul /
R&B general,
R&B, Soul-Rock,
Gospel, Modern,
Soul-Jazz)

Soul /
Funk

Soul /
R&B

R&B
Soul

R&B
Soul

Electronic (Elec‐
tronic general,
Classical, Mo‐
dern)

Dance /
Electro‐
nica

Trance /
Techno

Dance /
House
DJ Based

Techno
House
Dance
Trance

- - Gothic - Gothic

- - - Disco -

- - - - Beat
music

- - - - Reggae

- - - - Swing

- - - - Ska

men op wat bezoekers willen en verwachten. In de rondgang langs internationale
onderzoeken die de vraag naar waarom mensen naar festivals gaan hebben
onderzocht zijn er generieke motivaties, interne drijfveren, aan te wijzen waarom
mensen naar festivals gaan. De belangrijkste vier die uit de onderzoeken naar
voren komen zijn: Escape, Socialization, Family togetherness en Novelty. Daarnaast
is het voorstel gedaan drie motivaties hieraan toe te voegen: leren (Learning), zin‐
geving (Significance) en nieuwsgierigheid/interesse (Curiosity).

Deze motivaties zijn niet een volledige verklaring van waarom mensen naar
festivals gaan. Er zijn vele factoren die hier een rol in spelen, zoals toegelicht aan
de hand van een bespreking van demografische variabelen, ‘festigrafische’ variabe‐
len en ook leefstijl. Maar zelfs dan zijn we er nog niet. In de beschrijving van de
bezoekersbeleving (hoofdstuk 5) zullen nog twee factoren worden besproken die
van invloed zijn om naar festivals te gaan: de stemming (mood) van de bezoeker
(zie 5.2 en 6.3), en hoe belangrijk (goal relevance) de bezoeker het vindt om een
bepaald festival te bezoeken, welke waarde (value) het festival heeft voor de bezoe‐
ker (zie 5.3.1). Hier kunnen we kort nog twee andere aanvullende factoren noe‐
men:
1) De bereidheid je over te geven aan een situatie (willingness) (van Vliet, 1991).

Dit is goed zichtbaar bij bijvoorbeeld interactieve theatervoorstellingen en
straattheater waar vaak publiek wordt betrokken doordat iemand in het
publiek direct aan wordt gesproken of te laten participeren in de voorstelling,
sommige mensen tonen in hun gedrag een bepaalde gereserveerdheid of zelfs
weigering mee te doen terwijl andere volop meegaan in de ‘flow’. Ook bij
muziekfestivals is een dergelijk gedrag te zien, bezoekers die vol verwachting
klaar staan om zich over te geven aan het optreden van een band, en anderen
die met handen over elkaar afwachten en ‘overtuigd’ moeten worden door het
optreden. Deze willingness is ook een factor voorafgaand aan het festival, het
gaat om de mindset mee te gaan in de flow of juist een bepaalde gereserveerd
te houden. Bij bezoeken aan cultuur (theater, film, festivals) lijkt er vaak een
grondhouding te zijn van het publiek ‘meegenomen’ te willen worden, een
neiging die makers ook in de weg kan zitten. De beroemde theatermaker Bert‐
holt Brecht lijkt ook van een dergelijke initiële bereidheid uit te gaan van het
publiek wanneer hij zegt "[dann] muss die Neigung des Publikums, sich in
eine solche Illusion zu werfen, durch bestimmte Kunstmittel neutralisiert
werden" (Schriften zumTheater; uit Bain 1977, p. 5). In 5.3.2 zal dit nog ver‐
der worden getypeerd aan de hand van het begrippenpaar involvement/detach‐
ment. Dit aspect van willingness wordt zelden meegenomen in onderzoek, een
positieve uitzondering is bijvoorbeeld de studie van Poria, Reichel & Biran
(2006) die vragen gebruiken in hun onderzoek zoals ‘You want to feel emoti‐
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onally involved’ en ‘Willingness to feel connected to heritage’.
2) De gelegenheid (Opportunity) en mogelijkheden (Ability) die je hebt om een

festival te bezoeken. Dit is toe te lichten aan de hand van het zogeheten
‘Motivation-Opportunity-Ability’ (MOA)-model. Dit model heeft een basis
in informatieprocessen maar is ook toegepast in marketing onderzoek en ook
in het verklaren van de deelname van de locale bevolking in het ontwikkelen
van toerisme. Jepson, Clarke & Ragsdell (2014) onderzochten hoe dit MOA-
model toegepast kan worden op (community) festivals, locale festivals met een
sterke gerichtheid op sociale cohesie en locale betrokkenheid om de eigen
levenswijze te vieren. Opportunity staat dan voor de “circumstance facilitating
public involvement in the participation process” (p. 340), oftewel de
mogelijkheden die geboden worden om te participeren in de organisatie van
het festival. Ability is een “complex entity and includes a combination of fac‐
tors such as awareness, experience, knowledge, skills, accessibility to informati‐
on and financial resources” (p. 340). Meer algemeen staan deze aspecten van
gelegenheid en mogelijkheden voor een breed scala aan aspecten die bepalen
of je kan deelnemen aan een festival: van beperkingen zoals geen tijd of geld,
de afstand tot het festival, geen vrienden om mee te gaan, geen informatie
over het festival, of door persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld
gehandicapten die moeilijk kunnen deelnemen aan festivals.

Met al deze factoren die nu benoemd zijn (motivatie, demografie, festigrafisch,
leefstijl, stemming, relevantie, willingness en gelegenheid/mogelijkheid) is
duidelijk dat een zo schijnbare simpele beslissing van een persoon om naar een
festival te gaan te herleiden is tot een complex geheel van verklaringsfactoren die
ook nog eens op elkaar inwerken. Het is bijna verwonderlijk dat mensen nog tot
een besluit kunnen komen. Het is aan de festivalorganisaties om op dit geheel in
te spellen en de juiste ‘triggers’ te bieden om bezoekers te verleiden naar hun fes‐
tival te komen in het drukke landschap (hoofdstuk 2). In het volgende hoofdstuk
zal die kant van het verhaal worden besproken.
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4 FestivalDNA en Festivalscapes

Festivalorganisaties kiezen voor een bepaalde locatie en een toegangsprijs, denken
na over veiligheid en bereikbaarheid, selecteren communicatiemiddelen voor de
promotie van het festival en stellen weloverwogen een programma samen. Dit zijn
voorbeelden van elementen waarmee festivalorganisaties hun festival vormgeven
en zich proberen te onderscheiden van andere festivals. Deze verzameling van
bouwstenen voor een festival wordt hier het festivalDNA genoemd. Het festival-
DNA is het materiaal voor festivalorganisaties om een specifieke (publieke) plek
gedurende een bepaalde periode te transformeren tot een festival om zo een
unieke beleving voor het publiek mogelijk te maken. Met het festivalDNA probe‐
ren festivalorganisaties bezoekers te verleiden naar hun festival te komen en te
laten terugkeren.

Er is echter weinig onderzoek verricht naar het directe effect van de inrichting
van een festival(terrein) op de beleving van de festivalbezoekers (Berridge, 2007).
In 4.1 zal een systematisch overzicht van het festivalDNA worden gepresenteerd.
Dit zal geschieden op basis van beschikbare studies waarin gevraagd is naar
ervaringen van bezoekers met (elementen van) de inrichting van een festival. Dit
resulteert in tien te onderscheiden elementen. In 4.2 komt de vraag aan de orde
hoe met deze tien elementen een festival kan worden ontworpen. Om de losse ele‐
menten van het festivalDNA een geïntegreerd theoretisch kader te geven wordt
het concept van de festivalscape geïntroduceerd (4.5). Een festivalscape is de
gemanipuleerde fysieke omgeving waar een festival plaatsvindt die doelbewust is
ingericht met behulp van het festivalDNA om een unieke beleving voor de fes‐
tivalbezoeker te creëren. Festivalscapes zijn een bijzondere subcategorie van expe‐
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riencescapes omdat ze betrekking hebben op festivals en niet op pretparken,
themarestaurants of andere instanties van experiencescapes. Experiencescapes zelf zijn
weer een subcategorie van servicescapes, met de verbijzondering dat experiencescapes
gaan over experiences en de engagement van de consument (4.4). Er zijn nog vele
andere soorten servicescapes waar dergelijk engagement niet centraal staat zoals
geld tappen uit een pinautomaat. Door deze onderlinge relatie kan gebruik
worden gemaakt van inzichten over experiencescapes en servicescapes om festivalsca‐
pes verder te analyseren. Het model van Bitner over servicescapes is een goede
basis voor een dergelijke analyse van de festivalbeleving (4.3). Tot slot zal stil
worden gestaan bij de effecten van de festivalscape op de bezoeker, in die zin van
hoe de festivalscape wordt geëvalueerd (4.6). Dit zijn onder andere tevredenheid
(satisfaction) en loyaliteit (loyalty). De discussie over tevredenheid is onlosmakelijk
verbonden met het begrip kwaliteit (quality) dat daarom ook wordt toegelicht.
Ook komen enkele studies ter spraken waarin onderzoek is gedaan naar de onder‐
linge relaties van motivatie, beleving, kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit, hoewel
dit nog maar een meer recente trend is (Getz, 2010). Tot slot wordt in 4.7 de rela‐
tie gelegd tussen het festivalDNA en de generieke motivaties beschreven in hoofd‐
stuk 3.

4.1 FestivalDNA
Motivaties van bezoekers zijn geanalyseerd door naar generieke motivaties te
kijken. De vraag is of er ook uitspraken gedaan kunnen worden over meer gene‐
rieke categorieën van festivalelementen. Er is een aantal studies die hier expliciet
aandacht aan hebben besteed. Eén van de eerste studies is die van Saleh & Ryan
(1993) geweest. Het doel van deze studie was te onderzoeken welke rol een aantal
festivalelementen hadden in het aantrekken van bezoekers: het festivalprogramma,
toegankelijkheid (gemak om kaartjes te bemachtigen, bereikbaarheid locatie,
beschikbaarheid accommodaties), flexibiliteit (gemak om festivalterrein te
betreden en te verlaten), prijs, beschikbaarheid van drank, promotieactiviteiten, et
cetera. De conclusie van deze studie is dat festivalbezoekers letten op het pro‐
gramma, zeker als ze ver moeten reizen, letten op bereikbaarheid van het festival
en op de informatievoorziening. Deze factoren komen ook terug in latere studies.

Zyl & Botha (2004) onderzochten bij het Aardklop Festival in Zuid-Afrika 22
festivalelementen, zoals het aangeboden entertainment, de service van het
personeel, het vervoer naar het festival en parkeermogelijkheden, de informatie
over activiteiten op het festival et cetera. Na statistische analyse van de ant‐
woorden van de 206 ondervraagde bezoekers vonden ze uiteindelijk vier factoren:
Information & Marketing (informatie wat er te doen is op het festival en de pro‐
motie van het festival), Food & Beverages (variëteit en kwaliteit van eten en de ser‐

vice), Entertainment (wat er te doen is op het festival, het programma en de activi‐
teiten) en Transport (bereikbaarheid, parkeergelegenheid en veiligheid).

Twee studies die hier ook relevant zijn om te noemen hebben festivalelemen‐
ten onderzocht vanuit de toegedichte rol van service quality op de tevredenheid
van festivalbezoekers. Lee & Beeler (2009) vonden op een winterfestival in Tal‐
lahassee, Florida, drie factoren die de service quality uitmaakten: Comfort amenities
(zaken die te maken hebben met het voorzien van gemak: aantal zitplaatsen,
bereikbaarheid voor gehandicapten, parkeergelegenheid, hygiëne van toiletten et
cetera), Specific features (deze hebben betrekking op het programma aanbod) en
General features (algemene kenmerken zoals het gevoel van veiligheid, hoe het fes‐
tivalterrein eruit ziet en hoe schoon het is). Yoon, Lee & Lee (2010) onderzochten
op het Pungi Ginseng Festival in Zuid-Korea gedurende vijf dagen wat bezoekers
van de kwaliteit van het festival vonden. De analyse van de antwoorden van de
444 respondenten leverde uiteindelijk 5 factoren op: Program (over wat er te doen
was op het festival), Food (variëteit, kwaliteit en prijs van eten), Informational
service (informatie over het festival in pamfletten, bewegwijzering en door
personeel), Facility (parkeren en toiletten), en Souvenirs (variëteit, kwaliteit en
prijs).

Naast deze vier studies is er nog de studie van Yoon & Uysal uit 2005 die
expliciet naar festivalelementen kijkt. Deze studie is niet gericht op festivals maar
op toerisme. In het onderzoek werden hotelgasten op Noord-Cyprus onder‐
vraagd. De 29 items die gebruikt werden gaan allemaal over de locatie (strand,
stad, natuur, weer), accommodatie (hotels, casino, theater, tennis, winkels, nacht‐
clubs) en eten en drinken (restaurants, lokale specialiteiten). De 10 (!) factoren die
Yoon & Uysal vinden na analyse zijn moeilijk te interpreteren omdat het items uit
deze verschillende categorieën in dezelfde factor plaatst en items uit dezelfde cate‐
gorie in verschillende factoren. Eerlijk gezegd is er geen chocola van te maken, wat
misschien ook verklaart waarom Yoon & Uysal zelf nauwelijks aandacht besteden
aan deze gevonden factoren. De items zelf zijn wel deels herkenbaar vanuit de
eerder besproken studies, zoals de rol van eten en drinken, de rol van de locatie en
de rol van goede voorzieningen.

Indien de verschillende factoren en items met elkaar worden vergeleken (zie
van Vliet, 2011) dan komt een aantal evidente categorieën naar voren van festival‐
elementen. Elementen die in het vervolg zullen worden aanduid als het festivalD‐
NA: die elementen waarmee festivalorganisaties hun festival inrichten en de beslis‐
sing kunnen beïnvloeden van een bezoeker om naar hun festival te komen:
1) Program: dat wat er op het festival te doen en te zien in, oftewel de optredens

en de activiteiten. Dit gaat om de factoren Entertainment (Van Zyl & Botha,
2004), Specific features (Lee & Beeler, 2009) en Program (Yoon, Lee & Lee,
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2010). Dit betreft items zoals "wide variety of activities and entertainment”.
Vergelijkbare items treffen we aan in de factoren Event Attractions ("because I
enjoy country music” en "to enjoy the night life”) en Cultural exploration ("I
like art and folk performances”) van andere onderzoeken naar festivalmotiva‐
ties (van Vliet, 2011).

2) Information & Marketing: dit betreft zowel de marketingactiviteiten om het
festival bekend te maken en te promoten als de informatie over het festival
zoals beschikbaar via een festivalgids, flyers, telefoonnummers, festivalmede‐
werkers en bewegwijzering naar en op het terrein. En sociale media zouden we
nu toevoegen. Dit is de factor Information and Marketing bij Van Zyl & Botha
(2004) en Informational service bij Yoon, Lee & Lee (2010). Voorbeelden van
items zijn "sufficient information about activities at festival” en "signage
enhanced my understanding of information and direction”. Hieronder kan
ook de branding van het merk van een festival worden verstaan, inclusief hoe
dit merk wordt ‘geladen’ via allerlei uitingen en een bepaalde esthetiek die
wordt gekozen met een herkenbare stijl, logo’s, beeldkenmerken en uitstraling.

3) Food & Drinks: dit betreft de variëteit en de kwaliteit van het eten en drinken
op het festival. Dit is de factor Food and Beverages bij Van Zyl & Botha (2004)
en Food bij Yoon, Lee & Lee (2010). Typische items zijn “Enjoy the food” en
"the quality and originality of food at stalls”. Dit soort items zijn ook terug te
vinden in de factor Event attractions van ander festivalonderzoek, soms zelfs
letterlijk ("enjoy the food”) en zeker bij festivals waar het gaat om wijn en eten
("to experience a variety of different food and wine”) (van Vliet, 2011).

4) Comfort amenities: dit betreft allerlei aspecten die van doen hebben met het
creëren van een comfortabele omgeving voor de festivalbezoekers, zoals het
gevoel van veiligheid en hygiëne (schoon festivalterrein en schone toiletten).
En het gaat ook om voldoende plekken op het terrein om uit te rusten en
EHBO posten voor als dat nodig mocht zijn. Dit zijn de factoren Comfort
amenities en General features bij Lee & Beeler (2009) en Facility bij Yoon, Lee
& Lee (2010). Items zijn bijvoorbeeld "number of places to sit down and rest”
en "availability of portable toilets”.

5) Transport: alles wat te maken heeft met bereikbaarheid van het festivalterrein,
parkeergelegenheid, toegankelijkheid voor gehandicapten en dergelijke. Dit is
de factor Transport bij Van Zyl & Botha (2004), en bevat items zoals "good
arrangements for parking cars”.

6) Price: dit betreft zowel de toegangsprijs als de prijzen van het eten en drinken
en andere zaken die op het festival te koop zijn (souvenirs). Alleen Saleh &
Ryan (1993) noemen deze factor expliciet maar gelijksoortige vragen over
prijsstelling zijn ook aan te treffen bij Van Zyl & Botha (2004) over de prijs

van het eten ("food outlets that are value for money”) en bij Yoon, Lee & Lee
(2010) over de prijzen van souvenirs ("prices of souvenirs were reasonable”).
Voor wat betreft andere onderzoeken naar festivalmotivaties noemt alleen
Backman et al. (1995) een vergelijkbaar item: "taking advantage of reduced
fees” in de factor External. Nicholson & Pearce (2001) melden ook nog dat op
de gebruikte open vraag in hun onderzoek ook wel het antwoord gegeven
werd van "free tickets”.

7) Location: dit betreft de plek waar het festival gehouden wordt. Alleen Saleh &
Ryan (1993) noemen deze factor door te vragen naar bijvoorbeeld "good
quality hotels” en "close regional parks”. Dit is meer ingegeven vanuit een per‐
spectief van toerisme dan vanuit een festivalperspectief. Ware het niet dat dit
aspect van locatie ook terugkeert in onderzoek naar festivals, zo bevat de factor
Cultural exploration items over "historical settings” en "historical sights”, de
factor Event attractions bevat items over "enjoy the night life” en "to be close
to nature”, en de factor External bevat het item "fulfilling a dream of visiting a
place I've always wanted to visit” (van Vliet, 2011). De locatie van een festival
doet er toe, het Wagnerfestival kan toch eigenlijk alleen maar in Bayreuth
plaatsvinden.

8) Animation: Rippen & Bos (2008) spreken over animatie als dat wat te maken
heeft met hoe het festival verloopt. Animatie betreft de praktische orkestratie
van de activiteiten tijdens het festival. Hierbij gaat het om keuzes over de
volgorde en duur van gebeurtenissen, het arrangeren ervan, het ritme, de
afwisseling en overgang, hoe het gebracht wordt, et cetera. Rossman &
Ellwood Schlater (2008) noemen animatie ook als een belangrijk element in
de vormgeving van events: "Animation deals with how a program is set into
motion and how the action is sustained throughout the program" (p. 45). Dit
gaat dus ook over een slimme programmering zodat bezoekers op tijd van het
ene optreden naar het andere optreden kunnen.

9) Staff: er zijn verschillende items aan te treffen in de onderzochte studies die
verwijzen naar personeel, zoals: “festival staff provided good guide services” en
“friendly employees” (van Vliet, 2011). Ook Lee et al. (2008) noemen expli‐
ciet Staff als een omgevingsfactor die van invloed is op de beleving van een fes‐
tival. In de behandeling van de ideeën rond servicescapes (4.3) krijgt personeel
ook een belangrijke rol toegedeeld (Bitner), en dat de sociale interacties, tus‐
sen consumenten onderling én die tussen consumenten en personeel, een
wezenlijk deel uitmaken van een servicescape (Baker).

10)Ambience & Lay-out: bij de bespreking van servicescapes (4.3) zullen nog een
aantal elementen van een omgeving worden genoemd die nog niet expliciet
door de bovenstaande negen elementen worden afgedekt. Dit betreft enerzijds
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elementen van de ruimte zoals temperatuur, licht, geluid, muziek, geur en
andere zaken die direct inspelen op onze zintuigen; en anderzijds de feitelijke
inrichting van de ruimte, zoals de plaatsing van rustplekken, toiletvoorziening,
looppaden, podia, zichtlijnen et cetera.

4.2 Ontwerpen met FestivalDNA
De vraag naar hoe festivals beleving kunnen faciliteren wordt in de meeste geval‐
len beantwoord met een aanpak of een lijstje. Dit is overigens niet anders in het
bredere onderzoek naar user experience (Mulder & van Vliet, 2008; van Vliet,
2008b). Lijstjes die niet veel toevoegen aan het festivalDNA. Bijvoorbeeld Getz
(2007) noemt vier aspecten voor het sturen van de bezoekersbeleving die na een
uitvoerige analyse naar boven komen: setting (Location), theme/programme (Pro‐
gram), consumables (Food & Drinks) en service design and quality. Het laatste aspect
past niet in het rijtje omdat het van een andere orde is, service design is het
gebruik van FestivalDNA dat leidt tot een bepaalde kwaliteitservaring (4.6.1).
Morgan (2006, 2007) noemt zaken als overvloed aan keuze, momenten van ver‐
bazing, gedeelde beleving en lokale eigenheid. Zaken die te maken hebben met
het programma, de setting en de animatie. Ook meer modelmatige beschrijvingen
hoe (customer) experience te bewerkstelligen bevatten veel elementen van het Fes‐
tival-DNA, zoals in het model van Ralston et al. (2007) (5.1.2) en in het model
van Verhoef et al. (2009) (5.1.4).

Een mogelijke toevoeging aan het FestivalDNA is het vaak aangedragen aspect
van sfeer (atmospherics). Als item keert ‘sfeer’ terug in de volgende studies: Formi‐
ca & Uysal (1996; 1998), Lee (2000), Lee, Lee &Wicks (2004), Van Zyl &
Botha (2004), Weiler, Troung & Griffiths (2004), Yuan et al. (2005), Dodd et al.
(2006), Park, Reisinger & Kang (2008) en Skoultsos & Tsartas (2010). In een
enkele studie keert de sfeer van het festival als factor terug (Schneider & Back‐
man, 1996). Sfeer wordt hier echter gezien, net als beleving, als een resultante van
een (holistische) evaluatie door de bezoeker van de elementen in het festivalDNA,
in combinatie met andere factoren. In hoofdstuk 7 zullen we dit nauwkeurig
analyseren.

Daarmee is niet gezegd dat sfeer een onbelangrijk aspect is. In de bestudeerde
onderzoeken lijkt een soort ‘strijd’ te worden uitgevochten wat nou belangrijker is
voor een festival: de programmering of de sfeer van het festival. Diverse
onderzoeken wijzen op het primaat van de programmering: “In all cases, the
dominant reason for attending related directly to the theme of the event and to
the specific activities or attractions on offer.” (Nicholson & Pearce, 2001, p. 452).
Vergelijkbare bevindingen zijn aan te treffen in de studies van Saleh & Ryan
(1993), Yuan et al. (2005), Martin, Bridges & Grunwell (2006), Grappia & Mon‐

tanarib (2011) en Kinnunen & Haahti (2013). Sommige onderzoekers nemen
een tussenpositie in zoals Terpstra (2005): “Hoewel het keuzeproces van festival‐
bezoekers afhangt van de programmering, blijkt de sfeer tijdens het festival het
belangrijkste voor hen te zijn” (p. 50) en ook Bowen & Daniels (2005): “Festival
managers who rely on the music itself or a specific artist to draw large crowds may
be sorely disappointed with their turnout. Equally important is creating a fun and
festive atmosphere that offers ample opportunity to socialize and have new and
nonmusical experiences” (p. 163). En voor sommige onderzoekers overheerst de
sfeer: “Voor het publiek is de speciale sfeer veelal het sterkste punt van de zomer‐
festivals: dit krijgt met een dikke acht veelal een iets hoger rapportcijfer dan het
programma” (Ranshuysen & Jansen, 2004, p. 6). Prentice & Andersen (2003)
vinden dat de sfeer van het festival de belangrijkste reden was bij de ondervraag‐
den om naar het festival te komen: "Experiencing the festival atmosphere was the
most frequently cited reason, rated as very important by 69,7% of the sample” (p.
17). Ook in het onderzoek van Marques, Borba & Michael (2021) komt de sfeer
als belangrijkste motivatie naar voren om het festival te bezoeken. En Leenders
(2010b): “Voor veel bezoekers is het (…) een zoektocht naar sfeer (50%), naar
bepaalde artiesten (30%), of naar het maken van nieuwe vrienden (10%)” (p. 29).
In feite is dit een oneigenlijke vergelijking, de programmering maakt onderdeel
uit van het festivalDNA oftewel het gereedschap van de festivalorganisatie om
sfeer te creëren, of er sfeer wordt ervaren is aan de bezoeker (zie verder hoofdstuk
7).

Met de introductie van het FestivalDNA wordt ook gezegd dat ontwerpen van
beleving niet per definitie of uitsluitend een artistieke roeping is maar vooral ook
een ‘engineering’-roeping: “Mostly festival experience design has been in the realm
of creative arts or traditional cultural performances, but it is increasingly being
viewed as a specialist field within event management” (Getz, 2010, p. 17). Echter
wel met het gevaar dat het een trucje wordt om de dienstverlening te pimpen:
"Where there is acknowledgement of experience as a component within events,
the tendency is to see it as a feature that can be inserted (via theming and staging)
rather than as the underpinning platform upon which the whole event is deliver‐
ed” (Berridge, 2007, p. 118). Een zogeheten 'add-on' handelswijze die ook bij het
ontwerpen van beleving van producten vaak is aan te treffen (van Vliet, 2008b).
De festivalmanager kan en moet aan vele knoppen draaien om iets te betekenen
voor de bezoekers van het festival en een positieve beleving mogelijk te maken, in
de hoop ze terug te zien: "They [festival managers] need to manage environmental
cues in order to shape festival surroundings that heighten positive feelings and
sensations, and promote attendees’ identification by offering the possibility of
social exchange among them. Managing correctly all these strategic levers may
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enhance attendees’ intention to re-patronize a festival and, consequently, attract
and retain tourists in the host cities, thus contributing to the generation of positi‐
ve economic impacts" (Grappia & Montanarib, 2011, p. 1138). Het gaat om het
aanbieden van een ‘gestructureerde’ beleving: “a planned invitation extended by
an experience provider (…) for a heightened subjective state of motivation, atten‐
tion and emotion to occur” (Ellis et al., 2017, p. 99).

Een belangrijke vraag is of alle categorieën van het festivalDNA even belang‐
rijk zijn. Festivalorganisatie zijn, gedwongen door beperkte middelen (geld, men‐
sen) en allerlei randvoorwaarden (veiligheid, locatie), constant bezig met het
maken van keuzes waar accenten te leggen en waar op in te zetten: een dure
hoofdact met een duurdere toegangsprijs of toch een onbekende line-up en geld
uittrekken voor goede catering en een aantrekkelijke locatie? Een app laten maken
voor het festival of extra posters plakken? Gratis vervoer naar het festivalterrein
aanbieden of de prijs van het bier laag houden? Dit soort afwegingen vinden
plaats in een complex samenspel van factoren. Zo kan bepaald festivalDNA bij‐
dragen aan de tevredenheid van festivalbezoekers, aan de beleving of aan de loyali‐
teit, of juist niet. De relatie tussen de keuze van een festivalorganisatie over pro‐
grammering, locatie en dergelijke en de ervaren kwaliteit, tevredenheid en loyali‐
teit is namelijk niet rechttoe rechtaan (zie 4.6). Ook kan de vraag gesteld worden:
wanneer is wat belangrijk? Is het programma vooral belangrijk om vooraf bezoe‐
kers te trekken maar is tijdens het festival vooral een prettige en schone omgeving
van belang waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? In het beslissingsproces van
bijvoorbeeld een vakantie zijn verschillende fases aan te wijzen waarin verschillen‐
de zaken van belang zijn om te komen tot een beslissing (Crompton, 1992). En
ook nog kan de vraag gesteld worden: belangrijk voor wie? Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat zogeheten first time visitors op andere aspecten letten en andere
zaken belangrijk vinden dan repeat visitors (Fakeye & Crompton, 1991; Park,
Riesinger & Kang, 2008).

Een optie om meer zicht te krijgen in de bijdrage van de verschillende elemen‐
ten van het festivalDNA is om een onderscheid te maken tussen elementen die
kunnen bijdragen aan tevredenheid en beleving en elementen waarvan je verwacht
dat ze er zijn en die pas bij afwezigheid opvallen en afbreuk doen aan de tevreden‐
heid van festivalbezoekers. Met andere woorden deze laatste factoren kunnen
alleen ontevredenheid bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn de factoren Com‐
fort amenities en informatievoorziening. Deze factoren worden wel hygiëne-facto‐
ren genoemd, en uit enkele studies blijkt dat deze inderdaad minder bijdrage aan
tevredenheid over een festival (Baker & Crompton, 2000). Programma (Program)
en horeca (Food & Drinks) zouden meer satisfiers zijn waarop een festival positief
kan scoren.

Dit onderscheid kan worden getypeerd als ‘customer pain’ of ‘customer gain’
(Osterwalder et al., 2014). De ‘customer pain’ staat voor die elementen die bezoe‐
kers irriteren, hun plezier in de weg staan of ze tot beslissingen dwingen die ze
niet willen maken. Met de term hygiëne factoren is hier in feite al invulling aan
gegeven: vieze toiletten, lange wachtrijen, slechte bereikbaarheid, hoge prijzen,
onhandige programmering van podia zijn typisch voorbeelden die niet onbekend
zijn bij festivals. De organisatie kan deze ‘pijn’ wegnemen door te zorgen voor bij‐
voorbeeld een overzichtelijk terrein met voldoende rustplekken, schone wc’s. De
‘customer gain’ staat voor die elementen die een invulling geven aan de behoefte
van de bezoekers, die zorgen voor plezier, verrassing en memorabele belevingen.
Programmering is hiervan een goed voorbeeld, de anticipatie je favoriete band te
zien of verrast te worden door een gastoptreden of een onverwachtse revelatie van
een nieuwe band zijn typische ‘gains’ die gecreëerd kunnen worden. Hetzelfde kan

Pain Relievers Gain Creators

Programme

Information & Marketing

Food & Drinks

Comfort Amenities

Transport

Price

Location

Animation

Staff

Ambience & Lay-out

Tabel 4.1: Pains en Gains van het FestivalDNA
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gezegd over locatie en de inrichting van die locatie. Drinken en eten is ook een
optie om als ‘gain’ in te zetten met een gedifferentieerd aanbod (meerdere
‘keukens’) en ook vegetarisch, veganistisch of halal aanbod. Wel is het zo dat een
‘gain’ zomaar een ‘pain’ kan worden: alleen maar een vette hap aanbieden en lauw
bier kan zomaar tot irritatie leiden. Omgekeerd geldt het ook. De reis naar het
festival toe kan al worden ingezet als onderdeel van de beleving, of het ontvangen
van het kaartje thuis kan als een cadeautje worden gepresenteerd met de bijpassen‐
de beleving (zie tabel 4.1).

4.3 Een theoretisch kader voor festivalDNA: Servicescapes
De vraag dringt zich op of er een theoretisch kader is voor het festivalDNA, om te
voorkomen dat het FestivalDNA het zoveelste lijstje is, hoe goed onderbouwd
ook. Er zijn verschillende suggesties en ideeën hierover maar deze zijn veelal nog
onvoldoende uitgewerkt en te weinig empirisch getoetst om ze hier te presenteren.
Een voorbeeld is het onderzoek van Leenders waarin conceptuele modellen
worden gepresenteerd die de determinanten in kaart brengen van festivalsucces
(Leenders et al., 2005; Leenders, 2010a). Verschillende aspecten van het festival-
DNA keren hierin terug zoals programmering, prijs en locatie, maar de conceptu‐
ele modellen zijn onderling nog weinig consistent en de empirische onderbou‐
wing is summier.

Wat wel een interessant theoretisch kader is om het effect van de inrichting
van het festival op de beleving van festivalbezoekers structureel in kaart te bren‐
gen, is het gedachtegoed van Mary Jo Bitner omtrent servicescapes (Bitner, 1992).
De studie van Bitner staat in een traditie van onderzoek naar de relatie tussen
omgeving en consument. Vaak wordt hierbij naar het werk van Kotler verwezen
en zijn opmerkingen over de rol van ‘atmospherics’, dat wil zeggen de invloed van
de kleur, geur en geluid in winkels op de waarneming van die winkel door klanten
(Ezeh & Harris, 2007) (zie verder hoofdstuk 7).

Bitner belicht in haar studie vanuit een marketingperspectief de invloed van
de fysieke omgeving op consumenten en personeel. Hierbij gaat het over door
mensen ingerichte ruimten, dus niet over de natuurlijk omgeving of de sociale
omgeving. Daarnaast richt Bitner zich op zogeheten micro-omgevingen (zoals
winkels en niet op hele stedelijke gebieden), publieke omgevingen (niet privé‐
ruimten zoals bij mensen thuis) en op ruimten waar er interactie is tussen consu‐
menten en personeel. Als aanduiding hiervoor gebruikt Bitner de term service-
scape: “All of the objective physical factors that can be controlled by the firm to
enhance (or constrain) employee and customer actions” (1992, p. 65). Het meest
pregnant komt de rol van de servicescape tot uiting in dienstverlenende omgevin‐
gen zoals in hotels, restaurants, banken, winkels en ziekenhuizen. Dit zijn organi‐

saties waar het gaat om diensten waarbij consumenten en personeel direct contact
hebben in complexe en ‘aangeklede’ omgevingen. De diensten worden tegelijker‐
tijd geproduceerd en geconsumeerd, consumenten zijn als het ware 'in the
factory': een tandartsbehandeling, een bezoek aan de kapper, uit eten gaan en naar
een concert gaan zijn hier voorbeelden van. Ook het bezoeken van een festival
past in deze typering: er is sprake van een ingerichte omgeving waarin consument
en personeel contact hebben en de dienst ter plekke wordt geleverd. Dit in tegen‐
stelling tot diensten zoals een zelfbedieningswasserette of pompstation waar in
feite alleen de consument handelt, en diensten die redelijk ‘lean’ kunnen worden
verleend zoals de producten die verkocht worden op de markt of een ANWB-
hulpdienst onderweg.

Bij servicescapes gaat het dus om een door mensen gemanipuleerde ruimte.
Die manipulatie kan vele vormen aannemen, te denken valt aan licht, tempera‐
tuur, meubilair, muziek, kleur, lay-out van de ruimte, et cetera. Uiteindelijk zijn
volgens Bitner al deze verschillende soorten manipulaties onder te brengen in drie
dimensies (zie Figuur 4.1):
1) Ambient conditions. Hierbij gaat het om elementen van de ruimte zoals

temperatuur, licht, geluid, muziek, geur en andere zaken die direct inspelen op
onze zintuigen. Vele onderzoeken naar werkplekken tonen aan dat deze facto‐
ren invloed hebben op de prestaties en tevredenheid van personeel. Ook con‐
sumenten worden beïnvloed door deze factoren: het tempo van muziek in
supermarkten beïnvloedt het tempo van winkelen, de lengte van het verblijf in
de supermarkt en de hoogte van de bestedingen; in restaurants blijven klanten
langer bij een lager tempo van de muziek en drinken ze meer. Ook de bekend‐
heid van de muziek is van invloed: als klanten de muziek in een winkel niet
kennen dan denken ze dat ze langer hebben gewinkeld dan feitelijk het geval
is. Ditzelfde geldt voor een aangename geur: consumenten denken dan dat ze
minder lang in de winkel zijn dan werkelijk het geval is en geven ook een
meer positieve evaluatie van de winkel. Modaliteiten versterken elkaar ook:
een combinatie van een kerstgeur en kerstmuziek heeft een sterker effect dan
elk apart. Deze crossmodaliteit is wel complex: muziek die wel of niet ‘in over‐
eenstemming’ (congruent) is met het product beïnvloedt de herkenning van
het product en de waarschijnlijkheid van een aankoop (zie verder Peck &
Childers, 2008).

2) Spatial layout and functionality. Dit gaat enerzijds over de ruimtelijk ordening
van gebruiksvoorwerpen (meubilair, planten, et cetera) en hun onderlinge
positie. Anderzijds gaat dit over de ondersteuning die de spatial layout geeft
aan het bereiken van bepaalde doelen. Een voorbeeld van dit laatste is bijvoor‐
beeld of de kassa’s in een winkel duidelijk zichtbaar en makkelijk bereikbaar
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zijn voor de klanten zodat ze snel kunnen afrekenen. Het toevoegen van plan‐
ten en bloemen in publieke ruimten, en bankjes om op te zitten heeft soms
substantiële gevolgen voor het gedrag in die ruimte. Er is echter weinig
onderzoek beschikbaar naar de vraag hoe consumenten dit soort manipulaties
ervaren. Een voorbeeld is de studie naar het gedrag van zakenmensen die veel
onderweg zijn en vaak in hotels verblijven. Zij blijken hotelkamers meer op
‘thuis’ te laten lijken door meubilair te verplaatsen tot het een opstelling heeft
zoals ‘thuis’. Andere trucs die ze toepassen om zich meer thuis te voelen zijn
het personaliseren van de ruimte door alle objecten en tekens te verwijderen
die verwijzen naar het hotel en deze te vervangen door eigen objecten (Bardhi
& Askegaard, 2008).

3) Signs, symbols & artifacts. Er zijn allerhande expliciete tekens in ruimten aan‐
wezig, van labels (naam bedrijf, reclame) en richtingwijzers (‘exit’) tot tekens
die gedragsregels communiceren (‘niet roken’). Maar daarnaast zijn er ook
allerlei impliciete tekens, symbolen en artefacten, die iets over de ruimte zeg‐
gen: witte tafelkleden en gedimd licht in een restaurant staan voor goede servi‐
ce en hoge prijzen; de grootte van het bureau en de diploma’s aan de muur
beïnvloeden het beeld dat mensen van de betreffende manager of therapeut
hebben. Dit is een complex geheel dat niet altijd onder controle gehouden
kan worden of opgevat wordt zoals de bedoeling was.

Figuur 4.1: Het servicescape model van Bitner (1992)

Deze drie dimensies zijn bedoeld om de invloeden van de servicescape
overzichtelijk te beschrijven. Ze zullen echter niet als aparte dimensies worden
ervaren door de consument. De consument zal een holistisch beeld, een algemene
indruk, vormen op basis van alle stimuli van de servicescape. Bitner noemt deze
algemene indruk de perceived servicescape.

Klanten zullen op een bepaalde manier reageren op de omgeving. Ook in deze
reactie onderscheidt Bitner drie dimensies: cognitieve, emotionele en fysiologische
dimensies. Zo kunnen aspecten van de fysieke ruimten onze overtuigingen
(beliefs) beïnvloeden, namelijk of iets geloofwaardig, duur of goedkoop is, of
iemand succesvol is of niet. Aspecten van de fysieke ruimten (inrichting, kleuren,
muziek) kunnen ook duidelijk maken waar het om gaat en helpen situaties te
interpreteren: is dit een fastfood restaurant of een ‘echt’ restaurant. Zeker in een
voor ons onbekende omgeving kunnen dergelijke aanwijzingen ons gedrag
bepalen. De emotionele invloed van fysieke ruimten kan volgens Bitner terugge‐
bracht worden tot twee aspecten: pleasure/displeasure en degree of arousal. In plezie‐
rige omgevingen willen mensen langer verblijven en geven ze meer geld uit.
Omgevingen met veel arousal worden ook positief gewaardeerd mits deze arousal
niet samenhangt met onplezierige ervaringen, zoals veel lawaai. Ook aspecten als
complexiteit van de omgeving (verhoogde arousal) en coherentie (verhoogde posi‐
tieve evaluatie) spelen een rol. Fysieke ruimten kunnen mensen ook puur fysiolo‐
gisch beïnvloeden: hard geluid, hoge of lage temperaturen, vieze lucht en felle
lichten zijn allemaal elementen die direct van invloed zijn op hoe de omgeving en
andere mensen in die omgeving wordt ervaren. Ook oncomfortabele zitplekken
kunnen ervoor zorgen dat mensen niet lang blijven hangen, wat een bewuste
strategie kan zijn, zoals in fastfood restaurants.

De invloed van de fysieke omgeving op de cognitie, emotie en fysiologie kan
in sterkte verschillen en in ‘richting’ (positief of negatief ), waarbij die invloed
mede wordt bepaald door persoonlijke en situationele factoren. Persoonlijkheids‐
kenmerken zoals arousal-seeking duiden erop dat sommige mensen bepaalde
omgevingen juist opzoeken (bungee jumpen, wildwater kanoën) en deze ook
anders beleven dan zogeheten arousal avoiders (‘thuis voor de buis’). Ook de stem‐
ming (mood) waarin iemand is, is belangrijk: vermoeid zijn na een frustrerende
dag werken in plaats van net terugkomen van een relaxweekend heeft invloed op
de beleving van een druk restaurant. Deze persoonlijke en situationele factoren
worden door Bitner moderators genoemd.

De servicescape beïnvloedt overigens niet alleen het individuele gedrag maar
ook de aard, kwaliteit en het verloop van de sociale interacties die in de ruimte
plaatsvinden. De inrichting van de fysieke ruimte heeft aantoonbaar effect op
communicatiepatronen, groepsvorming en groepsdynamica, agressie en altruïsme.
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Specifieke omgevingen roepen voorspelbaar sociaal gedrag op en activeren
conventies hoe de situatie te interpreteren. Een theaterzaal, een treincoupé en een
wachtruimte bij de tandarts kennen allemaal hun eigen conventies en gedragingen
die onder invloed staan van de specifieke fysieke lay-out van deze ruimten. Wacht‐
ruimten op vliegvelden lijken de communicatie tussen mensen te ontmoedigen
terwijl het Japanse restaurant waarbij een chef-kok voor je ogen het gerecht bereid
uitnodigt tot conversatie.

Uiteindelijk stelt Bitner dat consumenten op twee tegengestelde manieren
kunnen reageren op een ruimte: toenadering (approach) en vermijding (avoid-
ance). Toenadering heeft te maken met in de ruimte willen blijven, die willen
onderzoeken, er geld in willen uitgeven en er naar terug willen komen. Vermij‐
ding is het tegenovergestelde daarvan: weg willen gaan, niet terug willen keren,
geen interesse hebben, et cetera. Ezeh & Harris (2007) verwerken dit aspect ook
in hun definitie van servicescape: “The design of the physical environment (with
or without customer input) housing the service encounter, which elicits internal
reactions from customers leading to the display of approach or avoidance behavi‐
ours” (p. 61).

Alle componenten van de servicescape komen samen zoals weergegeven in
figuur 4.1. Door na te denken over deze verschillende componenten kan een
organisatie invulling geven aan dat wat ze wil bereiken in de betreffende omge‐
ving. Met een specifieke invulling van de servicescape kan een organisatie zich ook
onderscheiden van concurrenten.

Het model van servicescapes van Bitner wordt alom als relevant beschouwd en
staat nog fier overeind: “Her expanded framework has presented, to date, the
most comprehensive approach to the environment-user relationships in commer‐
cial domains” (Eroglu & Machleit, 2008, p. 825). Ook Ezeh & Harris (2007)
onderschrijven dit in een grondige evaluatie van het servicescape onderzoek, maar
merken tegelijkertijd op dat empirisch onderzoek naar de rol van servicescapes,
gegeven het belang, merkwaardig genoeg beperkt is. Dit terwijl de resultaten en
inzichten direct relevant en toepasbaar zijn voor organisaties, denk aan super‐
markten die de geur van brood verspreiden, wc’s in nachtclubs die gekleurd licht
gebruiken zodat het lastig is voor drugsgebruikers een ader te vinden en restau-
rants die licht en muziek aanpassen om hun gasten tot een langer verblijf te ver‐
leiden. Bovendien gaat het empirische onderzoek dat gedaan is veelal maar over de
invloed van één element, bijvoorbeeld geur of kleur “…to the extent that little is
known about the global configurations of aspects of the servicescape” (Ezeh &
Harris, 2007, p. 79). Het verrichte onderzoek is aldus nog erg gericht op causale
microverbanden en niet op de ‘Gestalt’ (Eroglu & Machleit, 2008). Zo komen we

over de holistic environment van de perceived servicescape eigenlijk weinig te weten
(zie verder hoofdstuk 7).

Ook conceptueel zijn er opmerkingen te maken over het model van Bitner.
De dimensies die Bitner hanteert komen sterk overeen met andere classificaties
van omgevingsstimuli, zoals voorgesteld door bijvoorbeeld Kotler, Hoffman &
Turley, en Baker (zie Ezeh & Harris, 2007).¹ Er zijn accentverschillen en kleine
toevoegingen over en weer. Zo wordt de dimensie Space door anderen niet alleen
gezien als staand voor uitsluitend het functionele maar heeft het ook een esthe‐
tisch aspect dat een rol kan spelen: het gebruik van bepaalde materialen, kleuren
en dergelijke kan ‘prettig ogen’ en daarmee een positieve uitstraling bewerkstelli‐
gen. Een belangrijke aanvulling is verder die van de sociale factoren. Bitner laat
deze expliciet buiten beschouwing als onderdeel van de servicescape en benoemt
ze alleen maar als resultante binnen haar raamwerk (Figuur 4.1).

Baker (Baker, Grewal & Parasuraman, 1994; Baker, Parasuraman, Grewal &
Voss, 2002) poneert de sociale factoren wel als belangrijke beïnvloedende dimen‐
sie van de servicescape, omdat sociale interactie mede de ruimte constitueert. Bij
Baker gaat het specifiek om het aantal, het voorkomen (appearance) en het gedrag
van het personeel en de klanten, bijvoorbeeld het vertrouwen dat vliegtuig‐
personeel uitstraalt. Deze sociale factoren zijn onderdeel van een andere typologie
die Baker voorstelt:
1) Ambient factors: ‘background features’ die onbewust of bewust worden opge‐

pikt door de persoon en inwerken op de zintuigen zoals geur, licht, geluid
(inclusief muziek), luchtkwaliteit et cetera.

2) Design factors: elementen van de omgeving die direct waarneembaar zijn voor
de consumenten, deze vallen uiteen in maar esthetische elementen zoals archi‐
tectuur, gebruik van kleur, gebruikte materialen voor de wanden en vloer et
cetera, en meer functionele elementen zoals gangpaden, inrichting van de
winkel, bewegwijzering en comfort.

3) Social factors: de aanwezigheid van personeel, hun uiterlijk en gedrag, alsook
de aanwezigheid van andere klanten en hun gedrag en uiterlijk.

¹ Zie ook eerdere discussies over typologieën van situaties, zoals in Kasmar (1970), Moos (1973) en
Belk (1975), en bijvoorbeeld ook Goffman (1974) over de structuur van situaties (‘frames’). Een
meer recent voorstel over categorisering van omgevingsstimuli is bijvoorbeeld de studie van Ray‐
burn & Voss (2013) die een onderscheid maken in perceived organisation, perceived style en perceived
modeness. Maar dit is slechts een reshuffle van elementen die al eerder genoemd zijn voornamelijk
uit de categorieën spatial lay-out (Bitner) en design (Baker).
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Tot slot dienen zich ook nieuwe onderzoeksgebieden aan die Bitner niet had kun‐
nen voorzien, namelijk die van de online servicescapes, ook wel e-scapes ge-
noemd: “More [studies] are required to reflect the rapidly changing face of today’s
business; to determine the extent to which the significant role of traditional servi‐
cescapes applies in an online context; and adequately to meet the online challen‐
ge” (Ezeh & Harris, 2007, p. 72).

4.4 Een speciale klasse van servicescapes: Experiencescapes
De inrichting van winkels, musea, sportstadions, restaurants, winkelcentra, stads‐
parken, toeristische attracties en andere servicescapes, is tegenwoordig niet meer
uitsluitend gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van de
dienstverlening, maar heeft steeds meer het accent gekregen van het bewerkstelli‐
gen van een beleving (experience). We drinken geen biertje meer in zomaar een
café maar in een Irish pub of het Hard Rock café, we eten niet in een gewoon res‐
taurant maar in de jungle van het Rainforest Café en winkelen doen we in als het
Wilde Westen opgetuigde winkelcentra die een ‘rijke winkelbeleving’ beloven.
Naar een museum gaan over de geschiedenis van televisie vinden we suf, muf en
duf en daarom moeten we naar de Beeld en Geluid Experience. We herleven de
tijden van de Gold Rush in openluchtmusea (www.soevereignhill.au), en buurten
(China Town, Old Pasadena), steden (Las Vegas) tot hele regio’s (Merrie England)
of misschien zelfs wel eilanden aan toe (Hawaii), die bestaan uit ‘bordkartonnen’
nostalgie waar we het echte, authentieke China, Engeland of wat dan ook kunnen
herbeleven. Deze memoryscapes (Isaac & Cakmak, 2013), nostalgiascapes of retro‐
scapes (Brown & Sherry, 2003) zijn maar één invulling van wat breder kan worden
aangeduid als experiencescapes. Experiencescapes zijn specifieke plekken die worden
gekozen, ontworpen en gemanaged om experiences op te wekken, te ondersteunen
en in goede banen te leiden, en die door consumenten worden opgezocht met de
nadrukkelijke verwachting van een experience (O’Dell, 2005). Experiencescapes zijn
een subcategorie van servicescapes, namelijk die specifiek (in)gericht zijn op de
beleving van consumenten. Dit hoeft overigens niet per se te gaan over positieve
emoties, in de context van dark tourism (3.2.1) wordt bijvoorbeeld gesproken over
traumascapes (Kaelber, 2007) en deathscapes (Yan et al., 2016).

Er zijn verschillende antwoorden te geven op de vraag wat de oorsprong is van
deze ontwikkeling van experiencescapes. Een prominent antwoord is gegeven van‐
uit de marketingliteratuur waar vanaf eind jaren 90 de aandacht groeide voor cus‐
tomer experiences. De bekendste exponenten hiervan zijn Pine & Gilmore die met
de publicatie van hun boek The Experience Economy uit 1999 een specifieke ver‐
klaring geven voor deze toename van (commercieel) aangeboden belevenissen.
Die verklaring is een combinatie van het uitgangspunt dat een onderneming zich

moet onderscheiden van de concurrent door economische meerwaarde voor de
consument te creëren én de stelling dat er sprake is van een stapsgewijze economi‐
sche (r)evolutie. Het verbindend principe is dat van commoditization: zodra iets
makkelijk, goedkoop of snel toegankelijk is, is het niet meer onderscheidend
genoeg voor een bedrijf en zal dat bedrijf een vlucht naar voren moeten doen en
een volgende economische stap moeten zetten. Totdat die ook weer ge-’commodi-
seerd’ wordt. Zo heeft concurreren op prijs decennialang kunnen werken door het
steeds verder terugbrengen van de kostprijs van goederen door massaproductie,
maar dit is geen basis meer voor verdere groei en winst. De vraag wordt dan welke
meerwaarde nog voor de consument kan worden toegevoegd: het antwoord daar‐
op is een volgende stap in de economische ontwikkeling.

Belevenissen aanbieden is ook zo’n vlucht naar voren, zo’n economische stap.
Bekend is het voorbeeld van de koffieboon: koffieboon, gemalen koffie in pak,
kopje koffie in restaurant, kopje koffie op de Champs Élysées. Het principe is ook
eenvoudig uit te leggen aan de hand van een verjaardagstaart. Je kunt bloem, eie‐
ren, melk en gist verkopen zodat de klant zelf een taart kan bakken, of je verkoopt
een pak cakemix waar alle ingrediënten al inzitten, of je haalt de taart af bij de
bakker of Multivlaai, of je besteedt überhaupt het hele verjaardagsfeest uit en
koopt een belevenis in met Clown Flappie, discobowlen of een paaldans clinic
voor negenjarige meisjes. Voor deze laatste voorbeelden wordt meer betaald omdat
dat wat verkocht wordt relevanter is voor de klant, in die zin dat de klant een
leuke dag en een mooie herinnering, een beleving, ‘koopt’.

Deze voorbeelden geven invulling aan de vier economische fases die Pine &
Gilmore onderscheiden:
1) De eerste fase is die van grondstoffen (commodities) zoals gas, olie, erts, vlees,

gewassen, et cetera. Grondstoffen worden zonder veel bewerkingen verkocht
op basis van vraag en aanbod. Als een bedrijf verdient aan het verkopen van
grondstoffen dan zit een bedrijf in de commodity business. Door technologie en
innovatie zijn er steeds minder mensen nodig om dezelfde opbrengst aan
grondstoffen te bewerkstelligen, zoals in de bio-industrie.

2) De tweede fase is die van goederen, dit zijn tastbare (tangible) producten die
gemaakt worden van grondstoffen. Hier treden allerhande differentiaties op
om aan verschillende consumentenwensen te voldoen. Dit is zichtbaar in de
schappen van de supermarkten met de vele soorten koffie, toetjes, shampoos
en broodbeleg. Als een bedrijf verdient aan het verkopen van tastbare
producten dan zit dat bedrijf in de goods business. Ook voor deze fase geldt dat
door innovaties en massaproducties steeds minder mensen nodig zijn om deze
goederen te produceren.

3) Vervolgens is er de fase van diensten als niet-tastbare (intangible) activiteiten,
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zoals je haar laten knippen, de servicebeurt voor de auto, de bezorging van
pakketpost, de gitaarles, het kabelabonnement voor de levering van HD-tele‐
visiekanalen, et cetera. Als een bedrijf verdient aan het verkopen van activitei‐
ten dan zit dat bedrijf in de service business.

4) De vierde fase is die van belevenissen (experiences), hierbij worden diensten als
een geïntegreerd geheel op een unieke en een memorabele wijze samen met de
klant gerealiseerd. Belevenissen spelen meer in op emotionele aspecten van
consumenten en doen meer een appèl op dingen die we wensen, ambiëren of
waar we van dromen in plaats van op dingen die we nodigen hebben. Als een
bedrijf verdient aan het verkopen van de tijd die consumenten met het bedrijf
doorbrengen dan zit dat bedrijf in de experience business.

Pine & Gilmore (1999) betogen in hun boek dat de derde fase van de dienstver‐
lening zich in de commoditization trap bevindt. Dat wil zeggen dat steeds meer
diensten op prijs gaan concurreren omdat ze door iedereen te leveren zijn.
Tegenwoordig kan iedere kabelaar, internetprovider en telecombedrijf 4KTV aan‐
bieden in combinatie met internet en telefonie, met marginale verschillen in de
geleverde dienst (aantal kanalen, dataverkeer), waardoor ze concurreren op prijs.
Eén van de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling is volgens Pine & Gil-
more het internet: “Internet increasingly turns transactions for goods and services
into a virtual commodity pit” (1999, p. 11). De manier om weer meerwaarde
voor klanten te creëren is door de diensten te gaan customizen, dat wil zeggen de
klant persoonlijk te betrekken in de dienst zodanig dat memorabele herinneringen
ontstaan: “When a person buys a service, he purchases a set of intangible activities
carried out on his behalf. But when he buys an experience, he pays to spend time
enjoying a series of memorable events that a company stages - as in theatrical play
- to engage him in a personal way” (p. 2). Typische voorbeelden hiervan zijn de al
eerder genoemde pretparken (Disney), themarestaurants, Starbucks (koffie expe‐
rience), IMAX-theaters, winkelcentra et cetera. Daarbij gaat het niet alleen om
het bezoek zelf maar ook om de gedeelde ervaring van consumenten waaraan
jaren later nog aan gerefereerd kan worden.

De ideeën van Pine & Gilmore zijn niet zonder kritiek gebleven. Zo schrijven
Verhoef et al. (2009): “Popular management books (e.g., Pine and Gilmore 1999)
have emphasized that it is important for firms to focus on customer experience,
claiming that differentiation strategies based on service and price are no longer
sufficient. However, direct empirical evidence supporting these claims is scarce”
(p. 38). Ook Nijs & Peters (2002) uiten kritiek: ”In het hart gesloten worden van
de consument behelst niet simpelweg het toevoegen van entertainment. Theatraal
geënsceneerde koopbelevenissen werken wellicht in de Verenigde Staten, maar

niet in Europa. (…) Het sleutelwoord is niet originaliteit, maar vooral authentici‐
teit en oorspronkelijkheid” (p. 34). Dit is een interessant punt hoewel de argu‐
menten niet kloppen. Zo gaat het bij Pine & Gilmore niet om het toevoegen van
entertainment, ze waarschuwen daar juist voor door te benadrukken dat het om
engagement gaat: “Remember that staging experiences is not about entertaining
customers, it’s about engaging them” (p. 30). Het benoemen van het vierde stadi‐
um van Pine & Gilmore’s evolutie van economische meerwaarde als entertain‐
ment in plaats van experiences door Nijs & Peeters (p. 25) is dan ook een onjuiste
weergave. De spanning die er is tussen enscenering en authenticiteit is al door
Grove, Fisk & Bitner (1992) geconstateerd. Die relatie is ook complexer dan sug‐
gereren dat enscenering authenticiteit uitsluit. Overigens hebben Gilmore & Pine
in hun boek Authenticity uit 2007 ook een antwoord gegeven op precies het punt
van authenticiteit. Hoewel hiervan gezegd kan worden dat dit boek, net als de
Experience Economy, erg ‘how to’ is in plaats van een meer diepgaande analyse van
authenticiteit. Een punt dat ook O’Dell (2005) maakt: “Although Pine and Gil-
more’s observations are interesting, their material focuses primarily on places of
business and the question of how enterprises can capitalize on the current interest
in new and diverse forms of experience. Consequently, their discussion tends to
take the form of a cookbook, offering ‘how to’ recipes that fail to place their
object of study in a larger, cultural, social and historic perspective” (p. 20).

Een ander interessant punt dat O’Dell maakt is dat hij twijfelt aan het uit‐
gangspunt van economische evolutie zoals Pine & Gilmore dat schetsen: “And
while Pine and Gilmore present an economic model that resonates of economic
evolution - a world in which the economy advances from stage to stage - we argue
for a need to resist any tendency to explain today’s interest in experiences in terms
of unilinear processes of evolution. Instead it might be more fruitful to focus our
attention upon the different ways in which the economy has been culturalized at
different times, and in different context” (p. 21). Als voorbeeld noemt O’Dell
General Motors dat vanaf het begin al begreep dat ze experiences verkochten en
niet alleen machines. Ook fabrieken, dammen, en andere industriële gebouwen
waren in de negentiende eeuw toeristische attracties en objecten van esthetische
schoonheid. Een goed voorbeeld is het waterrad Laxey wheel op Isle of Man, dit is
het grootste waterrad op de wereld gebouwd in 1854 om water op te pompen uit
de mijn. Boven op het waterrad is een platform gemaakt voor toeristen. Het
waterrad was meteen vanaf het begin een toeristische attractie (Southworth,
2012). Volgens O’Dell laten Pine & Gilmore dit soort ‘bewijs’ bewust achterwe‐
ge. Een geschiedenis van experiences zou welkom zijn om dit verder te boekstaven.
Voor de vijfde en laatste fase in Pine & Gilmores economische evolutiemodel, de
transformatiefase (zie verder), is al een dergelijke (filosofische) geschiedenis ver‐
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schenen en daaruit blijkt dat het streven naar persoonlijke transformaties geens‐
zins iets is dat pas de laatste decennia is ontdekt (Sloterdijk, 2011).

Voorts zijn er ook een aantal valkuilen voor de beleveniseconomie. Eén valkuil
wijten Pine & Gilmore (1999) aan de kinderschoenen waarin de belevenis-
economie nog staat, onder andere merkbaar aan het gratis weggeven van beleve‐
nissen. In de economische overgangsfase van producten naar diensten speelde dit
ook: de dienst werd gratis weggegeven in de veronderstelling dat klanten alleen
wilde betalen voor de producten. IBM verkocht mainframe-computers en daar zat
‘gratis’ een onderhoudscontract bij, nu worden juist de goederen ‘gratis’ weggeven,
zoals mobiele telefoons, en betaal je voor de dienst (dataverkeer, sms’jes en
dergelijke). Nu worden belevenissen gratis weggegeven in de veronderstelling dat
klanten alleen voor de dienst willen betalen. Er is echter pas sprake van een
belevenisaanbod wanneer je er geld voor vraagt: “You may design the most enga‐
ging experience around your service offering or within your retail establishment,
but unless you charge people specifically for watching or participating in the acti‐
vities performed (…) you’re not staging an economic experience” (Pine & Gilmo‐
re, 1999, p. 62).

De grootste valkuil voor de beleveniseconomie is echter ook hier weer de
commodization trap. Een tweede keer is de beleving toch al minder, 'been there,
done that'! Maar ook hieraan is te ontsnappen: “Experiences are not the final offe‐
ring. Companies can escape the commoditization trap by the same route as all
other offerings can take: customization. When you customize an experience to
make it just right for an individual - providing exactly what he or she needs right
now - you cannot help changing that individual. When you customize an expe‐
rience, you automatically turn it into a transformation” (Pine & Gilmore, 1999,
p. 165). Dit is dan ook de vijfde en laatste stap in de economische evolutie: de
transformation economy. Hierbij gaat het concreet om zaken zoals spiritualiteit,
zelfontwikkeling en fitness, zaken die gericht zijn op het transformeren van ons‐
zelf. We willen niet alleen maar beleven maar daadwerkelijk iets bereiken met ons‐
zelf: gezonder zijn, intellectueler zijn, meer kunnen, meer in contact zijn met de
kosmos. We willen niet een vluchtige beleving maar een blijvende verandering.
Een verjaardagsfeestje is dan niet alleen maar de beleving van een memorabele dag
maar staat in het perspectief van de ontwikkeling van de jarige, met cadeaus die
daaraan bijdragen. Andere voorbeelden zijn personal trainers en coaches, ‘gezon‐
de’ restaurants die voedingsadviezen geven, apps die je trainingsvorderingen bij‐
houden, overheidscampagnes die je proberen te bewegen en ‘groener’ gedrag te
vertonen, et cetera. Als een bedrijf verdient aan het verkopen van een verandering
bij de consument dan zit dat bedrijf in de transformation business. Deze trans‐
formatie fase is wel de laatste fase in de economische ladder die beklommen kan

worden omdat transformaties niet in de commodization trap kunnen trappen:
“But no one can commoditize the most important aspect of transformation: the
unique relation-ship formed between the guided and the guide. It is the tie that
binds” (p. 205). Het enige wat nog kan is de ene transformatie inruilen voor een
andere, niet langer de carrière makende consultant maar yogaleraar, niet langer de
slome nietsnut maar een stoere biker.

Maar hoe zorg je er nu voor dat je experiences aanbiedt? Eén aspect is hier van
belang om te noemen omdat het direct samenhangt met de discussie over ‘scapes’
en het ook een meer algemeen principe is voor de vormgeving van belevenissen,
namelijk: ‘dramatising the service encounter’. Voor Pine & Gilmore is werk
theater, niet als metafoor maar letterlijk: “Calling one’s work theatre, treating it
accordingly, and developing the capability to influence perceptions through
perfor-mance separates the magical from the mundane. It is the act of acting that,
in the end, differentiates memorable experiences from ordinary human activity”
(1999, p. 108). Belevenissen worden niet gemaakt maar opgevoerd (staged) waar‐
bij de schrijver (de organisatie) het thema bepaalt, de regisseur (de manager) de
processen in goede banen leidt, de spelers (het personeel) het script uitvoeren (=
werken) en het publiek (de consumenten) de voorstelling meemaakt in een omge‐
ving (winkel) die de beleving verder vorm geeft. De interpretatie van ‘work is
theater’ is mogelijk door wat Wiliams & Anderson (2005) de ‘transitory nature of
the production’ noemen. Dit refereert aan wat al eerder is beschreven bij service‐
scapes: klanten zijn ‘in the factory’, in die zin dat productie en consumptie
samenvallen. Bij een theatervoorstelling, net als bij een dienstverlening, vallen
productie en consumptie ook samen: “Both are concerned with the strategies and
tactics employed by participants to create and maintain a desirable impression
before an audience, and both recognize that one way to accomplish this is
through the careful management of ‘expressions given and given off’ by the actors
and the physical setting of their behavior” (Grove, Fisk & Bitner, 1992, p. 95).

Deze interpretatie van werk als theater brengt allerlei mogelijkheden met zich
mee om werkprocessen met het idioom van het theater te analyseren en te
beschrijven. Zo kan gesproken worden over personeel werven als casting en het
doornemen van werkzaamheden als rehearsals, zo kunnen verschillende
theatervormen (improvisatie, straattheater) gebruikt worden om verschillende
manieren om de belevenis vorm te geven te typeren, en zo kan een regieboek
(dramatic script) worden gezien als een totale beschrijving van hoe de belevenis tot
stand moet worden gebracht. Dit soort uitwerkingen zijn te vinden in studies van
onder andere Harris, Harris & Baron (2003) en Williams & Anderson (2005).

Wat ontbreekt in deze studies over werk als theater, inclusief die van Pine &
Gilmore, is een meer abstracte of conceptuele analyse van welke onderliggende
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factoren nu een rol spelen in het ‘dramatiseren’ van de dienstverlening waardoor
een beleving ontstaat. Een dergelijke analyse die meer inzicht geeft is gedaan door
Grove, Fisk & Bitner (1992), reeds enkele jaren voor het verschijnen van het boek
van Pine & Gilmore.² Grove, Fisk & Bitner (1992) traceren ideevorming over de
relatie tussen diensten en theatrale aspecten terug tot studies in de periode
1981-1985. De relatie tussen theatrale aspecten en sociale interactie ligt nog enke‐
le decennia eerder met het werk van Kenneth Burke en van Erwin Goffman. Zij
stellen voor, in navolging van eerdere studies, om voor diensten (services) de tradi‐
tionele marketingmix van product, prijs, promotie en plaats (de 4 P’s) uit te
breiden met drie nieuwe P’s, namelijk: 1) Participants, het personeel en de klanten
die deelnemen aan de dienstverlening, 2) Physical evidence, de omgeving waar de
dienst wordt verleend en de interactie plaatsvindt, en 3) Process of service delivery,
het feitelijke proces van de dienstverlening, de opeenvolging van activiteiten. Deze
drie nieuwe P’s zijn vergelijkbaar met de theaterconcepten: actors/audience, setting
respectievelijk performance. De acteurs zijn vooral van belang bij intensief en her‐
haaldelijk contact met klanten zoals in restaurants en ziekenhuizen, en dan vooral
hun voorkomen, vaardigheden en commitment. Het publiek moet kennis hebben
(hoe gedraag ik me in een restaurant?) en vaardigheden bezitten (hoe bedien ik
een pinautomaat?) om de dienstverlening niet te laten stranden. De setting is
belangrijk als een klant er lange tijd doorbrengt, maar kan ook gebruikt worden
door een bedrijf om zich te onderscheiden van concurrenten of om een bepaald
publiek te trekken. Via de inrichting, ‘props’ en andere fysieke aanwijzingen in de
ruimte komen consumenten in contact met de dienstverlening. Dit zijn ingrijpen‐
de beslissingen: gebeurt het koken in een restaurant in een voor de klanten niet
zichtbare ruimte of kan de klant in de keuken kijken, ‘kookt’ de klant zelf (salad
bars, wokken, steengrillen) of zit de klant aan tafel bij de kok die de gerechten
voor zijn neus bereid. Dat maakt ook dat er geen uniforme servicescape is te
beschrijven, de feitelijke inrichting van een servicescape is afhankelijk van de
dienst en de doelgroep, moet onderscheidend zijn en belevenissen produceren
maar ook nog efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen worden.

4.5 Een speciale klasse van experiencescapes: Festivalscapes
Het vergt geen grote stap om via servicescapes en experiencescapes bij festivals uit
te komen. Bijvoorbeeld Morgan (2007) noemt festivals “part of the area’s ‘expe‐
rience economy” (p. 113) en ook Jepson, Clarke & Ragsdell (2014) leggen een

direct verband tussen festivals en experiencescapes: “Festivals can be seen as prime
manifestations of the experience economy as they entertain, educate, hold aesthe‐
tic value, and provide the platform for escapism” (p. 334). Er zijn ook genoeg
studies over experiences waar festivals als voorbeeld worden gebruikt (Nijs & Pee‐
ters, 2002; Rippen & Bos, 2008), en het gebruik van termen als ‘staging’ en ‘per‐
formance’ in de experience-literatuur liggen van nature al dicht bij wat ken‐
merkend is voor een festival (zie hoofdstuk 1). Festivals zijn door onder andere de
‘aangeklede’ omgeving en de interactie van personeel en bezoekers als een service‐
scape zijn te typeren. Door als kenmerk van festivals te noemen dat festivals een
unieke beleving willen bewerkstelligen (hoofdstuk 1) zijn festivals ook te typeren
als experiencescapes. Om het unieke van festivals en de inrichting ervan te bena‐
drukken met het festivalDNA zal in het vervolg gesproken worden over festival-
scapes.

Het concept van servicescapes heeft ook zijn weg gevonden naar het fes‐
tivalonderzoek (zie onder andere Bruwer & Kelley, 2014), hoewel er niet veel
studies zijn die er expliciet over gaan. Wel noemt Berridge in zijn boek Events
Design and Experience (2007) het begrip servicescape maar hij doet er in feite
weinig meer mee dan de constatering dat "…there is very little space given in
other leisure service quality publications to the design of settings from which the
experience will be developed.” (p. 75). Het aantal festivalstudies dat direct gebruik
maakt van het experience raamwerk van Pine & Gilmore is zeer beperkt. Een
voorbeeld is de studie van Manthiou et al. (2014) waarin de vier experience realms
worden gebruik die Pine & Gilmore voorstellen: education, entertainment,
escapism en esthetics. In het licht van de voorafgaande discussie is dit een one‐
venwichtige mix van motivaties (leren, escape) en festivalelementen (esthetiek en
programmering). Het onderzoek levert dan ook weinig nieuwe inzichten op. Meer
expliciete aandacht krijgt de festivalomgeving als ‘scape’ in bijvoorbeeld de studies
van Lee et al. (2008) en Grappia & Montanarib (2011).

In de studie van Lee et al. (2008) representeert het concept festivalscape “the
general atmosphere experienced by festival patrons” (p. 57, mijn cursivering).
Daarmee is er meteen verwarring: waar Bitner een duidelijk onderscheid maakt
tussen de servicescape als de gemanipuleerde ruimte en de door consumenten
waargenomen servicescape (perceived servicescape), daar gebruiken Lee et al. de
term festivalscape zowel voor de ervaren atmosfeer als voor de elementen waarmee
die fysieke ruimte wordt vorm gegeven. In dit laatste geval spreken ze over de fes‐
tivalscape als de “physical environmental cues”. Ze noemen voorbeelden zoals
kleur, lay-out, muziek en licht en verwijzen naar Bitner’s standpunt dat deze varia‐
belen gemanipuleerd kunnen worden om consumenten te beïnvloeden. In navol‐
ging van Bitner stellen ze ook dat de dimensies van de festivalscape kunnen

² Pine & Gilmore (1999) verwijzen wel naar de studie van Grove, Fisk & Bitner (1992) maar doen
er inhoudelijk niets mee. Ook noemen ze het concept van servicescapes van Bitner (1992), maar
gebruiken dat verder niet in hun theorievorming.
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worden teruggebracht tot een drietal aspecten: ambient conditions, space/facilities,
en signs, symbols and artefacts. Daarmee volgen Lee et al. het model van Bitner,
hoewel ze dus minder eenduidig zijn in hun terminologie.

Lee et al. kiezen in hun onderzoek voor zeven omgevingselementen: program
content, staff, facility, food, souvenirs, convenience en information. De keuze voor
deze elementen komt bijna naadloos overeen met het al eerder in kaart gebrachte
festivalDNA (4.1). De festivalDNA elementen program, information, food &
drinks en comfort amenities komen overeen met respectievelijk program content,
information, food en facillty/convenience. Tot op itemniveau is er een sterke overlap
tussen deze factoren in het festivalDNA en de omgevingselementen van Lee et al.
(zie van Vliet, 2011). Twee elementen blijven nog over. Souvenirs zijn al eerder
genoemd (4.1). Enerzijds zijn deze ondergebracht bij de factor prijs, daar waar het
gaat om de prijs van de souvenirs, en anderzijds zijn ze bij marketing geplaatst.
Het elementen van ’staff’ is ook als element van het festivalDNA opgenomen, ook
door het belang dat daaraan gehecht wordt in de servicescape literatuur, namelijk
de sociale interacties, tussen consumenten onderling én die tussen consumenten
en personeel (zie 4.3). Uiteindelijk vinden Lee et al. dat de elementen program
content, food en facility van invloed zijn op positieve emoties en tevredenheid. Een
interessant programma, eten van goede kwaliteit en een schone en comfortabele
uitstraling van het festival dragen significant bij aan hoe tevreden bezoekers zijn.
Positieve emoties zijn gerelateerd aan hogere tevredenheid en loyaliteit “The study
demonstrates that emotions serve as important facilitators, of the effect of fes‐
tivalscape on customer reactions” (p. 63).

De studie van Grappia & Montanarib (2011) is gericht op de factoren die het
herbezoek van een festival bepalen, oftewel de loyaliteit (repatronizing behaviour).
Hiertoe wordt aangesloten bij onderzoek naar de invloed van omgevingsstimuli
op het gedrag van mensen. Grappia & Montanarib (2011) gebruiken niet de term
servicescape of festivalscape, maar hanteren wel hetzelfde referentiekader (Bitner,
Baker) en verwijzen expliciet naar de studie van Lee et al. (2008). De keuze van de
omgevingselementen levert een rijtje op met bekende elementen: Programme con‐
tent, Staff, Locations & Atmosphere, Information/Facilities, Hotel & Restaurant offer
en Souvenirs. In vergelijking met andere studies worden deze factoren soms net
wat anders benoemd, worden factoren samengevoegd die in andere studies uit
elkaar zijn getrokken of wordt juist een factor geïntroduceerd waarvan de items in
andere studies meegenomen zijn in een meer globale factor. Op itemniveau is er
zeer sterke overlap met andere studies die festivalDNA hebben onderzocht (van
Vliet, 2011). Grappia & Montanarib kiezen niet voor één mediërende variabele
zoals Lee et al. maar voor vier: emoties, hedonisme, tevredenheid en social iden‐
tification. Voor emoties gebruiken ze de dimensie van valence, dat wil zeggen posi‐

³ Het is niet helemaal duidelijk wat de conceptuele relatie is tussen emoties en hedonisme in het
model van Grappia & Montanarib. Hedonisme wordt geoperationeerd als pleasurable, enjoyment en
playfullness, en tegelijkertijd worden positieve emoties bevraagd met de items happy, pleased, energe‐
tic en excited. Beide hebben duidelijk van doen met de dimensie van valence dus of iets plezierig of
onplezierig is.

tieve emoties - negatieve emoties, net zoals Lee et al. (2008). Voor tevredenheid
gebruiken Grappia & Montanarib het zogeheten ‘expectancy-disconfirmation
model’ waarin (on)tevredenheid het verschil is tussen de verwachtingen en de
werkelijke ervaringen (zie 4.6.2). Hedonisme als mediërende variabele staat voor
de emotionele waarde die de beleving heeft in termen van plezier en werd
bevraagd middels items zoals ‘I truly felt delighted’.³ Tot slot is sociale identificatie
de verwantschap die iemand ervaart met een bepaalde groep, zoals fans van een
voetbalclub, Apple-gebruikers, collega’s op het werk of festivalbezoekers onderling.
Een dergelijke identificatie kan tot een versterking van bepaald gedrag leiden,
zoals heraankoop of herbezoek. De ervaring van een gedeelde identiteit binnen
een groep draagt in ieder geval bij aan een positieve ervaring van het festival
(Hopkins et al., 2016), maar is ook een meer algemeen fenomeen dat zich doet
gelden in andere contexten zoals sport, rituelen, et cetera (zie Niedenthal, Krauth-
Gruber & Ric, 2006). Sociale identificatie werd bevraagd middels items zoals
‘how close do you feel to the usual festival attendee?’. Uiteindelijk komen Grappia
& Montanarib tot het conceptuele model zoals afgebeeld in figuur 4.2.

Figuur 4.2: Model van Grappia & Montanarib (2011)
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Uit het onderzoek komt naar voren dat het belangrijkste festivalelement dat
van Programme content is: “Our detailed findings highlight that a festival’s pro‐
gramme content can affect both attendees’ emotions and hedonism more strongly
than other cues” (Grappia & Montanarib, 2011, p. 1137). Andere elementen spe‐
len een wisselende of helemaal geen rol. Verder vindt de studie bevestiging voor de
mediërende rol van emoties en hedonisme tussen de festivalelementen en het
gedrag van festivalbezoekers. Hierbij heeft hedonisme een sterker effect op
tevredenheid dan emoties, oftewel: hoe meer plezier een festivalbezoeker beleeft
hoe tevredener hij/zij is. De sterkste factor van invloed op herbezoek (loyaliteit) is
tevredenheid. Er is geen direct effect van positieve emoties op herbezoek, de
invloed van positieve emoties lijkt geheel te lopen via tevredenheid. Er is wel een
directe relatie tussen negatieve emoties en herbezoek: bezoekers lijken ervan uit te
gaan dat ze een plezierige ervaring zullen ondergaan: als hier niet aan voldaan
wordt leidt dit niet alleen tot ontevredenheid maar ook direct tot een mindere
neiging tot herbezoek. Ook de factor van sociale identificatie is van invloed op
herbezoek. Hoe meer een bezoeker zich onderdeel voelt van een groep hoe groter
de neiging om nog een keer naar het festival te komen. Sociale identificatie wordt
op zijn beurt weer beïnvloed door positieve emoties en een hoog niveau van hedo‐
nisme. Het is onduidelijk waarom er in het model van Grappia & Montanarib
geen wederkerigheid is tussen social identification en ‘emotions’/‘hedonism’. Het
lijkt een redelijke aanname dat identificatie met een groep de emoties kan ver‐
sterken, bijvoorbeeld harder lachen in een groep dan wanneer je alleen bent om
dezelfde grappige situatie. Voor festivalorganisatoren is het dus zaak om via fes‐
tivalelementen bezoekers te verleiden tot positieve emoties en een hoge mate van
hedonisme omdat dit leidt tot een sterkere neiging van de bezoeker zich te iden‐
tificeren met andere festivalbezoekers als een groep, wat op zijn beurt weer leidt
tot een sterkere neiging terug te komen. Natuurlijk kan de festivalorganisatie ook
direct zorgen dat er alle gelegenheid is tot sociale interactie van festivalbezoekers:
“Festivalmanagers should promote social connections among attendees by provi‐
ding, for example, facilities and spaces to discuss topics with other attendees, fos‐
tering relations between attendees, facilitating the exchange of contact addresses
through (electronic) noticeboards, and so on” (Grappia & Montanarib, 2011, p.
1138).

4.6 Het effect van festivalscapes op bezoekers
De studies van Lee et al. (2008) en Grappia & Montanarib (2011) maken
duidelijk dat bezoekers beïnvloed worden door de festivalscape, in hun emoties
maar ook in hoe ze het festival c.q. de festivalscape evalueren. In die evaluatie
kunnen drie aspecten worden onderscheiden: kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit.

4.6.1 Ervaren kwaliteit door festivalbezoekers
Festivalbezoekers doen ervaringen op tijdens een festival die ze ook evalueren. Eén
aspect in deze evaluatie is de ervaren kwaliteit. Het begrip kwaliteit is onderhevig
aan veel discussie en verwarring in de literatuur, niet in de laatste plaats ook door
de vraag naar de relatie van kwaliteit met tevredenheid. Zo definieert de American
Society for Quality Control kwaliteit in termen van tevredenheid (satisfaction): “The
totality of features and characteristics of a product or service that bear on its abi‐
lity to satisfy customer needs” (Ralston et al., 2007, p. 25). Een vaak aangehaald
verklaringsmechanisme voor kwaliteit (‘expectancy-disconfirmation’, zie 4.6.2)
heeft ook een prominente plek in de verklaring van tevredenheid (Lee & Beeler,
2009). Het gaat te ver om deze ingewikkelde discussie hier te beslechten, maar het
is wel nodig de concepten helder neer te zetten gebaseerd op onderzoeken in de
toerisme- en festivalliteratuur.

Na een uitvoerige analyse van de literatuur komen Baker & Crompton (2000)
tot de volgende definitie van kwaliteit: “Quality of performance (…) refers to the
attributes of a service which are primarily controlled by a supplier. It is the output
of a tourism provider. Evaluations of the quality of performance are based on
tourists’ perceptions of the performance of the provider” (p. 787). Kwaliteit is de
evaluatie door de consument van de aangeboden dienst. Die dienst bestaat uit ver‐
schillende onderdelen (attributes) die gemanipuleerd kunnen worden door de
dienstverlener. De onderdelen die de dienstverlener kan manipuleren zijn zaken
zoals personeel (deskundigheid, vriendelijkheid), prijs, informatie, et cetera (Lee,
Petrick & Crompton, 2007). Die dienstverlener kan hierbij nog zo zijn best doen,
het uiteindelijke oordeel van kwaliteit is aan de consument. Het kan immers zo
zijn dat de organisatoren van het festival denken dat ze een prima programma
hebben weten samen te stellen en dat er voor lekker eten en drinken is gezorgd
maar dat dit door de bezoekers niet zo wordt ervaren.

Wat de festivalorganisatie onder controle heeft zijn precies die elementen die
eerder als festivalelementen zijn geïnventariseerd onder de noemer festivalDNA:
het festivalprogramma, de informatievoorziening, eten en drinken, een comforta‐
bele setting, bereikbaarheid, prijs, locatie, animatie, personeel en omgeving en lay-
out aspecten (zie 4.1). De festivalorganisatie maakt keuzes op deze onderdelen bij
de vormgeving en inrichting van het festival, bewust of onbewust, en met alle
beperkingen die er zijn (middelen, omstandigheden). In de onderzoeken die
onderstaand behandeld zullen worden, wordt duidelijk dat de operationalisatie
van het begrip kwaliteit, ook wel aangeduid met service quality, gerelateerd is aan
het festivalDNA, zoals information sources en comfort amenities bij Baker &
Crompton (2000) en information service, program, souvenir, food en facility bij
Yoon, Lee & Lee (2010).
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Een verdere verheldering van het concept kwaliteit vereist nog twee opmerkin‐
gen. Ten eerste wordt er hier niet voor gekozen kwaliteit te interpreteren als een
evaluatie op basis van verwachtingen (expectations). Het inhoudelijke argument
hiervoor is dat bezoekers niet altijd verwachtingen hebben over onderdelen van
een dienst en toch iets zinnigs kunnen zeggen over de kwaliteit. Het methodische
argument is dat uit de studie van Crompton & Love (1995) blijkt dat de voor‐
spellende kracht van kwaliteit als het verschil tussen verwachte en waargenomen
kwaliteit slechter is dan sec het meten van de waargenomen kwaliteit. Vergelijk
ook de kritiek op het SERVQUAL-model, in principe ook een 'disconfirmation’
gebaseerd model (waargenomen kwaliteit neemt toe als de ervaring van de dienst
de verwachtingen overstijgt), en het alternatief van het SERVPERF-model dat
alleen gebaseerd is op een meting van de waargenomen kwaliteit (Crompton &
Love, 1995; Lee & Beeler, 2009). Ten tweede wordt voor het standpunt gekozen
dat kwaliteit in principe zowel gemeten kan worden op het niveau van de
onderdelen (attributes) van de dienst als op een overkoepelend niveau, een
algemeen kwaliteitsniveau (zie Cole, Crompton &Willson, 2002).

4.6.2 Tevredenheid van festivalbezoekers
Mede op basis van vele empirische studies is er de laatste decennia steeds meer
steun gekomen voor het onderscheiden van de concepten kwaliteit en tevreden‐
heid. Een ontwikkeling die onder meer is af te lezen aan de breed gedragen stel‐
ling: ‘kwaliteit leidt tot tevredenheid’. Vraag is wel waarin kwaliteit en tevreden‐
heid verschillen. Een vaak aangedragen onderscheid is dat tevredenheid van affec‐
tieve aard is en dat kwaliteit van cognitieve aard is. Tevredenheid wordt door
diverse onderzoekers getypeerd als een “emotional response” (Lee, Petrick &
Crompton, 2007; Lee & Beeler, 2009), een “emotional state of mind” (Baker &
Crompton, 2000, p. 787) of een “emotional state”, zijnde een “affective psycho‐
logical outcome of visitors’ experience” (Yoon, Lee & Lee, 2010, p. 336). Wat de
aard is van die emotionele response of toestand blijft in het midden. Deze type‐
ring wordt hier niet gevolgd, in hoofdstuk 5 wordt geargumenteerd dat in het
proces van het evalueren van een situatie cognitieve en affectieve aspecten dermate
met elkaar verweven zijn dat het onvoldoende helderheid geeft deze aspecten als
basis te gebruiken voor het onderscheiden van twee verschillende concepten.

Daarnaast staat een typering van tevredenheid als een emotionele reactie ook
op gespannen voet met de verschillende verklaringsmodellen die geopperd zijn
voor tevredenheid. Deze kenmerken zich toch vooral door een bepaalde rationali‐
teit, of op zijn minst cognitieve ‘arbeid’. Er zijn vier verschillende verklarings‐
modellen hoe tevredenheid tot stand komt (Westbrook & Reilly, 1983; Cole,
Crompton &Willson, 2002; Yoon & Uysal, 2005; Getz, 2007):

1) In het zogenheten expectancy-disconfirmation model vormen consumenten ver‐
wachtingen over het product dat ze gaan kopen of de dienst die ze zullen afne‐
men. Vervolgens vergelijken ze de prestaties van het feitelijke product of de
feitelijke dienst met deze verwachtingen. Indien de feitelijke prestaties beter
zijn dan de verwachtingen is er sprake van een positieve disconfirmation en zal
de consument tevreden zijn. Als de feitelijke prestaties echter slechter zijn dan
de verwachtingen is er sprake van een negatieve disconfirmation en zal de con‐
sument ontevreden zijn.

2) In het Equity-model wordt tevredenheid gezien als de relatie tussen de kosten
die de consument maakt en de verwachte opbrengsten. De kosten moeten hier
niet alleen gezien worden als financiële kosten maar moeten ook gezien
worden in termen van tijd en moeite. Het met veel moeite en tegen een flink
bedrag toch een kaartje weten te bemachtigen voor een uitverkocht concert
wat dan tegenvalt zal snel de opmerking ontlokken 'heb ik daar nou al die
moeite voor gedaan?'. Omgekeerd kan het toevallig verzeild raken in een klein
restaurant in Rome en daar met buurtbewoners heerlijk eten en drinken een
memorabele avond opleveren die je altijd liefdevol over Rome laat praten.

3) In de Norm theory fungeren normen als referentiepunt om een product of
dienst aan af te meten. Ontevredenheid ontstaat als het product of dienst niet
voldoet aan de gestelde norm. Die norm kan bijvoorbeeld bestaan uit eerder
bezochte festivals waarmee je het festival dat je bezoekt vergelijkt en waardoor
je concludeert dat het net zo goed was, of slechter of beter. Een ander voor‐
beeld is de verfilming van een boek waarbij je vaak hoort 'het boek was beter'.
Het boek dient dan als norm.

4) In het perceived performance model is tevredenheid alleen een functie van de
feitelijke prestaties ongeacht de verwachtingen van de consument. In sommige
situaties kunnen consumenten zich namelijk geen verwachtingen vormen
omdat ze het product niet (kunnen) kennen. Een voorbeeld is de introductie
van de eerste walkman, of voor het eerst een safaritocht maken of een dance‐
party bezoeken, met als gevolg uitspraken zoals 'Ik weet niet wat ik moet ver‐
wachten…'. Een festivalbezoeker met weinig tot geen festivalervaring weet
mogelijk niet wat te verwachten en zal dus op basis van het festival zelf
tevreden zijn of niet (Bourdeau, De Coster & Paradis, 2001).

Maar waarin verschillen kwaliteit en tevredenheid dan wel? Om kwaliteit en
tevredenheid van elkaar te onderscheiden wordt er wel gesproken over kwaliteit
als de ervaren output van de festivalorganisatie en tevredenheid als de outcome
van de ervaringen van de bezoekers (Crompton & Love, 1995; Baker & Cromp‐
ton, 2000). Dit onderscheid kan op twee manieren verduidelijkt worden. Ten eer‐
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ste kan een kwaliteitsoordeel gevormd worden over een product of dienst zonder
dat daar direct contact mee is geweest. De ervaringen van anderen en bijvoorbeeld
promotiemateriaal kunnen al leiden tot een kwaliteitsinschatting. Deze ‘plaats‐
vervangende’ (vicariously) evaluatie is niet mogelijk bij tevredenheid. Tevredenheid
kan alleen ontstaan door direct contact met het product of de dienst. Met andere
woorden, tevredenheid is ‘experiental in nature’ (Crompton & Love, 1995). Ten
tweede is tevredenheid niet alleen afhankelijk van de onderdelen van het product
of de dienst, er kunnen allerlei ‘externe’ invloeden zijn die de tevredenheid beïn‐
vloeden: van het weer en de stemming van de consument tot toevallige sociale
interacties (Crompton & Love, 1995; Lee, Petrick & Crompton, 2007). Een goed
georganiseerd festival kan door slecht weer op een dramatische ervaring uitlopen,
een slechte line-up op een festival kan je toch altijd bijblijven als dat festival de
plek is waar je de liefde van je leven hebt ontmoet.

Het concept tevredenheid kan nu als volgt worden beschreven: tevredenheid is
een oordeel als gevolg van de interactie van een festivalbezoeker met de fysieke en
sociale omgeving (de festivalscape). Daartoe behoren (on)bewust gemanipuleerde
onderdelen van het festival (het festivalDNA) die de bezoeker evalueert als kwali‐
teit (service quality), andere toevallige factoren die niet manipuleerbaar zijn (bij‐
voorbeeld het weer) en verder alles wat de persoon meeneemt die situatie in zoals
motivaties, emoties, herinneringen, vaardigheden, mentaliteiten, ambities et cete‐
ra. Hiermee wordt aangesloten bij de conceptualisering van Crompton & Love
(1995), inclusief de stelling dat tevredenheid zowel emotionele en cognitieve ele‐
menten bevat; en ook bij Bourdeau, De Coster & Paradis (2001) wanneer zij
stellen: “considering satisfaction as a post-consumption attitude enables us to take
account of the dual (cognitive/affective) nature of the process of developing
satisfaction” (p. 43). Tot slot wordt voor tevredenheid ook het uitgangspunt
gehanteerd dat het zowel op een algemeen niveau kan worden bevraagd als op
specifieke onderdelen, wederom met verwijzing naar de studie van Cole, Cromp‐
ton &Willson (2002). Het is dus niet zo dat tevredenheid uitsluitend verwijst
naar een holistische ervaring en zich daarin onderscheid van kwaliteit.

4.6.3 Loyaliteit van festivalbezoekers
Net zoals tussen kwaliteit en tevredenheid een sterke relatie wordt verondersteld,
zo ook wordt verondersteld dat tevredenheid en loyaliteit een sterke band hebben:
tevreden klanten zullen eerder terugkomen voor nieuwe aankopen en zullen ook
minder geneigd zijn bij de concurrent te shoppen. Loyaliteit heeft te maken met
de onwankelbare trouw van een consument aan een product (merk) of een dienst
(provider). Dit heeft zowel een gedragscomponent als een attitudecomponent.
Loyale consumenten besteden in hun gedrag minder aandacht aan aanbiedingen

van concurrenten en zijn meer dan andere consumenten bereid om een hogere
prijs te betalen. Apple-‘adepten’ zijn hiervan een goed voorbeeld. Het gedrag uit
zich in herhaalaankopen of herhaalbezoek (repatronizing). De attitudecomponent
bestaat uit een positieve houding tegenover het merk en/of provider, wat zich uit
in positieve aanbevelingen naar anderen toe en ook positieve mond-tot-mond‐
reclame wat tot een vergroting van de reputatie van het merk kan leiden.
Bovendien tolereren loyale consumenten meer ontevredenheid over een product
of dienst (Pritchard & Howard, 1997; Grappia & Montanarib, 2011). Loyaliteit
wordt in sommige onderzoeken ook wel behavioral intention genoemd, maar deze
twee begrippen zijn “interchangeable in the literature of marketing and tourism”
(Yoon, Lee & Lee, 2010, p. 337).

De opvatting dat loyaliteit uit zowel een gedragscomponent als een attitude‐
component bestaat, is inmiddels een breed aanvaard uitgangspunt. Niet in de laat‐
ste plaats doordat het construct loyaliteit hiermee een betere voorspellende waarde
heeft gekregen in onderzoek. Met deze twee componenten wordt het mogelijk een
typologie van loyaliteit te maken door beide componenten met elkaar te kruisen.
Pritchard & Howard (1997) vinden in hun studie ondersteuning voor vier typen
van loyaliteit bij toeristen (Figuur 4.3). De ‘echte’ loyale reizigers scoren zowel
hoog op de gedragscomponent als op de attitudecomponent: zij hebben een sterke
verbondenheid met het product en vertonen ook herhaalgedrag. De ‘spurious’
loyale reizigers vertonen wel herhaalbezoek maar hebben geen verbondenheid met

Figuur 4.3: Typen van loyaliteit (Pritchard & Howard, 1997)
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de dienst of het product. Deze consumenten zullen waarschijnlijk snel van dien‐
stenaanbieder wisselen zodra er een beter alternatief voorhanden is. Deze groep is
prijsgevoelig, maar ook bijvoorbeeld kwaliteit en programma aanbod spelen een
rol in het wisselen van aanbieder (Prentice & Andersen, 2003). De ‘latent’ loyale
reizigers hebben juist wel een sterke verbondenheid met de dienst maar maken er
weinig gebruik van. Oorzaken hiervan kunnen zijn: te duur om er veel gebruik
van te maken of slechte bereikbaarheid. Tot slot hebben de ‘low’ loyale reizigers
weinig met de dienst en zullen zij ook niet veel herhaalbezoeken plegen. In hun
onderzoek tonen Pritchard & Howard (1997) de invloed aan van drie factoren op
loyaliteit: involvement, waargenomen service quality en satisfaction. Zeker de twee
laatste begrippen komen ook prominent voor in het onderzoek naar festivals.

Loyaliteit is bij festivals onderzocht door te vragen naar de intentie terug te
komen of de intentie positief over het festival te spreken tegenover bekenden en
anderen (Lee et al., 2008; Grappia & Montanarib, 2011). Daarnaast is het effect
van loyale bezoekers ook bekeken door bij festivals een onderscheid te maken tus‐
sen zogeheten first time visitors en repeat visitors. Fakeye & Crompton (1991) vin‐
den dat repeat visitors meer oog hebben voor sociale mogelijkheden van een fes‐
tival. Backman et al. (1995) vinden dat repeat visitors meer gedreven worden door
Event novelty en Socialization, maar Scott (1996) vindt juist dat first-time visitors
gedreven worden door Curiosity. Mohr et al. (1993) vinden vooral verschil op
Excitement bij first time visitors en repeat visitors. Er is echter weinig onderzoek dat
zich richt op waarom festivalbezoekers loyale bezoekers worden: “Al-though it is
generally agreed that loyal customers can play a crucial role in the long-term sur‐
vival of festival organizations (…) what still remains in question is understanding
the predictors of customers’ re-patronizing behaviour and intention” (Grappia &
Montanarib, 2011, p. 1130).

4.6.4 Een web van afhankelijkheden
Nu de afzonderlijke concepten van kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit zijn
belicht, kan de vraag gesteld worden naar de onderlinge afhankelijkheid van deze
concepten. Daar zijn inmiddels vele studies over die hier niet allemaal aan bod
kunnen komen. In Tanford & Jung (2017) is een meta-analyse te vinden van de
relatie van festivalkenmerken en tevredenheid en loyaliteit, hoewel daar motiva‐
ties, festivalDNA en bijvoorbeeld ook sfeer door elkaar lopen, conceptueel niet
handig zoals hier wordt betoogd. Aan de hand van drie voorbeelden zal deze
discussie worden gepresenteerd zoals gevoerd in de context van festivals. Hierbij
zullen ook de al eerder beschreven concepten van motivaties en demografische
variabelen terugkeren (hoofdstuk 3).

Allereerst het onderzoek van Baker & Crompton (2000) dat zich richt op de

invloed van kwaliteit (performance of quality) op tevredenheid (satisfaction) en
loyaliteit (behavioral intentions) in de context van festivals. De impact van kwali‐
teit en tevredenheid op loyaliteit is volgens Baker & Crompton nog niet
onderzocht in het veld van toerisme c.q. festivals. Ze halen maar één studie aan en
die is vanuit de marketing, waarbij de conclusie is dat “…satisfaction had a
stronger and more consistent effect on purchase intentions than did service
quality” (p. 790). Uitgangspunt voor de studie is de veelgehoorde stelling dat
“quality [serves] as a precursor of satisfaction” (p. 788). Voor deze stelling is bewijs
aangetroffen in meerdere studies. Baker & Crompton betwijfelen echter of deze
relatie lineair is. Dat wil zeggen, ze veronderstellen dat er meer factoren zijn die de
tevredenheid kunnen beïnvloeden dan uitsluitend ervaren kwaliteit. Indien je net
een bekeuring hebt gekregen of ruzie hebt gemaakt met je vrienden dan beïn‐
vloedt dat de tevredenheid over het festival. Ook het omgekeerde kan voorkomen,
als je je met vrienden vermaakt kun je uitermate ‘tevreden’ terugkijken op het fes‐
tival terwijl de ervaren kwaliteit van de camping of het eten dramatisch was. Aan
dit soort omstandigheden kan de festivalorganisatie niets doen. Dit soort aspecten
als de stemming die bezoekers meenemen naar het festival of externe omstan‐
digheden zoals het weer en sociale interacties is al eerder expliciet onderdeel
gemaakt van het concept tevredenheid (4.6.2). Baker & Crompton stellen ver‐
volgens: “All else equal, higher quality performance in facility provision, program‐
ming, and service are likely to result in a higher level of visitor satisfaction.
However, extraneous variables associated with factors outside the control of the
provider make it likely that there will be a less than perfect correlation between
the two measures” (p. 787/788). In het empirisch onderzoek van Baker &
Crompton zijn deze factoren die buiten de invloed van de organisatie liggen niet
verder onderzocht. Het onderzoeksmodel van de studie van Baker & Crompton is

Figuur 4.4: Model in het onderzoek van Baker & Crompton (2000)
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weergegeven in figuur 4.4, waarbij de pijlen aangeven dat er een direct effect
wordt verondersteld van de ene factor op de andere factor. Dit model is vergelijk‐
baar met het model in de studie van Bruwer & Kelley (2014).

Het onderzoek is uiteindelijk uitgevoerd tijdens een jaarlijks festival met
optochten, liveoptredens en markten in een historisch stadscentrum. De
waargenomen kwaliteit werd gemeten aan de hand van achttien items verdeeld
over vier categorieën: general features (algemene elementen van een festival: aankle‐
ding, veiligheid), specific features (specifieke elementen van dit festival: pro‐
gramma, activiteiten), information sources (programmagids, stratenkaart, informa‐
tiestands) en comfort amenities (plaatsen om te rusten, schone toiletten). Allemaal
items die al eerder onder het festivalDNA zijn geschaard. De items werden
bevraagd door te vragen of bij het betreffende kenmerk de kwaliteit lager of hoger
lag dan het gewenste kwaliteitsniveau. Bezoekers konden scoren op een negen‐
puntsschaal, lopend van ‘lager’ (1), naar ‘zelfde als gewenst’ (5) en ‘hoger’ (9). De
tevredenheid werd gemeten aan de hand van vier begrippenparen dissatisfied/satis‐
fied, displeased/pleased, unfavorable/favorable, en negative/positive. De loyaliteit werd
gemeten met in totaal zeven items, met vragen over onder andere ‘vrienden en
kennissen aanraden te gaan’ en ‘de bereidheid meer te betalen’. Resultaten van het
onderzoek geven aan dat er een significant direct effect is van kwaliteit op
tevredenheid en van tevredenheid op loyaliteit. Er werd ook een effect gevonden
van kwaliteit op loyaliteit dat niet beïnvloed werd door tevredenheid. In deze
studie blijken met name de general features en de specific features hierbij een rol te
spelen. Deze directe relatie tussen kwaliteit en loyaliteit geeft festivalorganisatoren
een mogelijkheid direct te sturen op loyaliteit omdat ze de individuele diensten
kunnen beïnvloeden, daarmee het kwaliteitsoordeel van de bezoekers en in het
verlengde daarvan de loyaliteit, zonder tussenkomst van de tevredenheid. Het
totale effect van kwaliteit op loyaliteit is zelfs groter dan het effect van tevreden‐
heid op loyaliteit. De resultaten van het onderzoek ondersteunen dus het voor‐
gestelde model. In latere studies van Cole, Crompton &Willson (2002) en Lee,
Petrick & Crompton (2007) wordt ook empirische data gevonden die het model
ondersteunen. De studie van Cole, Crompton &Willson (2002) brengt een ver‐
der onderscheid aan tussen specifieke tevredenheid en algemene tevredenheid
(4.6.2), en tussen specifieke kwaliteit en algemene kwaliteit (4.6.1).

Ook Lee & Beeler (2009) refereren aan ander onderzoek waarin de relatie tus‐
sen tevredenheid en loyaliteit is aangetoond: “Visitors with higher level of satisfac‐
tion are more likely to have an affirmative attitude of the experience, have higher
intentions of revisiting a destination or purchasing tourism-related products, and
are more likely to disseminate positive word-of-mouth communications to others”
(p. 18). Wat volgens Lee & Beeler nog niet is onderzocht is de invloed van ver‐

schillende voorspellers op tevredenheid en loyaliteit (future intention), namelijk
motivatie, involvement en kwaliteit (service quality). De onderzoekers veronder‐
stellen een directe invloed van deze factoren op zowel tevredenheid als op loyali‐
teit (zie figuur 4.5). Voor de meting van motivatie hanteren de onderzoekers de
items uit Crompton & McKay (1997). Voor kwaliteit gebruiken ze onder andere
de items uit Baker & Crompton (2000) met dezelfde categorieën: general features,
specific features, information sources en comfort amenities. Deze items zijn alle te
rangschikken onder festivalDNA (van Vliet, 2011). Tevredenheid werd met één
vraag getoetst op een tienpuntsschaal van ‘most satisfied’ tot 'least satisfied’.
Loyaliteit werd gemeten aan de hand van drie vragen over mond-tot-mond‐
reclame en de intentie terug te komen. Van involvement wordt ten slotte niet
duidelijk welk standpunt de onderzoekers innemen, ze gebruiken in ieder geval
een aangepaste versie van de Personal Involvement Inventory van Zaichkowsky (zie
verder hoofdstuk 6). Uit het onderzoek blijkt dat voor tevredenheid de belang‐
rijkste voorspellers zijn: kwaliteit (general features), involvement, motivatie (Remi‐
niscence) en demografische aspecten (leeftijd). De belangrijkste voorspellers voor
loyaliteit waren: kwaliteit (general features), motivaties, tevredenheid en involve‐
ment. Hier speelden demografische aspecten dus geen significante directe rol, en

Figuur 4.5: Model in het onderzoek van Lee & Beeler (2009)
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De nieuwe factor in dit model is value: dit is de afweging tussen de gepercipieerde
kwaliteit, dat wat men er aan heeft gehad, en dat wat het gekost heeft, in zowel
geldelijke zin (prijs, reiskosten) als in niet-geldelijke zin (tijd, moeite). Value is
hoeveel waar de bezoeker voor zijn ‘geld’ krijgt: “As customers perceive more
quality than sacrifice, they are likely to assess higher value” (p. 337). Dit herinnert
aan het Equity-model dat eerder besproken is bij het concept van tevredenheid

Figuur 4.6: Model in het onderzoek van Yoon, Lee & Lee (2010)

(4.6.2). Dit is ook letterlijk terug te zien in één van de drie items die gebruikt zijn
om value te meten: “The festival was worth what I spent (money, time, effort)”.
Ook de andere twee gebruikte items kunnen worden gezien als operationalisaties
van tevredenheid: “The festival offered more value than expected” (Expectancy-
disconfirmation model) en “The festival offered more value than did other festivals”
(Norm theory). De conceptualisering van het begrip value in relatie tot tevreden‐
heid is niet helder in de studie van Yoon, Lee & Lee. Uiteindelijk lijkt het neer te
komen op een onderscheid tussen cognitief versus affectief: “in contrast to the
cognitive-oriented value construct, satisfaction has been described as an affective-
based construct” (p. 337). Dit onderscheid cognitief-affectief klinkt echter niet
door in de operationalisatie van value. Ook een eerdere studie door twee van de
drie dezelfde auteurs (Lee, Yoon & Lee, 2007) brengt geen duidelijkheid. De in
die studie gebruikte items als operationalisatie van value zijn een mix van ervaren
kwaliteit (“I received good service”, “reasonably priced”), tevredenheid (“more
than what I expected”) en emoties (“gave me pleasure”). Een nogal ‘mixed bag’.

De resultaten van het onderzoek van Yoon, Lee & Lee bij het Punggi Ginseng
Festival in Zuid-Korea ondersteunen alle veronderstelde relaties in het model. Er
is een significante relatie tussen kwaliteit en value, met program als meest domi‐
nante factor, alleen voor de factor Information service is er geen significante bijdra‐
ge. Er is een positieve relatie tussen value en tevredenheid en er is een positieve
relatie tussen tevredenheid en loyaliteit. De relatie tussen kwaliteit en loyaliteit is
door de onderzoekers niet onderzocht.

4.7 De wisselwerking tussen motivaties en FestivalDNA
Net zoals in hoofdstuk 3 voor de bezoeker generieke motivaties zijn beschreven,
zijn in dit hoofdstuk de generieke elementen beschreven die festivalorganisaties
tot hun beschikking hebben om hun festival in te richten en aantrekkelijk te
maken voor bezoekers. Deze elementen zijn het festivalDNA genoemd en bestaan
uit tien elementen: Program, Information, Food & Drinks, Comfort amenities,
Transport, Price, Location, Animation, Staff en Ambience/Lay-out. Naar een festival
gaan is een complex samenspel van generieke motivaties en andere kenmerken van
de bezoeker en de orkestratie van het festivalDNA door festivalorganisatie om een
bepaald publiek te verleiden en te binden. Uiteindelijk komen die samen in een
festivalscape, de ingerichte ruimte waar de belofte van bijvoorbeeld een unieke
beleving gestalte moet krijgen en waargemaakt moet worden. Het zien van het
concept festivalscape als een specifieke soort van servicescape geeft de
mogelijkheid onderzoek naar servicescapes te betrekken in het typeren van de
festivalscape.

Festivalbezoekers verlaten vol ervaringen de festivalscape, maar daar houdt het

voor de motivaties was er geen specifieke motivatie die significant bijdroeg aan het
algemene effect. Kwaliteit is voor zowel tevredenheid als voor loyaliteit de sterkste
voorspeller. Over het geheel genomen wordt het model in het uitgevoerde
onderzoek dus in belangrijke mate ondersteund.

Tot slot de studie van Yoon, Lee & Lee (2010). Zij hanteren een rechttoe-
rechtaan model: kwaliteit beïnvloedt value, value beïnvloedt tevredenheid en
tevredenheid beïnvloedt loyaliteit (zie figuur 4.6). Een iets ingewikkelder maar
vergelijkbaar model is te vinden in Lacap (2020). Yoon, Lee & Lee hebben dit
onderzoek opgezet omdat ze weinig onderzoek konden vinden in het domein van
toerisme, laat staan in het domein van festivals, naar de invloed van festivalkwali‐
teit op wat bezoekers van het festival vonden nadat ze er geweest waren (post-visit
perceptions). Inzicht in wat bezoekers van het festival vinden en hoe loyaal ze aan
het festival zijn is belangrijk om het festival eventueel aan te passen, zeker als er
een directe relatie gelegd kan worden met bepaalde festivalelementen (lees: fes‐
tivalDNA). Bij Yoon, Lee & Lee worden de begrippen kwaliteit, tevredenheid en
loyaliteit op een gelijke manier gebruikt als in de voorgaande onderzoeken. Kwali‐
teit is de waargenomen kwaliteit van de producten en diensten die door de dienst‐
verlener wordt aangeboden. In dit onderzoek wordt dit gemeten aan de hand van
vijf categorieën waarin het festivalDNA herkenbaar is: informational service, pro‐
gram, souvenir, food en facility. Tevredenheid is de uitkomst van de totale ervaren
kwaliteit. Tevredenheid werd gemeten met items zoals “Overall, I am satisfied
with the festival”. Voor loyaliteit volgen Yoon, Lee & Lee de onderverdeling in
attitudecomponenten en gedragscomponenten, die ze operationaliseren in drie
items, waaronder het item “I will spread positive word-of-mouth about the fes‐
tival”.
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niet op. Festivalbezoekers vormen zich een oordeel over het festival en gaan ook
bepaald gedrag vertonen als gevolg van hun festivalbezoek: foto’s uploaden naar
websites, sterke verhalen vertellen aan vrienden, muziek streamen van artiesten,
een kaartje reserveren voor de volgende editie, negatieve uitlatingen doen op
sociale media et cetera. In al deze uitingen zijn drie aspecten onderscheiden die
iets zeggen over hoe de festivalscape is ervaren: kwaliteit, tevredenheid en loyali‐
teit. Kwaliteit is de evaluatie door de festivalbezoeker van het festivalDNA, hier‐
over hoeft de festivalbezoeker geen specifieke verwachtingen te hebben. Tevreden‐
heid is een oordeel als gevolg van de interactie van een festivalbezoeker met de fes‐
tivalscape, daartoe behoren (on)bewust gemanipuleerde onderdelen van het fes‐
tival, het festivalDNA dat de bezoeker evalueert als kwaliteit (service quality), maar
ook toevallige omstandigheden waar de festivalorganisatie geen controle over heeft
zoals het weer en sociale interacties. Loyaliteit heeft te maken met de onwankelba‐
re trouw van een consument aan een product (merk) of een dienst (provider). Dit
heeft zowel een gedragscomponent als een attitudecomponent. Het gedrag uit
zich in herhaalaankopen of herhaalbezoek. De attitudecomponent bestaat uit een
positieve houding tegenover het merk en/of dienstverlener, wat zich uit in onder
andere positieve aanbevelingen naar anderen toe en ook positieve mond-tot-
mondreclame.

Met al deze facetten van generieke motivaties, festivalDNA, festivalscape en de
begrippen kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit is veel in kaart gebracht van de
bezoeker. Tegelijkertijd is een belangrijk aspect van het festivalbezoek nog steeds
aan het zicht onttrokken: de beleving. In de volgende drie hoofdstukken zal dit
centraal komen te staan: de analyse en meting van beleving zal nadrukkelijk
worden belicht waarbij festivals als een interessante casus zullen fungeren om de
inzichten rond bezoekersbeleving toe te lichten.



Beleving
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5 Beleving

Met de beschrijving van het festivallandschap, de specifieke festivalscape waarin
een bezoeker zich onderdompelt en de vele factoren die inwerken op de bezoe‐
kersbeleving en dit voortstuwen, is een kernaspect in feite nog buiten schot
gebleven: de ervaren emoties. De beleving van festivals en evenementen in de zin
van ervaren emoties, is een onderwerp waar relatief weinig onderzoekers zich
diepgaand mee bezig hebben gehouden. Morgan (2008) constateert: “Most
research into event attendees has focused on motivation and satisfaction rather
than the experience” (p. 83). Getz (2010) komt tot eenzelfde conclusie: “Much
research has been conducted on festival motivations, but not on actual experiences
or the meanings attached to them" (p. 21).

In dit hoofdstuk staat de beleving als ervaren emoties centraal. De Engelse
term experience laat zich vertalen naar het Nederlands in zowel beleving als
ervaring, net zoals het Duits 'Erlebnis' en 'Erfahrung' kent. Dit heeft geleid tot
voorstellen om tijdens het festival te spreken over beleving en na het festival over
ervaring, als ‘verwerkte beleving’ (Rippen & Bos, 2008). Deze redenering wordt
hier niet gevolgd, al is het maar omdat het uitgangspunt niet gedeeld wordt dat
beleving "tijdruimtelijk begrensd is" (ibid., p. 59). De anticipatie op een gebeurte‐
nis kan al tot grote euforie leiden (het vooruitzicht je geliefde te ontmoeten na
lange tijd) en jaren later kunnen de rillingen nog over je rug lopen bij de herinne‐
ring aan een voorval (brandlucht die paniek veroorzaakt bij brandslachtoffers, een
aandenken aan een overleden kind dat weer tot tranen leidt). Dit zijn voorbeelden
van wat Frijda (2008) de wet van behoud van emotioneel momentum noemt.

Dit geeft wel aan dat het tijdsaspect van belang is, beleving kan gaan over een
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langer durende gebeurtenis (een vakantie, een relatie) of over een kortstondig
moment (luisteren naar een favoriet muzieknummer, een oude bekende plotseling
tegenkomen). Het is het verschil tussen een episode en een moment, een film die
zich ontrolt of een snapshot die je maakt (Mulder & van Vliet, 2005), een cus‐
tomer journey of de productbeleving die je waarneemt op enig moment in die
klantreis. In dit en de volgende hoofdstukken worden beide vormen van beleving
belicht omdat beide ook passen bij een festivalbezoek. De beleving van festivals
gaat om zowel de anticipatie op het festivalbezoek, het feitelijk bezoek en de bele‐
ving na het bezoek, zoals memorabele momenten waarover verteld wordt. Daarbij
richt de analyse zich op hoe en wanneer een gebeurtenis of een moment emotio-
neel geladen wordt. Wat dit precies betekent is het onderwerp van de komende
drie hoofdstukken. In dit hoofdstuk komen er verschillende theorieën voorbij wat
emoties zijn en hoe ze werken. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan hoe emoties kunnen worden gemeten en in het afsluitende hoofdstuk worden
de inzichten toegepast in het meten van sfeer dat vaak gezien wordt als een essen‐
tiële component van de festivalbeleving.

In het onderzoek naar de beleving van evenementen en specifiek festivals is er
weinig aandacht voor een analyse van beleving als ervaren emoties. Er zijn genoeg
onderzoekers die er iets van vinden, maar een gestructureerde c.q. modelmatige
aanpak hoe emoties werken en welke factoren daarop inspelen zijn schaars. In dit
hoofdstuk wordt begonnen met een verkenning van een vijftal belevingsmodellen
(5.1). Deze zijn niet allemaal afkomstig uit de context van festivalonderzoek, maar
ook vanuit bijvoorbeeld design en retail. Twee specifieke modellen over de bele‐
ving van museumbezoekers zullen in hoofdstuk 7 worden besproken omdat ze
ontwikkeld zijn in het onderzoek naar sfeer. De modellen sluiten aan bij de eerde‐
re discussies over motivaties (hoofdstuk 3) en festivalDNA (hoofdstuk 4) maar
schieten uiteindelijk tekort in de analyse van de ervaren emoties. Hiertoe zal toe‐
vlucht worden gezocht bij de psychologie en de in dat vakgebied ontwikkelde
emotietheorieën. Na een korte 'fenomenologische' introductie van emoties (5.2)
en de behandeling van enkele vaak aangehaalde emotietheorieën in het onderzoek
naar bezoekersbeleving wordt gekozen voor de appraisal theorie van emoties om
tot een structurele en onderbouwde beschrijving te komen van de functie en wer‐
king van emoties. De consequenties voor de analyse van de festivalbeleving van
deze theorie worden onderzocht (5.3). Tot slot zal de gekozen opvatting over de
ervaren emoties worden geïntegreerd in de ontwikkelde inzichten van de eerdere
hoofdstukken (5.4).

5.1 Modellen voor bezoekersbeleving
Over de beleving van bezoekers aan onder andere evenementen, festivals, winkels

en musea zijn vele uitspraken te vinden. Deze uitspraken zijn echter veelal niet
onderbouwd, niet ingebed in een samenhangende visie of er wordt slechts inge‐
zoomd op een deelaspect van beleving. Zo richt bijvoorbeeld Ooi (2005) zich op
de invloed van aandacht op beleving, in die zin dat de beleving met de aandacht
gericht kan worden. Veel meer dan dat komen we niet te weten. Dergelijke uit‐
spraken krijgen pas meerwaarde als ze onderdeel zijn van een model, oftewel van
een consistente beschrijving van de structurele samenhang van factoren die gerela‐
teerd zijn aan de beleving.

Een model voor beleving dat regelmatig in de literatuur opduikt is het model
van de museumbeleving van Falk & Dierking (1992). Dit Interactive Experience
Model bestaat uit het samenkomen van een persoonlijke context (interesses,
motivaties, ervaringen, kennis), een sociale context (het contact met anderen) en
de fysieke context (de architectuur van het gebouw, voorzieningen, route die men
volgt et cetera). Deze drie factoren komen ook terug in festivalliteratuur. Zo praat
Getz (2007) over drie factoren van invloed op het bezoeken van een event: per‐
soonlijke, sociale en fysieke factoren. Dit laatste verwijst naar letterlijke obstakels
om naar een event te gaan (bereikbaarheid). In het model van Falk & Dierking
ligt de nadruk op de constructie van de beleving door de persoon zelf: “Each of
the contexts is continuously constructed by the visitor, and the interaction of the‐
se create the visitor’s experience” (p. 3). Ze blijven in hun beschrijving echter
steken in allerlei randvoorwaarden voor de beleving en komen niet tot een type‐
ring van de ervaren emoties zelf, noch wat dit construeren door de bezoeker
inhoudt (zie ook Packer & Ballantyne, 2016). Een ander punt is ook dat zich in
de twintig jaar die we inmiddels verder zijn zich een nieuwe context aangediend:
de virtuele context, de toegang tot en het gebruik van digitale content. Zeker voor
musea speelt dit sinds het einde van de vorige eeuw een grote rol in hun dienstver‐
lening gericht op de beleving van de museumbezoeker (van Vliet, 2009).

Waar het model van Falk & Dierking te globaal is om de ervaren emoties te
doorgronden daar is een ander vaak aangehaald concept weer te specifiek: het flow
concept van Csikszentmihalyi. Volgens deze theorie zoeken mensen 'optimal
arousal' die leidt tot wat Csikszentmihalyi flow noemt: diepe geïnvolveerdheid en
intense concentratie die tot aan de transcendentie van het zelf kan gaan. Een toe‐
stand waarin bijvoorbeeld musici en atleten terecht kunnen komen tijdens de
prestaties die ze leveren en die we mogelijk ook herkennen als we 'in the zone' zijn
als we helemaal opgaan in bijvoorbeeld een videogame. Deze toestand van flow is
een weerslag van de relatie tussen de persoonlijke vaardigheden van iemand en de
uitdagingen die met een activiteit gepaard gaan. Is de uitdaging lager dan onze
vaardigheden dan ontstaat verveling, is de uitdaging juist hoger dan onze vaar‐
digheden dan ontstaat angst. Flow is de situatie waarin zowel de uitdaging als de
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vaardigheden hoog zijn (Nijs & Peters, 2002; Getz, 2007; Rippen & Bos, 2008).
Het concept flow komt weinig voor in de festivalliteratuur en is zoals gezegd te
beperkt in scope om het geheel van de ervaren emoties te verklaren. De gedachte
van een (mis)match tussen kenmerken van de situatie en de mogelijkheden van de
persoon is een inzicht dat een bruikbaar concept is voor de verklaring van bele‐
ving, maar dan wel ingebed in een meer omvangrijke theorie.

Kirchberg & Tröndle (2012) in een overzichtsartikel bespreken vijf theorieën
over bezoekersbeleving in musea. Naast het hierboven al genoemde contextuele
leermodel van Falk & Dierking en het flow model van Csikszentmihalyi,
bespreken ze ook nog drie andere modellen. In de samenvatting die Kirchberg &
Tröndle geven (zie figuur 5.1), valt allereerst op dat er eenzelfde ‘temporele’
structuur in al deze modellen zit als ook hier gehanteerd: een moment van voor
het bezoek, tijdens het bezoek, en een moment van na het bezoek. Bij de
inhoudelijke invulling van deze verschillende momenten zitten geen elementen
die niet eerder zijn genoemd zoals de kenmerken van de omgeving (servicescape,
FestivalDNA), dat wat de bezoeker ‘meeneemt’ de situatie in (stemming, motiva‐
tie, demografische kenmerken et cetera) en hoe de situatie wordt geëvalueerd
(tevredenheid, leren, ontspannen): “overall, the studies exhibit a rather homoge‐
neous kind of knowledge concerning visitor experiences in the museum. A pre‐
dominant resemblance is the general idea of chronology and causality, perpetually
using the same underlying schema. There are always social, personal, or physical
characteristics (pre-visit parameters) that influence the visit experiences (satisfying,
confirming, or aesthetic). Subsequently, the effects of the visit experiences are
always some kind of utilitarian measures of post-visit satisfaction and reward con‐
sequences, either cognitive or emotional” (2012, p. 447-448).

Vijf belevingsmodellen zullen meer in detail worden behandeld omdat ze pro‐
beren op een modelmatige manier de bezoekersbeleving te vangen.¹ De modellen
van Morgan (5.1.1) en Ralston (5.1.2) zijn ontwikkeld in de context van beleving
van evenementen c.q. festivals. Van Vliet’s model (5.1.3) is een analyse van wat
het betekent om te ontwerpen voor beleving en analyseert de aard van ervaren
emoties. Verhoef (5.1.4) beschrijft een model voor klantbeleving, een belangrijk

thema binnen marketingonderzoek. Het model van Packer & Ballantyne (5.1.5)
analyseert de bezoekersbeleving van musea. Meer specifieke modellen over bele‐
ving van sfeer komen in hoofdstuk 7 aan de orde.

¹ Dit is geenszins een uitputtende opsomming, zie bijvoorbeeld ook Quinlan-Cutler & Carmichael
(2010), Kinnunen & Haahti (2013), Petermans et al. (2013), Ellis et al. (2017), Bastiaansen et al.
(2019). En bijvoorbeeld Stoffers (2014) die het werk van Van Maanen toepast voor een analyse van
de esthetische en collectieve ervaringen bij popfestivals. Daarnaast zijn er diverse studies die zogehe‐
ten ‘modes’ van beleving beschrijven maar geen onderliggende en gestructureerde verklaring bieden
voor die verschillende ‘modes’, zoals bijvoorbeeld Cohen (1979), Pine & Gilmore (1999) en ande‐
ren (zie Mulder & van Vliet, 2005).

5.1.1 Het model van Morgan voor evenementbeleving
Morgan (2006, 2007, 2008) presenteert een holistisch model voor de beleving
van evenementen c.q. festivals (zie figuur 5.2). In dit model brengt hij twee
aspecten samen. Bovenaan in het model staan de aspecten die direct onder con‐

Figuur 5.1: Vijf modellen voor de bezoekersbeleving in musea
(Kirchberg & Tröndle, 2012)
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trole staan van de organisatie: deze hebben van doen met het ontwerpen, mana‐
gen en realiseren van het festival als manipulatie van de ruimte. Deze worden ver‐
der onderverdeeld in twee zaken: de feitelijke organisatie van het festival en de
zogeheten design personality. De fysieke organisatie heeft te maken met de fysieke
en praktische kant van een event zoals bereikbaarheid, informatie, toegang, beta‐
ling, et cetera. Design personality is de algehele uitstraling van het evenement zoals
ontworpen middels aankleding, programmering, setting, thema’s en uitgedragen
in de marketing van het event. Onderaan in het model staan de bezoekersaspecten
die van belang zijn. Ook hier worden twee zaken onderscheiden: persoonlijke
opbrengsten en symbolische betekenissen. De persoonlijke opbrengsten gaan over
wat de bezoeker uit het event wil halen, dat wat het oplevert voor de bezoeker zelf:
ontspanning, ontsnappen of iets bereiken. Symbolische betekenissen ontstaan

Figuur 5.2: Prism of Event Experience (Morgan, 2008) door de persoonlijke culturele achtergrond van de bezoeker en haar/zijn begrip
van de historische en culturele context van het evenement. Het gaat hier over de
betekenis die de bezoeker geeft aan het event en de identificatie met die betekenis
en waarden waarvoor het festival staat. Om dit onderscheid verder aan te geven
gebruikt Morgan de begrippen push/pull van Crompton: er is een push vanuit de
bezoeker en een pull vanuit de organisatie (zie 3.3).

Deze twee aspecten van organisatie en bezoeker komen op twee manieren
samen: een festival schept de mogelijkheid van sociale interactie tussen bezoekers
onderling en van bezoekers met anderen zoals artiesten maar ook personeel van
het festival. De fysieke inrichting van een festival en allerhande activiteiten maken
dit mogelijk en de motivaties van bezoekers kunnen hierop aansluiten. De tweede
manier van samenkomen is in de identiteit die het festival uitdraagt en de beteke‐
nis die een bezoeker eraan geeft. Dit vindt plaats in de context van culturele tradi‐
ties en de geschiedenis van het festival.

Deze analyse leidt uiteindelijk tot een model dat Morgan aanduidt als prism of
event experience. Morgan benadrukt de onderlinge samenhang van al deze elemen‐
ten en vindt die samenhang ook in een analyse van het Engelse achtdaagse folkfes‐
tival Sidmouth Folk Festival in 2005. Dit onderzoek bestond uit de analyse van
uitspraken van bezoekers op een community website, een zogeheten netnographic
onderzoek: etnografisch onderzoek met gebruik van internetbronnen. In dit geval
ging het om 95 berichten van 59 verschillende bezoekers. De bezoekers van het
festival berichten veel over de sociale interactie tijdens het festival met gelijkge‐
stemden en blijken zich vooral zorgen te maken over de locaties van de ver‐
schillende events om er op tijd te kunnen zijn en zoveel mogelijk uit het festival te
maken. Alles wat daarbij in de weg staat, zoals wachtrijen, onduidelijke informatie
en ongunstige programmering, krijgt een negatieve lading. Uit dit onderzoek
deduceert Morgan de belangrijkste elementen van een geslaagd festival: overdadi‐
ge keuze, momenten van verbazing, gedeelde ervaringen, aandacht voor het
onconventionele en onderscheidenheid.

Het model van Morgan doet wat het belooft, het geeft een samenhangend
geheel van factoren die een rol spelen bij de beleving van evenementen en fes‐
tivals. Toch zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij het model. Ten eerste is
het maar de vraag of de complexe samenhang van de verschillende elementen die
Morgan beschrijft wel afgedekt kunnen worden door zo’n specifieke en kleine
steekproef in zijn onderzoek. Complexe modellen leggen methodisch druk op het
vinden van een goede manier om deze complexe samenhang inzichtelijk te maken
door bezoekers te bevragen en te observeren (zie onder andere Wood & Master‐
man, 2008; Holloway, Brown & Shipway, 2010). Ten tweede en misschien wel
belangrijker, is het ongelukkige gebruik van de begrippen push/pull. Ongelukkig
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omdat deze concepten precies op een manier worden geïnterpreteerd die in
hoofdstuk 3 als misinterpretatie is aangetoond: push zijn interne persoonlijke
motivaties en pull zijn “the attractions of the destination” (Morgan, 2008, p. 83).
Morgan staat daarin niet alleen. De begrippen push/pull komen niet vaak terug in
discussies over festivalbeleving, maar als het gebeurt dan vaak op een weinig
doordachte manier, zoals bijvoorbeeld bij Ooi (2005) die ‘internal-push factors’
van persoonlijke motivaties plaatst tegenover ‘external push factors’ als zijnde
objecten en omstandigheden in de omgeving (zie 3.3). Ten derde komen een aan‐
tal factoren niet terug in het model die al eerder geïsoleerd zijn als belangrijk voor
de festivalbeleving. Het gaat om de demografische variabelen, de zogeheten 'festi‐
grafische' variabelen en de stemming en mentaliteit van de bezoekers. Tot slot
komen we eigenlijk bijster weinig te weten over de ervaren emoties zelf: wel welke
factoren van belang zijn en hoe je als organisatoren beleving kunt beïnvloeden,
maar waaruit de feitelijke ervaren emoties nou bestaat, ‘the nature of the event
experience itself ’ zoals Morgan (2007) het zelf noemt, en hoe deze verloopt en
wat de impact daarvan is voor bezoekers is in het model niet zichtbaar. In die zin
is de ‘rism’ angstvallig leeg.

Wat verder opvalt is dat er wel een overeenkomst is te constateren tussen het
model van Morgan en de eerder beschreven relatie tussen motivaties en festival‐
kenmerken, zeker op basis van de concrete invulling die bezoekers geven aan de
verschillende factoren in het onderzoek van Morgan (2007, 2008). Dat is niet
verwonderlijk want in feite beschrijft Morgan in essentie ook een service encounter,
de ontmoeting tussen een dienstenaanbieder (organisatie) en een diensten‐
ontvanger (bezoeker), beide brengen iets mee in de ontmoeting, wat Morgan op
een bepaalde manier uiteenrafelt in zijn model. De organisatiefactoren betreffen
uiteindelijk zaken als locatie, programma, kwaliteit van het geluid, eten en drin‐
ken, het voorhanden zijn van genoeg zitplaatsen, et cetera. Dit komt overeen met
wat het festivalDNA is genoemd (zie hoofdstuk 4). De bezoekerfactoren en ook
de sociale interacties betreffen vooral aspecten zoals ontspannen, plezier hebben,
met vrienden zijn, et cetera. Deze zijn eerder onder motivaties geschaard (zie
hoofdstuk 3). Min of meer nieuwe aspecten die Morgan noemt zijn bijvoorbeeld
de sociale interactie en de symbolische betekenissen. Bij de bespreking van de ser‐
vicescapes van Bitner zijn we sociale interacties al tegengekomen als ‘moderator’,
het model van Morgan stelt dat het mogelijk belangrijker is dan een 'moderator'.
De categorie van de symbolische betekenissen van het festival in relatie tot de cul‐
ture wortels en de persoonlijkheid van het festival roept interessante vragen op: in
hoeverre identificeren bezoekers zich met de betekenis en de waarde van het fes‐
tival in de context van de traditie van het festival? In de discussie over value wordt
hier op teruggekomen (5.3.1).

5.1.2 Het model van Ralston
Een tweede model dat expliciet uitspraken doet over de beleving van events en fes‐
tivals is dat van Ralston et al. (2007). Hun Experience Factor Model (zie figuur 5.3)
bestaat uit het samenbrengen van factoren die de dienstverlening bepalen en
factoren die de beleving bepalen. Na een analyse van de literatuur over service
quality komt Ralston in eerste instantie tot de keuze om de tien aspecten te
gebruiken die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van het
SERVQUAL-instrument. SERVQUAL is een meetinstrument om de kwaliteit

Figuur 5.3: Experience Factor Model (Ralston et al., 2007)²

² In dit overgenomen schema uit het artikel van Ralston et al. (2007) staan slechts 11 van de 12
dienstenfactoren afgebeeld, wat ontbreekt is de factor credibility.
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van diensten te meten. Aanvankelijk werden hierbij tien factoren gebruikt om het
verschil te meten tussen de verwachtingen en de ervaringen van consumenten.
Deze tien factoren werden later ‘ingedikt’ tot vijf dimensies. Ralston vindt dat met
deze ‘indikking’ ook informatie over de dienstenkwaliteit verloren gaat, en han‐
teert de oorspronkelijke 10 factoren in het model. Bovendien worden twee facto‐
ren toegevoegd: 1) assurance: het garanderen van dezelfde kwaliteit van dienstver‐
lening op andere momenten (bijvoorbeeld bij herhaalbezoek aan een hotel) en op
een andere locatie (bijvoorbeeld de koffie in een andere Starbucks vestiging); en 2)
recovery: het omgaan met problemen van klanten, zelfs als het probleem is ont‐
staan door toedoen van anderen. De uiteindelijke twaalf diensten factoren die
Ralston onderscheidt “encompass the full spectrum of the service experience” (p.
25):
1) Tangibles: het uiterlijk van fysieke voorzieningen, apparatuur, personeel en

communicatiematerialen;
2) Reliability: het vermogen om de beloofde dienstverlening betrouwbaar en

nauwkeurig te leveren;
3) Responsiveness: de bereidheid klanten (snel) te helpen;
4) Empathy: moeite doen om de klant te begrijpen, hun behoefte en gevoelens;
5) Competence: het beschikken over de juiste vaardigheden en kennis om de

dienst te verlenen;
6) Courtesy: beleefdheid, respect, aandacht en vriendelijkheid van het personeel;
7) Credibility: betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en eerlijkheid;
8) Security: vrij zijn van gevaar, risico of twijfel;
9) Access and welcome: toegankelijkheid en gemakkelijk contact maken;
10)Communication: klanten informeren in een taal die ze begrijpen en naar klan‐

ten luisteren;
11)Assurance: de zekerheid dat de dienstverlening van eenzelfde kwaliteit blijft;
12)Recovery: het direct reageren op en het oplossen van problemen van klanten.

Deze twaalf factoren van dienstenkwaliteit garanderen nog niet dat memorabele
belevingen ontstaan. Daarvoor is nog een set van technieken nodig die Ralston et
al. experience factors noemt. De invulling van deze factoren wordt rechtstreeks
ontleend aan Pine & Gilmore (1999). Deze factoren hebben nadrukkelijk te
maken met het dramatiseren van de dienstverlening (zie 4.4):
1) Themed experiences: al eerder zijn voorbeelden genoemd van het thematiseren

van belevenissen: van tropische zwemparadijzen en ‘Romeinse’ winkelcentra
tot ‘middeleeuwse’ restaurants, hardrockcafés en kabouterpretparken. Voor een
goed thema geldt dat deze de realiteitservaring van de gast verandert, hij moet
zich in een andere ruimte en tijd wanen waar de omgeving er anders uitziet.

Het thema moet wel consistent zijn en passen bij het karakter van de organisa‐
tie. “The theme must drive all the design elements and staged events of the
experience toward a unified storyline that wholly captivates the customer”
(Pine & Gilmore, 1999, p. 52).

2) Targeted impressions: “The experience must be rendered with indelible impres‐
sions. Impressions are the take aways of the experience; the congruent integra‐
tion of a number of impressions affect the individual and thereby fulfill the
theme” (Ibid, p. 52). Deze impressies komen tot stand op basis van aanwijzin‐
gen die worden afgegeven door de omgeving en het personeel. Deze aan‐
wijzingen mogen niet strijdig met elkaar zijn en ook niet met het thema.

3) Reduce negative cues: het is belangrijk om te voorkomen dat er ook maar iets
gebeurt dat aan het thema afbreuk doet, er in tegenspraak mee is of de aan‐
dacht ervan af leidt.

4) Engage multiple senses: de zintuigelijke ervaring (geuren, kleuren, licht, geluid,
tast en smaak) ondersteunt het thema en draagt het verder uit. Hoe meer deze
zintuiglijke ervaring wordt ingezet hoe meer memorabel de beleving zal zijn.

5) Mix in memorabilia: memorabilia worden gekocht als tastbare artefacten van
de beleving en als mogelijkheid deze te delen met anderen.

6) Customized to individual: door de dienst op de klant af te stemmen kan er een
positieve beleving ontstaan door de unieke individuele waarde die gecreëerd
kan worden.

7) Get in, stay in character: het niet uit je rol vallen, dus als Disneyfiguur niet in je
pauze zichtbaar voor het publiek gaan staan roken, en als bezoekers iets vragen
of opmerken hierop reageren vanuit de aangenomen rol.

8) Perform in appropriate form: de rol die je uitvoert moet passen in het ‘stuk’ dat
je speelt, en de rol die je speelt moet passen bij de vorm van de dramaturgie.

Zowel de dienstenfactoren als de belevingsfactoren worden uiteindelijk uitgedrukt
in twee coëfficiënten. De Service Quotient (SQ), met een score tussen de 0 en 100,
is een weging van de geleverde kwaliteit op de verschillende factoren, van kritieke
incidenten met ontevreden klanten tot uitstekende dienstverlening door bezoekers
individueel te benaderen. De Experience Quotient (EQ) met ook een scorebereik
van 0 tot 100, betreft eenzelfde soort weging van de ervaren belevingen, van speci‐
fieke 'wow'-momenten tot ongeïnspireerde en saaie optredens. Het model han‐
teert de premisse dat een hoge SQ-score nodig is alvorens er een hoge EQ-score
kan worden gecreëerd. Het moment dat de EQ-score gaat oplopen nadat een
hoge SQ-score is behaald noemt Ralston de experience threshold. Het model is ver‐
volgens ingezet als tool om een specifiek festival te analyseren (Dickens on the
Strand Festival) en een sportevenement te auditen (basketbalwedstrijd van de Salt
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Lake Bees). Hierbij is gekeken naar sterktes, zwaktes en bedreigingen van de ver‐
schillende service en experience factoren, naar situaties waar de service ernstig
tekortschoot (critical incidents), welke kansen er waren voor nieuwe belevingen, en
momenten waarop sprake was van een opmerkzame beleving (Wow! Experience).
In feite een SWOT-analyse.

Het onderzoek van Ralston et al. (2007) is interessant in de manier waarop
het is uitgevoerd. Er is namelijk met teams gewerkt die bij een evenement rondlie‐
pen en observeerden en ervaarden wat er goed en fout ging in de dienstverlening.
Ook is het onderzoek interessant door de precieze bevraging van de ervaren kwali‐
teit. Echter conceptueel is er wel wat aan te merken op het model van Ralston.
Het belangrijkste punt is de conceptuele onevenwichtigheid ervan. De diensten‐
factoren gaan over de kwaliteiten van de dienst: de betrouwbaarheid, geloofwaar‐
digheid, toegankelijkheid et cetera, en zijn dus evaluatief van aard. De belevings‐
factoren daarentegen gaan over de manipulaties van de festivalorganisatie, zintui‐
gen bewerken, thematiseren et cetera, en zijn dus productief van aard. Het model
was in evenwicht geweest als óf de dienstenfactoren in productietermen waren
benoemd (personeel, informatiebronnen, veiligheid terrein, uitstraling terrein, et
cetera), óf de belevingsfactoren in kwaliteiten waren benoemd (nieuwheid,
bekendheid, aantrekkelijkheid, et cetera). Nu bevat het model een vergelijking
van twee concepten (SQ en EQ) aan de hand van twee verschillende dimensies.

Ralston et al. spreken welbeschouwd over het festivalDNA. In de diensten‐
factoren herkennen we festivalDNA aspecten als personeel (courtesy, responsiveness,
empathy), informatie (communication), comfort amenities (security) en setting
(tangibles). In de belevingsfactoren herkennen we festivalDNA aspecten als pro‐
gramma (themed experiences), animatie (perform in appropriate form, get in, stay in
character) en ambiance aspecten (engage multiple senses). Ook het aspect van
souvenirs (mix in memorabilia) is herkenbaar, wat echter niet als een aparte fes‐
tivalDNA categorie is opgenomen. Zo geïnterpreteerd zegt het model van Ralston
dat je als festivalorganisatie aan een aantal voorwaarden moet voldoen in de kwali‐
teitservaring van bezoekers (vooral voor wat betreft personeel, informatie‐
voorziening en dergelijke) voordat bezoekers toekomen aan een beleving die ze
vooral opdoen aan de hand van het programma en de activiteiten. We herkennen
hierin de eerdere discussie over hygiënefactoren die goed op orde moeten zijn (zie
4.2). Bezoekers verwachten dat en het niet aanwezig zijn leidt tot ontevredenheid.
De niet-hygiënefactoren (zoals het programma) dragen pas bij aan de feitelijke
beleving en tevredenheid. Het onderzoek van Ralston geeft meer inzicht en
handvatten om er precies achter te komen waar de grens (threshold) ligt tussen
satisfiers en dissatisfiers, maar tegelijkertijd is de conclusie dat, ook hier, weinig
gezegd wordt over de ervaren emoties zelf.

5.1.3 Van Vliet’s belevingsraamwerk voor ontwerpers
Van Vliet (2008b; van Vliet & Mulder, 2006) constateert dat bij het ontwerpen
van nieuwe producten en diensten een criterium als usability in toenemende mate
gezelschap heeft gekregen van het begrip user experience. Woorden als empathie,
vertrouwen, plezier en emotie duiken steeds meer op in de toolbox van ontwer‐
pers. Die groeiende aandacht gaat niet altijd gepaard met een analyse van user
experience zodat beter begrepen kan worden welke ontwerpprincipes gehanteerd
moeten worden. Voorgestelde modellen over user experience in de context van ont‐
werp (onder andere Forlizzi & Ford, 2000; Shedroff, 2001; Koskinen & Battar‐
bee, 2003; Marcus, 2004; McCarthy &Wright, 2004; Tscheligi, 2005) zijn vaak
beschrijvend in plaats van verklarend, geven een weinig geïntegreerd raamwerk,
zijn weinig toepasbaar in de context van ontwerpen doordat ze weinig precies zijn
over de beleving zelf, en zijn niet gericht op verandering van de beleving door bij‐
voorbeeld interactie met een product of dienst. Van Vliet introduceert een analy‐
tisch raamwerk voor beleving dat voornamelijk gebaseerd is op psychologische
literatuur. Dit raamwerk bestaat uit drie dimensies (figuur 5.4):
1) Intensity. We leven niet in een constante staat van opwinding, angst of verve‐

ling, hoewel dit niet onmogelijk is, zoals bij psychopathologisch syndromen.
Dit betekent dat de intensiteit van onze ervaringen verschilt. Lage intensiteit
ervaringen omvatten repetitieve taken en gedragingen of taken die beperkt zijn
tot cognitieve arbeid, zoals eenvoudige probleemoplossing. Ervaringen met
hoge intensiteit zijn emotioneel geladen gebeurtenissen zoals levensbedreigen‐
de situaties of op sensatie gezochte situaties zoals bungeejumpen. Van Vliet
benoemt deze tegengestelde toestanden ‘cold’ respectievelijk ‘hot’, en verbindt
dit aan de woorden ervaring versus beleving. Bij een ervaring wordt iets mee‐
gemaakt dat geen of weinig emotionele lading heeft, bij een beleving is er
sprake van een sterke emotionele betrokkenheid. Het is niet onmogelijk om
deze toestanden te manipuleren. Stressonderzoek heeft bijvoorbeeld aange‐
toond dat mensen allerlei copingstrategieën hebben om emoties te reguleren
tijdens stressvolle ervaringen (zoals verminking): wegkijken, rationaliseren,
ontkenning, et cetera (Lazarus & Folkman, 1984). Op deze manier wordt de
‘warmte’ afgevoerd. De beleveniseconomie exploiteert juist allerlei ‘koude’
diensten door deze ‘op te warmen’, waardoor ze meeslepender worden,
gedenkwaardiger, persoonlijker, boeiender, et cetera.

2) Mindset. Een ander duidelijk kenmerk van beleving is het feit dat we kunnen
worden verrast, weggevaagd, horen onszelf 'wow' zeggen, of merken het kip‐
penvel op onze huid. Veel emotionele reacties hebben deze lichamelijke sensa‐
ties: stijf staan van angst, trillen als een blad, vlinders in je buik hebben. In
deze gevallen leidt dit niet tot reflectie - ze overkomen ons gewoon. Aan de
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Figuur 5.4: Belevingsraamwerk (van Vliet, 2008b; van Vliet & Mulder, 2006)

andere kant kunnen we ook nadenken over onze emotionele reactie, wat op
zichzelf een nieuwe toestand creëert. Dit kan ook gebruikt worden, bijvoor‐
beeld in therapie: een succesvolle strategie om paniekstoornis te behandelen is
de patiënt te voorzien van een verklaring voor een anders onverklaarbare
paniekreactie. Een ander voorbeeld in deze context is de discussie over estheti‐
sche ervaringen, enerzijds betreft dit een direct gevoel van schoonheid, een
gevoel waaraan niet kan worden ontsnapt, veelal te herleiden tot eigenschap‐
pen van het object zoals symmetrie, balans, contrast en de ‘gouden sectie’
(Ramachandran, 2003); anderzijds gaat het om een meer reflexief gevormd
oordeel over het object en zijn waarde. Sommige moderne kunst heeft
‘waarde’ maar is niet per se mooi in de zin van een lust voor het oog, terwijl
een schilderij mooi kan zijn maar zonder enige ‘waarde’. Maatschappelijke
processen spelen hierin een buitengewoon belangrijke rol (Bourdieu, 1984).

3) Time. Een derde onderscheidend aspect van beleving is de factor tijd. Dit kan
op drie manieren worden bekeken. Eén manier is om naar beleving te kijken
als het hebben van een bepaalde ontwikkelingscurve in de tijd: het bouwt op,
piekt en vervaagt. Dit is wat Koskinen & Battarbee (2003) een ‘temporal rim
around experience’ noemen. Een interessant voorbeeld in dit geval is het

‘peak-end’ fenomeen zoals onderzocht door Kahneman, Diener & Schwartz
(1999): het fenomeen waarin bijvoorbeeld de impact van een chirurgische
ingreep het beste kan worden beëindigd, door niet de toegebrachte pijn zo
snel mogelijk te eindigen maar door die pijn langzaam te verminderen. Objec‐
tief gezien verlengt dit onnodig de pijn, maar het wordt ervaren als minder
stressvol (zie ook 6.1.1). Een tweede manier om naar het tijdsaspect te kijken,
is een nog langere tijdshorizon te hanteren: verwachtingen die ‘in’ een situatie
worden meegebracht en herinneringen die we overhouden, oftewel de ‘after‐
glow’ waar Madsen, Britten & Capperella-Sheldon (1993) naar verwijzen.
Eerdere ervaringen en verwachtingen zijn van invloed op de huidige ervaring,
en de huidige ervaring leidt tot nieuwe ervaringen en gewijzigde verwachtin‐
gen. Een derde manier is dat emoties een bepaalde opeenvolging van gebeurte‐
nissen veronderstelt, zoals bij verliefdheid (een behoefte, een korte blik van de
popster tijdens een concert, tijd om te fantaseren et cetera) en ook sentimenta‐
liteit (Frijda, 2008). Dit soort patronen of ‘emotion scripts’ worden dan ook
gebruik in bijvoorbeeld literatuur en film om emoties op te wekken. Vanuit
deze perspectieven kunnen belevingen worden geanalyseerd als de toestand op
een bepaald moment in de tijd of als beweging, een stroom met een bepaalde
duur en natuurlijk verloop, een momentopname versus een film die zich ont‐
rolt (Mulder & van Vliet, 2005).

In tegenstelling tot de modellen van Morgan, Ralston en ook Verhoef (5.1.4)
wordt er geen aandacht besteed aan allerlei randvoorwaarden en manipulatie
mogelijkheden van de (bezoekers)beleving. De drie dimensies maken een meer
structurele beschrijving van beleving sec mogelijk. In deze driedimensionale
ruimte kunnen verschillende ‘soorten’ beleving in kaart worden gebracht: een
onmiddellijke intense reactie op iets hebben (‘wow’), of nadenken over een
ervaring uit het verleden die nog steeds iets met je doet (verdriet door verlies) of
gewoon doorgaan met dagelijkse bezigheden zonder dat er iets gebeurt (verve‐
ling). De drie dimensies zijn te verbinden met specifieke theoretische ideeën over
emotie, zoals de appraisal theorie van emotie. In Van Vliet (2008b) wordt hierop
al een voorschot gegeven, in de tweede helft van dit hoofdstuk zal dit verder
worden uitgewerkt.

5.1.4 Het klantbelevingsmodel van Verhoef
Verhoef et al. (2009) constateren dat de academische interesse voor onderliggende
theoretische verklaringen van customer experience (klantbeleving) achterblijft bij de
onderkenning van het belang ervan in de praktijk waar het een van de belang‐
rijkste doelen is geworden: “Publications on customer experience are mainly
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found in practitioner-oriented journals or management books” (Verhoef et al.,
2009, p. 31). De academische aandacht is veel meer uitgegaan naar tevredenheid
en service quality, in plaats van naar klantbeleving. Verhoef et al. willen aan dit
gemis tegemoet komen door een conceptueel model van klantbeleving te presen‐
teren dat meer inzicht geeft in bijvoorbeeld antecedenten en ook een structurele
inventarisatie van onderzoeksvragen mogelijk maakt. Uitgangspunt hierbij is dat
klantbeleving holistisch van aard is, dat wil zeggen: “involves the customer’s
cognitive, affective, emotional, social and physical responses to the retailer” (ibid,
p. 32), en het gevolg is van “not only by those elements which the retailer can
control (e.g., service interface, retail atmosphere, assortment, price), but also by
elements that are outside of the retailer’s control (e.g., influence of others, purpose
of shopping). Additionally, we submit that the customer experience encompasses
the total experience, including the search, purchase, consumption and after-sale
phases of the experience, and may involve multiple retail channels” (ibid., p. 32).

Het model dat Verhoef et al. (2009) presenteren (zie figuur 5.5) kent een aan‐
tal verschillende onderdelen die inwerken op de klantbeleving
1) De sociale omgeving: vaak zijn er meerdere klanten in bijvoorbeeld een winkel

waarmee wel of niet (oog)contact is, waar men zich aan stoort (voordringen,
lange wachtrijen, luidruchtig) of die juist behulpzaam zijn door bijvoorbeeld
hulp te bieden bij het vinden van een bepaald product of het helpen met de
bediening van apparatuur zoals zelfscanners. Daarnaast kan men ook in het
gezelschap zijn van vrienden en/of familie wat ook de beleving beïnvloedt.

2) De service interface: dit betreft zowel het personeel als ook technische
interfaces voornamelijk gericht op zelfservice (scanners, touchscreens e.d.),
maar ook de online dienstverlening (webshops) en de manieren waarop in een
online omgeving de beleving wordt gepoogd te verhogen.

3) Sfeer: het ontwerp van de omgeving en kenmerken zoals kleur, muziek, geur,
temperatuur, lay-out et cetera.

4) Assortiment: kenmerken van het aanbod zoals kwaliteit, variëteit, exclusiviteit
et cetera.

5) Prijs: coupons, loyaliteitsprogramma’s (klantenkaarten) en dergelijke.
6) Kanalen: tegenwoordig interacteert een klant nog maar zelden via 1 kanaal

met bijvoorbeeld een winkel, bij een fysiek bezoek wordt een e-mailadres
achtergelaten voor verdere aanbiedingen of de klant oriënteert zich vooraf, of
met een mobiele telefoon in de winkel, op concurrerende prijzen in andere
winkels of online. Dit aspect van multichannel/omnichannel/crossmedia
betekent dat de beleving op het ene kanaal de beleving op het andere kanaal
beïnvloedt, en vraagt om orkestratie over de kanalen heen (van Vliet, 2008b).

7) Retail brand: een klant heeft veelal een perceptie, een mening over een merk

en daar allerlei verwachtingen bij voor wat betreft uitstraling, onderscheiden‐
heid, kwaliteit et cetera. Dit geldt zowel voor het merk van de winkel (Hema,
Bijenkorf, Zeeman, Action) als het merk van het product dat verkocht wordt.

Naast deze zeven directe invloeden op de klantbeleving onderscheiden Verhoef et
al. nog twee verdere componenten in hun model, namelijk: 1) ‘situation modera‐
tors’: situationele omstandigheden zoals locatie van de winkel, het weer, economi‐
sche omstandigheden, soort winkel et cetera; en 2) ‘consumer moderators’: ken‐
merken van de klant zoals doel, ervaring, kennis, demografische kenmerken et

Figuur 5.5: Verhoef ’s model van klantbeleving (Verhoef et al., 2009)
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cetera. Tot slot voegen ze nog een tijdsaspect toe aan het model, door zowel te
wijzen op eerdere ervaringen (t-1) die de huidige beleving kunnen beïnvloeden
(t), en door te wijzen op het gehele proces van oriëntatie, aankoop en aftersales,
wat betekent dat klantbeleving “evolves over time” (ibid, p. 37).

In het licht wat al beschreven is over de servicescape en de service encounter
(zie hoofdstuk 4) zijn heel veel elementen herkenbaar. Het model van Verhoef et
al. is op sommige punten wat gedetailleerde dan bijvoorbeeld het model van Bit‐
ner (sociale omgeving), maar op andere punten juist weer globaler (sfeer), maar
bevat geen verrassende elementen. Opvallend is wel dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen intended en perceived, een belangrijk onderscheid dat al bij
Bitner terug te vinden is maar ook bijvoorbeeld bij Kotler en diens analyse van
atmospherics (zie hoofdstuk 7). Nu lijkt het alsof bijvoorbeeld een sfeerelement als
muziek ‘direct’ inwerkt op de klant. Hieraan gerelateerd is op te merken dat het
gebruik van de typering ‘holistisch’ van het vertrekpunt eerder lijkt te staan voor
een alomvattende aanpak en niet voor de holistische ervaring van de klant. Tot
slot moeten we ook concluderen dat net als bijvoorbeeld het model van Morgan
(5.2.1) er geen feitelijk inzicht in de customer experience zelf wordt gegeven, een
typering als dat het zowel cognitief, affectief, sociaal en fysiek is, is een typering
die te globaal is en weinig exclusief voor (klant)beleving.

5.1.5 Bezoekersbeleving in musea volgens Packer & Ballantyne
Het vertrekpunt voor de analyse door Packer & Ballantyne (2016) van bezoekers‐
beleving in musea is dat deze rijker is dan alleen leren, waar musea zich vooral op
lijken te richten. Om die rijkheid in kaart te brengen wordt een conceptueel
schema ontwikkeld op basis van drie vraagstukken. De eerste vraag is de vraag of
beleving een interne subjectieve aangelegenheid is of een extern ontworpen
gebeurtenis. Hier kiezen Packer & Ballantyne voor een ‘transactioneel’ antwoord:
“It is clear then that both what the institution provides (activities, events, environ‐
ments) and what the visitor brings (previous experiences, interests, expectations,
motivations) have an impact on what the visitor experiences” (p. 131). De tweede
vraag is of beleving een singulier moment betreft of zich uitstrekt over een langere
tijd en meerdere gebeurtenissen. Hier is geen principiële keuze mogelijk omdat
beide zich voordoen, het is dus meer een opdracht om goed aan te geven over wel‐
ke beleving een uitspraak wordt gedaan. In de context van het museum kan het
bijvoorbeeld gaan om de beleving van een specifieke object of de beleving van het
gehele bezoek. De derde vraag is of beleving een te onderscheiden deel is van de
‘everyday flow of consciousness’. Het antwoord hierop is normatief: “the visitor
experience should be distinguishable in some way from the everyday flow of con‐
sciousness, either by its emotional intensity, or its framing in time and space” (p.

Figuur 5.6: Conceptueel schema van factoren van de bezoekersbeleving
(Packer & Ballantyne, 2016)

133, mijn cursivering). Dit is dus meer een opdracht aan de organisatoren van
belevingen om te zorgen dat er een memorabele beleving tot stand komt. Aan de
hand van de discussie van deze drie vraagstukken komen Packer & Ballantyne tot
een conceptueel schema van de bezoekersbeleving (figuur 5.6).

Er zitten veel herkenbare aspecten in het schema van Packer & Ballantyne,
zoals het onderscheid tussen voor (opportunity), tijdens (immediate) en na (remem‐
bered) in de beleving (zie 5.1), en het aspect van een tijdsdimensie van beleving en
de rol intensiteit is al bij Van Vliet (5.1.3) aan bod gekomen. Een belangrijk uit‐
gangspunt in het schema is de interactie tussen aanbieder (provider) en de bezoe‐
ker, deze ‘service encounter’ is al uitgebreid aan de orde geweest in hoofdstuk 4.
Het is jammer dat in het artikel van Packer & Ballantyne in het geheel niet aan
literatuur rond servicescapes wordt gerefereerd, dat had het model meer inhoud
kunnen geven. Ook de uiteindelijke definitie die gegeven wordt van beleving ligt
in het verlengde van het eerder gemaakte onderscheid tussen ervaren emoties in
een langer lopende gebeurtenis en bij een specifieke moment: “an individual’s
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immediate or ongoing, subjective and personal response to an activity, setting or
event outside of their usual environment” (p. 133).

Het schema van Packer & Ballantyne is echter net zo ‘leeg’ als het gaat om wat
beleving is, als de modellen van Morgan, Ralston en Verhoef. Het schema zegt
nog niets over de aard van die belevingen. In tegenstelling tot deze onderzoekers
gaan Packer & Ballantyne hier echter wel op in door een analyse te presenteren
van literatuur over verschillende aspecten van de bezoekersbeleving. Dit leidt tot
het benoemen van tien facetten waaruit de bezoekersbeleving bestaat (zie tabel
5.1).

Hoe herkenbaar en nuttig ook, dit soort lijstjes roepen altijd minstens twee
vragen op. Ten eerste de vraag wat de onderlinge verhouding is van de tien facet‐
ten. De voorbeelden van ‘hedonic experiences’ hadden net zo goed voorbeelden
kunnen zijn van ‘emotional experiences’; ‘introspective’ en ‘transformative’ lijken
beide het aspect van reflectie te delen; en zijn ‘sensory’, ‘emotional’ en ‘cognitive’
echt van elkaar te onderscheiden? Ten tweede roept het de vraag op of het
mogelijk is om deze grote verscheidenheid van belevingen te verklaren vanuit een
eenduidig kader die aangeeft waarom en hoe deze belevingen tot stand komen.
Packer & Ballantyne laten na deze vragen te stellen. De inventarisatie leidt alleen
tot praktische aanwijzingen voor soorten onderzoeksvragen en de uitvoering van
het onderzoek. Ook hier wordt dus een kans gemist om verbinding te leggen met
bestaande inzichten en theorieën. Het antwoord op de tweede vraag naar een ver‐
klaringskader is namelijk een volmondig ja. In het vervolg van dit hoofdstuk zal
dit verder worden toegelicht en onderbouwd.

5.2 Emoties en beleving
Wat zijn nou die ervaren emoties die zo nodig gemist wordt in de diverse
besproken modellen? Een onmiskenbaar feit van emoties is dat we allemaal
ervaringsdeskundigen zijn. We hebben zelf emoties, herkennen ze bij anderen,
hebben verwachtingen wanneer welke emoties zich zullen voordoen en opvattin‐
gen over welke emoties gepast zijn in bepaalde situaties. Emoties zijn onderdeel
van ons dagelijks leven waarin we woorden als blij, schaamte, verliefd, opgewon‐
den en verdrietig vrijelijk gebruiken. We kunnen deze dagelijkse opvattingen over
emoties en de ervaringen die we hebben met emoties uiteenrafelen in een aantal
herkenbare kenmerken van emoties zonder te beweren dat iedere emotie aan al
deze kenmerken altijd en overal moet voldoen (van Vliet, 2008b):
• Emoties zijn onmiddellijk, acuut: je wordt plotseling kwaad of angstig, of je
bent op slag verliefd. Emoties als vreugde, angst, walging, blijdschap doen zich
ineens voor en kunnen worden beschouwd als relatief vluchtige toestanden die
opkomen, pieken en na een tijdje wegebben.

• Emoties zijn intens: we haten iemand hartgrondig, we zijn smoorverliefd, stik
jaloers, we voelen ons diep ongelukkig of schamen ons rot.

• Emoties zijn absoluut: er is weinig plek voor relativering, je zoveelste verliefd‐
heid is een gevoel dat je nog nooit zo hebt gevoeld, het gevoel niet verder te
kunnen leven bij het verlies van een naaste, iemand waar je boos op bent is
een in en in slecht iemand et cetera.

Physical
experiences

Movement, action, energy, physical stimulation

Sensory
experiences

Perceptual, aesthetic, object, sensory responses to sur‐
roundings

Restorative
experiences

Escape, relaxation, revitalisation, rest, freedom, liberati‐
on, peace and comfort

Introspective
experiences

Contemplation, imagination, reflection, thoughtful‐
ness, introspection, internal dialogue

Transformative
experiences

Inspiration, capability, mastery, accomplishment, fulfil‐
ment, self-knowledge, sense of importance, creativity

Hedonic
experiences

Excitement, enjoyment, fun, amusement, indulgement

Emotional
experiences

Surprise, respect, joy, pride, nostalgia, awe, love, caring,
empathy

Relational
experiences

Social interactions, belonging, sharing, friendliness,
companionship, connectedness

Spiritual
experiences

Spiritual connection, reverence, transcendence, con‐
nection with sacred, communion with nature

Cognitive
experiences

Intellectual, learning, novelty, discovery, exploration,
understanding, concentration, involvement, choice

Tabel 5.1: Tien facetten van de bezoekersbeleving (Packer & Ballantyne, 2016)
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• Emoties zijn ergens op gericht, er is altijd een (imaginair) ‘object’ verbonden
met de emotie: je bent verliefd op iemand, je bent ergens bang voor, de bus
die voor je neus wegrijdt maakt je kwaad, de gedachte aan een vervelend
voorval brengt het schaamrood terug op je kaken, en je kind die zijn
zwemdiploma haalt maakt je trots.

• Emoties zijn verstorend en vragen om voorrang: we barsten in huilen uit, ver‐
stijven van angst, raken in blinde paniek, worden overmand door woede, ijs‐
beren heen en weer. Met name bij gevallen als extreme angst, wanhoop en ver‐
driet wordt het gedrag van een persoon onvoorspelbaar en ongecontroleerd.

• Emoties zijn subjectief: Jij voelt je depressief, jaloers, rot, in de wolken,
opgelaten, verheugd of diep ongelukkig.

• Emoties hebben te maken met lichamelijke gewaarwordingen: we zweten en
trillen van spanning en opwinding, we verstijven van angst, we voelen vlinders
in onze buik, hebben slappe knieën, voelen ons bloed koken van woede en
deinzen terug als we schrikken.

• Emoties hebben te maken met iets willen doen: we hebben de aandrift iemand
een klap te geven, we willen iemand omhelzen, in de lucht springen van geluk
of iemand de grond in boren.

• Emoties worden ergens door opgeroepen: een herinnering aan een verloren
geliefde, iemand die je beledigt of bedreigt, een gemiste trein naar een belang‐
rijke afspraak.

• Emoties kunnen we (leren) beheersen: sociale omstandigheden kunnen de
emoties dempen of omleiden naar een meer ‘gepaste’ uiting, medicijnstuden‐
ten gebruiken Latijnse termen bij hun eerste autopsie om zo afstand te nemen
van de emotionele handeling, paniek kan worden voorkomen door je voor te
bereiden door bijvoorbeeld op te letten waar nooduitgangen zijn of te trainen
hoe je bijvoorbeeld uit een auto moet komen als deze te water raakt.

Met deze typeringen van emoties kunnen ze onderscheiden worden van stemmin‐
gen (moods) (Morris, 1992; Coan & Allen 2007; van Vliet, 2006, 2008b; Juslin &
Sloboda, 2010). Stemmingen hebben net als emoties een affectief karakter maar
verschillen op een aantal andere aspecten van emoties. Stemmingen duren langer
dan emoties: uren, dagen of soms zelfs maanden. Extreem langdurige stemmingen
worden als psychopathologisch beschouwd (manie, depressies, fobieën, angsten).
Stemmingen duren langer dan de feitelijke gebeurtenis die er de aanleiding van is
of zijn daar vaak disproportioneel aan. Je bent kwaad op iemand, maar als je je
ellendig voelt of opgewekt bent dan is dat niet (alleen) meer terug te brengen tot
een specifieke gebeurtenis. Stemmingen zijn globaal en 'kleuren' de omgeving:
alles is irritant of alles is bereikbaar (attainable). Dit wordt ook wel aangeduid als

een background state of vagueness, een toestand die zich weinig aantrekt van exter‐
ne stimuli. Stemmingen hebben een lagere intensiteit dan emoties. Waar emoties
ons gedrag direct beïnvloeden, daar hebben stemmingen een globale en diffuse
invloed op ons functioneren, zoals op het geheugen, beslissingen nemen en onze
concentratie (Gardner, 1985). Als we opgewekt zijn vermijden we bijvoorbeeld
zaken die afbreuk kunnen doen aan die toestand, terwijl een neerslachtig iemand
daar geen rekening mee hoeft te houden en meer open staat voor nieuwe indruk‐
ken (Matheny & Blue, 1977).

Met het beschrijven van een aantal kenmerken van emoties is geenszins gezegd
dat er geen vragen overblijven: Als een persoon zegt dat hij/zij zich rot voelt
betekent dat dan hetzelfde voor een andere persoon? Zijn lichamelijke veranderin‐
gen wel noodzakelijk om van emoties te kunnen spreken? Waarom raken we
geëmotioneerd bij zaken die evident niet 'echt' zijn zoals bij de fictie van speel‐
films en romans? Bovendien is een opsomming van beschrijvende kenmerken nog
geen verklaring van emoties. De vertrouwdheid van emoties spiegelt zich in een
minstens even groot mysterie wat emoties nu precies zijn, wat hun nut is en hoe
ze 'werken'.

Een verklaring van emoties, of passies, kent een lange geschiedenis binnen de
filosofie, biologie en psychologie. Filosofen als Aristoteles, Seneca, Descartes,
Spinoza, Hume en Sartre, en wetenschappers als Darwin, Freud, Wundt en James
tot aan meer hedendaagse onderzoekers als Lazarus, Ekman en Damasio hebben
theorieën ontwikkeld over het wezen, de werking en de betekenis van emoties. Zo
stelde Wundt dat emoties de centrale ervaring zijn van in essenties variaties van
pijn en plezier, een zogeheten centrale theorie. Wetenschappelijke theorievorming
over emoties staat in een traditie die, als we een begin moeten aanwijzen, begint
bij de publicatie van een essay over emoties van William James in het tijdschrift
Mind in 1884 (James, 1884). Daarin postuleert James de tegen-intuïtieve stelling
dat emoties het gevolg zijn van lichamelijke veranderingen. Dat wil zeggen, we
zijn bang voor een beer omdat we wegrennen, we rennen niet weg omdat we bang
zijn. Hoewel dit misschien tegen intuïtief klinkt zijn er genoeg alledaagse voor‐
beelden te bedenken waar dit opgaat. Bijvoorbeeld: stel dat je bijna struikelt of
van de trap valt en je weet nog net overeind te blijven, daarna kom je ‘met de
schrik vrij’. Onderzoeken laten ook zien dat als je de spieren in het gelaat gefor‐
ceerd in een bepaald stand brengt, mensen de bijbehorende emotie (blij, verdrie‐
tig, boos) ervaren. Denk ook aan 'lach'-therapie, het bewust gaan lachen maakt
mensen 'vanzelf' blij. De Deense fysioloog Carl Lange poneerde in 1885 een
gelijksoortige theorie. Als eerste psychologische emotietheorie, heeft de James-
Lange theorie, een zogeheten perifere theorie, grote invloed gehad op het verdere
psychologische onderzoek naar emoties. De door James gelegde relatie tussen
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situationele omstandigheden, lichamelijke veranderingen en gevoelens, en de ver‐
klaring waarom emoties onderling verschillen zijn twee thema’s die in emotiethe‐
orieën keer op keer terugkeren. Het essay van James heeft ook aangezet tot diverse
alternatieve theorieën zoals de Cannon-Bard theorie die de centrale rol van de
thalamus in de hersenen benadrukt (Cannon, 1927) en later de theorie van
Schachter-Singer die emoties ziet als de cognitieve interpretatie van arousal, een
zogeheten cognitieve theorie. Door de dominantie van het behaviorisme wordt
emotieonderzoek in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw beperkt tot
onderzoek naar emotiegedrag. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw begint zich
een nieuw paradigma te roeren, dat van de cognitieve wetenschap (Gardner,
1987). Voor onderzoek naar emoties betekent dit dat interne 'verwerking' weer
meer aandacht krijgt (zie 5.2.3). Onderstaand zullen drie theoretische perspectie‐
ven over emoties worden beschreven die regelmatig opduiken in het onderzoek
naar beleving en sfeer en het meten daarvan binnen specifieke servicescapes zoals
winkels, musea en evenementen.

5.2.1 Basisemoties: categorieën van emoties
Een theoretisch standpunt is dat er basisemoties zijn die universeel zijn, een
unieke biologische basis hebben en/of evolutionair van waarde zijn geweest, bij‐
voorbeeld angst om gevaarlijke situaties te vermijden. Deze basisemoties zijn ook
goed te onderscheiden in gezichtsexpressies en onderliggende biologische proces‐
sen. Deze opvatting wordt ook wel aangeduid als de ‘discrete’ of ‘categorial view
on emotions’. Deze basisemoties zijn per definitie een beperkte set, hoewel er geen
overeenstemming is hoeveel er zijn, variërend van 6 tot 14 afhankelijk van de the‐
oreticus, en welke dit precies zijn. Silvan Tomkins onderscheidt er negen: interest,
enjoyment, surprise, distress, anger, fear, shame, dissmell en disgust. Carroll Izard
komt tot tien basisemoties: interest, enjoyment, surprise, sadness, anger, disgust, con‐
tempt, fear, shame/shyness en guilt. Haar Differential Emotions Scale (DES) meet
deze tien basisemoties waarbij voor iedere basisemoties drie adjectieven worden
gebruikt. Robert Plutchik komt tot acht basisemoties: fear, anger, joy, sadness,
acceptance, disgust, expectancy en surprise. Deze worden gemeten via de Emotions
Profile Index (EPI) waarbij de respondenten wordt gedwongen steeds een keuze uit
twee emotiewoorden te maken om zo een score op te bouwen op deze basisemo‐
ties (zie verder hoofdstuk 6). Ekman komt op basis van zijn onderzoek naar
gezichtsexpressies tot negen basisemoties: anger, fear, sadness, happiness, surprise,
disgust, interest, shame en contempt. Ondanks de onderlinge verschillen is er veelal
consensus over zes basisemoties: joy, sadness, anger, disgust, fear en surprise. Deze
komen min of meer overeen met statistische analyses van gebruikte woorden bij
zelfrapportage die vijf categorieën bloot leggen; Joy, love, anger, sadness en fear

(Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006).
De theorie van basisemoties is niet zonder kritiek gebleven. Allereerst is het

opvallend dat er zoveel verschillende voorstellen worden gedaan over wat ‘basis’-
emoties zijn, blijkbaar is niet direct evident wat universeel is en een biologische
basis heeft. Er is zelfs het standpunt dat emoties geen eigen onderscheidende fysi‐
ologische basis en gezichtsexpressies hebben (Barrett in Clore & Ortoney, 2008)
of zoals Frijda het verwoordt: “Gevoelens van vrees, gelaatsuitdrukkingen van
vrees en autonome arousal gaan niet altijd samen; gelaatsuitdrukkingen voor elk
type emotie variëren doorgaans in grote mate” (2008, p. 72). Hoewel dit debat
nog niet is verstomd (zie Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). Waarbij ook
het standpunt kan worden ingenomen dat het feit dat sommige emoties zo ‘basis’
lijken is omdat er terugkerende patronen in situaties zijn waartoe we ons op
dezelfde verhouden (zie de ‘modal emotions’ bij Scherer in 5.2.3). Een tweede
punt is dat er een oververtegenwoordiging is van negatieve emoties, wat geen
recht lijkt te doen aan het brede spectrum van emoties met daarin ook veel posi‐
tieve emoties. Dit heeft waarschijnlijk te maken dat het hier veelal gaat over
zogeheten ‘utilitarian emotions’, oftewel emoties die direct samenhangen met (een
bedreiging van) ons welzijn en nut hebben om te overleven en voort te planten.
Ten derde zijn de niet-basisemoties, zoals bijvoorbeeld trots, jaloers, verliefd et
cetera, lastig te verklaren. Veelal wordt dan de analogie gebruikt van het mixen
van de primaire kleuren waarmee je alle kleuren kan maken, zo zou de mix van joy
en anticipation samen optimisme vormen, het is echter zeer de vraag of alle emo‐
ties op deze manier kunnen worden afgeleid (Richins, 1997). Frijda is stelliger:
“De onderzoeksgegevens ondersteunen deze hypothese niet” (2008, p. 75). Een
andere oplossing wordt aangedragen door Johnson-Laird & Oatley (2008) door
complexe emoties zoals jaloezie, trots en schaamte te typeren als de integratie van
een basis emoties met een bewuste cognitieve appraisal.

5.2.2 Onderliggende dimensies
Een ander theoretisch uitgangspunt is dat er aan emoties een beperkt aantal
dimensies ten grondslag ligt. Dit standpunt gaat terug op de grondlegger van de
psychologie: WilhelmWundt. Hij onderscheidde drie dimensies aan de hand
waarvan emoties beschreven kunnen worden: pleasurable/unpleasurable (lust),
arousing/subduing (inhibition) and strain/relaxation (spannung). Deze dimensies
keren in huidige voorstellen in verschillende bewoordingen terug met nagenoeg
altijd een zogeheten valence dimensie (pleasurable/unpleasurable) en een arousal
dimensie (activation/deactivation). Wat deze dimensionale opvatting van emoties
stelt is dat een specifieke emotie een bepaalde positie inneemt op enkele dimen‐
sies, zoals een punt in een twee- of driedimensionale ruimte. Een voorbeeld hier‐
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van is het veel gehanteerde circumplex model van James Russell. Dit model
bestaat uit twee assen: een horizontale as van valence (misery/pleasure) en een ver‐
ticale as van arousal (arousal/sleepiness), die staan voor de twee dimensies pleasure -
displeasure respectievelijk activation - deactivation (zie Figuur 5.7). Dit model
wordt dan ook wel aangeduid als het V-A model. Deze twee assen vormen een
assenstelsel waarbinnen specifieke emoties geplot kunnen worden.

Een ander voorbeeld is het zogeheten PAD-Model van de onderzoekers Albert
Mehrabian en James Russel (Mehrabian & Russell, 1974). Dit model stelt dat
emoties in te schalen zijn langs drie onafhankelijke dimensies: pleasant/unpleasant,
active/passive (mate van arousal) en dominance/submissiveness. Dit wordt gemeten
via 18 items op een semantische differentiaal, zes voor iedere dimensies, zoals bij‐
voorbeeld ‘unhappy/happy’ (pleasure), ‘relaxed/stimulated’ (arousal) en ‘controlled
/controlling’ (dominance). De scores op de drie dimensies geven een specifiek punt
in een driedimensionale ruimte waaraan dan een emotie is gekoppeld (zie verder
hoofdstuk 6). In diverse onderzoeken is gebleken dat de dominance factor niet
veel bijdraagt in de verklaring van verschijnselen en deze wordt dan ook regelma‐
tig weggelaten (onder andere Bradley & Lang, 1994; Sherman, Mathur & Smith,

Figuur 5.7: Voorbeeld van een circumplex model (Russell, 1980)

1997), hoewel Mari & Poggessi (2011) een comeback ervan signaleren (zie bij‐
voorbeeld ook Bakker et al., 2014).

Het PAD-model wordt in veel studies naar beleving en ook sfeer (zie hoofd‐
stuk 7) gebruikt, vanaf de introductie in 1974 tot recent onderzoek meer dan 40
jaar later. Bijvoorbeeld in de studie van Farias, Aguiar & Melo (2014): “The store
atmosphere is represented psychologically by consumers in terms of two major
emotional states - pleasure and arousal“ (p. 89). Een ander voorbeeld is de analyse
van Facebookgebruikers aan de hand van het PAD-model (zie Hall, Elliott &
Meng, 2017). Waarschijnlijk is dit vanwege de relatief makkelijke uitvraag en,
zeker indien teruggebracht tot twee dimensies (pleasure en arousal), de eenvoudige
interpretatie. Dat gemak zien we bijvoorbeeld ook terug bij www.musicovery.com,
een app om muziek bij de juiste stemming te zoeken. Hierbij worden twee assen
gebruikt: “the mood pad: it displays two axes - dark/positive and calm/energetic -
axes that are continuous and progressive, and offers an infinite range of moods;
every song has a specific position on the mood pad”.³ In de twee assen herkennen
we de dimensies van valence en arousal.

Omdat de dimensionale aanpak, en in het bijzonder het PAD-model, zo
prominent aanwezig is in onderzoek naar beleving en sfeer wordt er wat langer
stilgestaan bij vijf kritiekpunten die er op het model te leveren zijn:
1) Emoties die duidelijk verschillen van elkaar kunnen door het PAD-model niet

onderscheiden worden, oftewel er is een ‘lack of granularity’: “the PAD typo‐
logy (…) has been criticized as being too narrow in scope and not encompas‐
sing the range of possible variations in emotional reactions” (Eroglu, Machlet
& Davis, 2001, p. 181) en ook: “For anyone interested in understanding the
rich diversity and subtle nuance of emotional life, a simple characterization of
emotions as pleasant or unpleasant, strong or weak, seems both theoretically
sterile and experientially implausible” (Smith & Ellsworth, 1985, p. 814). Zo
zijn bijvoorbeeld angst (fear) en boosheid (anger) allebei te typeren als
onplezierig (negative valence) en hebben ze een hoge arousal en belanden daar‐
door in het PAD-model naast elkaar als gelijksoortige emoties. Zuckerman
(1979) verzucht dan ook: “One thing that has always bothered me about
arousal theory is its total lack of specificity” (p. 357). Richins (1997) con‐
cludeert dan ook over het gebruik van de PAD-dimensies: “best used when a
researcher (…) does not need to know the specific emotions being experien‐
ced by study participants“ (p. 128).

³ www.musicovery.com/aboutus; geraadpleegd 16 februari 2016.
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2) Er blijft onduidelijkheid over welke dimensies nodig dan wel noodzakelijk zijn
in het model. De dimensie van dominance moet veelal het veld ruimen in
empirische studies omdat het ‘niets doet’. Het model kan dan versimpeld
worden tot een V-A (valence - arousal/activation) model zoals dat ten grondslag
ligt aan het circumplex model van Russel. De cruciale rol van arousal ligt al
decennialang onder vuur: “Its role [autonomic arousal] in emotional experien‐
ces certainly has been overrated” (Frijda, Kuipers & Ter Schure, 1989, p. 226).
Er zijn ook alternatieve dimensies voorgesteld zoals approach/avoidance, maar
dit is nooit echt omarmd. Het is ook volstrekt onduidelijk waarom een
dimensie als ‘novelty’ niet een prominente plek krijgt omdat veel onderzoek
laat zien dat ‘novelty detection’ een primaire reactie is (Scherer, 2009), of
unpredictability die Scherer als een belangrijke dimensie aantreft in zijn data
(Scherer, 2009). Hoewel weinig onderzoekers het belang van valence en activa‐
tion zullen ontkennen, zijn er vragen over de claim dat dit ‘core’ dimensies
zijn: “It is not clear in what sense and why valence and arousal feelings are
considered as more ‘core’, ‘primitive’ or ‘basic’ than other internal representati‐
ons” (Scherer, 2009, p. 1335). Dat mensen hun emoties betrouwbaar kunnen
beschrijven op deze manier is daar geen argument in: “The two-dimensional
valence by arousal space seems to be considered basic on the basis of countless
factor analyses that show stability for only these two dimensions. However, it
is questionable whether this is not an artefact of methodology” (Scherer, 2009,
p. 1336).

3) Aanvullend kan de vraag gesteld worden of de verschillende dimensies wel
dezelfde conceptuele ‘ruimte’ beschrijven: arousal is een fysiologische com‐
ponent, pleasure een subjectieve ervaring en dominance (en ook approach/
avoidance) lijkt meer een gedragscomponent te beschrijven. Daarmee zijn de
componenten niet van dezelfde ‘orde’. Het lijkt verstandiger deze componen‐
ten (fysiologie, subjectieve ervaring, gedrag) te onderzoeken vanuit een eigen‐
heid en in een procesmodel een plek te geven dat recht doet aan hun rol en
eigenschappen in emoties (zie verder). Door de ‘dimensies’ te zien als com‐
ponenten in een proces maakt het ook nog duidelijk dat een belangrijk per‐
spectief ontbreekt, namelijk die van appraisal van de situatie (zie 5.2.3).

4) De dimensies van valence en arousal zijn ambigue. Het blijft bijvoorbeeld veel‐
al onduidelijk welke soort van activatie wordt bedoeld: is dit mentale active‐
ring, sympathische of parasympatische activatie? Deze zijn zeer verschillend in
aard, wat ze bewerkstelligen en hoe ze gemeten worden (Scherer, 2009). Nog
belangrijker: “one of the major drawbacks (…) is the difficulty of knowing
whether the valence dimension describes the intrinsic quality of an eliciting
object or the quality of the feeling (which may not coincide)” (Scherer, 2005,

p. 719). Een ‘inherent’ grappige gebeurtenis kan om allerlei redenen niet
leiden tot een goed gevoel, dus wat vertegenwoordigt de valence score in dit
geval: de beoordeling van de grappigheid van de gebeurtenis of de eigen
gevoelstoestand? Hetzelfde geldt voor arousal: verwijst de score van de proef‐
persoon naar de waargenomen arousal in een getoonde situatie of naar het
eigen proprioceptieve gevoel van arousal zoals geïnduceerd door de stimulus‐
gebeurtenis? En methodologisch: wat betekent het als bijvoorbeeld een wilde
en spannende achtervolgingsscène niet leidt tot een hoge staat van arousal,
wordt de proefpersoon dan verwijderd uit de data omdat hij/zij de experimen‐
tele manipulatie niet door heeft gehad? Dit probleem doet zich voor omdat er
geen onderscheid wordt gemaakt tussen ‘intended’ (grappig bedoeld) en ‘per‐
ceived’ (wel of niet grappig ervaren), een noodzakelijk onderscheid dat we al
bij Bitner zijn tegengekomen (hoofdstuk 4) en ook bij de discussie rond sfeer
nadrukkelijk zullen tegenkomen in bijvoorbeeld de ideeën van Kotler (7.2).

5) Het PAD-model gaat uit van een zogeheten bipolaire ruimte waar emo‐
tiewoorden tegenover elkaar worden geplaatst als ware ze de uiterste van een
enkele dimensie, dus bijvoorbeeld relaxed versus stimulated. Dit is ook
duidelijk uit het gebruik van de semantische differentiaal bij metingen, aan‐
gezien die bipolariteit veronderstelt. Bipolariteit roept de meer fundamentele
vraag op of positieve en negatieve emoties elkaars tegenpolen zijn of relatief
onafhankelijk van elkaar, zoals in de opvatting van een beperkte set van
basisemoties. Die vraag is al te stellen voor de ogenschijnlijke tegenstelling van
plezier en pijn, waarbij er veel aanwijzingen zijn dat het om twee aparte
processen gaat die ook samen kunnen voorkomen in bijvoorbeeld gemengde
gevoelens (Frijda, 2008). In ieder geval is er het probleem dat een bipolaire
opvatting het moeilijk maakt ‘mixed emotions’ te verklaren, situaties waarin
we meerdere (tegengestelde) emoties tegelijkertijd ervaren, zoals bij het afleg‐
gen van een examen (Smith & Ellsworth, 1987). Zie bijvoorbeeld de studie
van Penz & Hogg (2008) die in hun studie het PAD-model gebruiken bij het
onderzoeken van ‘mixed emotions’ in consumentengedrag. Zij vinden bijvoor‐
beeld dat arousal in fysieke winkels niet correleert met emoties zoals enjoyment,
pleasure en dominance (!), dit in tegenstelling tot webwinkels waar dit wel is,
en kunnen dit moeilijk verklaren vanuit het PAD-model.

5.2.3 Appraisal theorie van emotie
De cognitieve revolutie (Gardner, 1987) als reactie op het behaviorisme en de
daarmee gepaard gaande hernieuwde aandacht voor de verwerking van informatie
is goed terug te zien in de ontwikkeling van de appraisal theorie. Magda Arnold
introduceert in 1960 een cognitieve aanpak van emoties, die ook doorklinkt in
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het werk van Richard Lazarus, wiens ideeën een belangrijke basis vormen voor de
appraisal theorie van emotie. Pas in de jaren 80 komt de theorievorming goed van
de grond met onderzoekers zoals Roseman, Smith & Ellsworth, Frijda, Ortony,
Clore & Collins en Scherer. Onderstaand komen de belangrijkste ideeën van
Lazarus, Frijda en Scherer aan bod.

Richard Lazarus start in het begin van de jaren zestig met een nieuwe methode
om stress te onderzoeken, namelijk via de vertoning van stressvolle films. De film
die in eerste instantie wordt gebruikt is een zeventien minuten durende stomme
film van G. Roheim genaamd Subincision. De film vertoont rituele handelingen
van een primitieve Australische stam waarbij diepe insnijdingen worden gemaakt
in de genitaliën van jongens. Later wordt ook nog een andere film gebruikt: een
dertien minuten durende film waarin drie bedrijfsongevallen in een houtzagerij te
zien zijn. Het kijken naar de filmpjes bleek een duidelijk stressvolle ervaring.
Door manipulatie van de beelden en het geluid van deze filmpjes wist Lazarus een
aantal belangrijke kenmerken van de stressreactie te achterhalen die ook belang‐
rijke inzichten hebben opgeleverd voor het emotieproces in zijn algemeenheid
(van Vliet, 1991).

Lazarus ziet stress, en ook emotie, niet uitsluitend afhankelijk van een stimu‐
lusconditie maar ook van cognitieve processen die tussen stimulus en reactie in
liggen. Iedere emotie is te karakteriseren aan de hand van een specifiek reactiepa‐
troon bestaande uit fysiologische, gedragsmatige én cognitieve componenten.
Bovendien is emotie niet meer te zien als een statische relatie tussen eigenschap‐
pen van de stimulus en eigenschappen van een persoon, maar als een constante
wisselwerking tussen omgeving en individu: “Psychological stress resides neither
in the situation nor in the person; it depends on a transaction between the two.”
(Lazarus, 1979, p. 52). Het individu is een evaluerend organisme, iedere stimulus
evaluerend met betrekking tot het belang en de relevantie voor zijn welzijn, en de
mogelijkheden die stimuli het hoofd te bieden. Het gaat aldus om: “the way in
which the individual continuously appraises what he or she is experiencing”
(Roskies & Lazarus, 1980, p. 44).

Het proces door het individu van zowel de stimulus als zijn eigen
mogelijkheden wordt door Lazarus appraisal (‘inschatting’ of ‘evaluatie’) genoemd:
“a continuously changing set of judgments about the significance of the flow of
events for the person’s well-being” (Lazarus & Launier, 1978, p. 302). Dit proces
kent twee antecedenten: enerzijds factoren in de stimulusconfiguratie (mate, aard
en onmiddellijkheid van nadeligheid, voorspelbaarheid, nieuwheid, ambiguïteit et
cetera), en anderzijds de psychologische structuur van de persoon in kwestie
(belangen en overtuigingen in het bijzonder, intellect en disposities in het
algemeen). Met andere woorden: “processes within the person and within the

environment combine to determine the relationship between the two” (Lazarus &
Folkman,1984, p. 114).

Het appraisal proces wordt door Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984) opge‐
deeld in drie componenten: primary appraisal, secondary appraisal, en reappraisals.
1) Primary appraisal betreft de evaluatie van het belang (significance) van de

gebeurtenis voor de desbetreffende persoon. Het is de vraag: ‘Am I okay or in
trouble?’. Deze primary appraisal kan als evaluatieresultaat hebben: irrelevant,
positief of stressvol.

2) Secondary appraisal betreft de evaluatie met betrekking tot de mogelijkheden
de situatie het hoofd te bieden. Oftewel de vraag: ‘What can I do about it?’.
Dit is een vraag naar de aanwezige en geschikte copingstrategieën voor een
gunstige of de minst nadelige afloop.

3) Reappraisals zijn herevaluaties die het gevolg zijn van nieuwe informatie door
veranderingen in de persoon zelf, de omgeving of door verdere reflectie. Frus‐
tratie kan voortkomen uit het handelen van iemand, maar zal eerder tot vrees
leiden dan boosheid als blijkt dat dat een gevaarlijk iemand is. Reappraisals
kunnen het gevolg zijn van specifieke copingstrategieën, bijvoorbeeld door
ontkenning van bepaalde aspecten van de stimulusconfiguratie.

Primary appraisal en secondary appraisal zijn niet noodzakelijk opeenvolgende
processen, ik kan al weten waar de nooduitgang is (secondary appraisal) voordat er
ook maar brand is (primary appraisal). Bovendien is er sprake van feedback, dat
wil zeggen de secondary appraisal kan de primary appraisal bevestigen, verhevigen
of afzwakken. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor coping. Coping als
zelfregulatie van emoties omvat strategieën die zowel gedragsgeoriënteerd zijn als
ook intrapsychisch op het beheersen, reduceren, minimaliseren en tolereren van
conflicten tussen de mogelijkheden van een persoon en wat er op een moment
van die persoon wordt gevraagd door de situatie. Illustratief voor de werking van
copingstrategieën is bijvoorbeeld het onderzoek van Lief & Fox (1963) naar het
omgaan met emotionele gebeurtenissen binnen de medische opleiding. Een emo‐
tionerende gebeurtenis in die opleiding betreft het onderzoeken en snijden in het
menselijke lichaam zoals daarmee wordt kennisgemaakt in de anatomieles. De
duidelijk aanwezige angst onder de studenten kon worden verminderd door bij‐
voorbeeld het benoemen van lichaamsdelen met Latijnse termen, het letten op de
technische aspecten (hoe en waar moet ik snijden?), en het benadrukken met
meerderen te zijn. De angst werd daarentegen vergroot indien de studenten iets
wisten van de dode (achtergrond, naam), de dode in vreemde levensechte houdin‐
gen werd gezet, of indien bepaalde lichaamsdelen niet bedekt waren (hoofd, han‐
den, genitaliën). Coping is niet per definitie effectief. Een stressvolle gebeurtenis



202 Festivals & Beleving Beleving 203

kan gedrag activeren dat schadelijk is (drinken, roken), indirect schade berokkent
(verhoogde bloeddruk, hormoonactiviteit) of adaptief gedrag voorkomt. Welke
copingstrategie men kiest hangt af van de inschatting van de situatie, het gedrags‐
repertoire van de persoon en de mogelijkheden van de situatie. Zo zal ambiguïteit
veelal leiden tot ‘informatie zoeken’ en een conflict tot ‘direct handelen’ als dat
mogelijk is.

Het werk van Richard Lazarus is een belangrijke basis geweest voor de zogehe‐
ten appraisal-theory, ook wel bekend als de cognitive appraisal theory (CAT). In het
kort stelt deze theorie dat: 1) Emoties functionele adaptieve reacties zijn die zijn
gebaseerd op appraisals van kenmerken en (actie) mogelijkheden van de omgeving
die relevant zijn voor het welzijn van de persoon; en 2) Emoties multicomponen‐
tiële responspatronen zijn waarin appraisals de belangrijkste causale determinanten
zijn van de (kwaliteit en intensiteit van) verschillende andere componenten:
subjectief gevoel, gedragsuitingen zoals gezichtsuitdrukkingen, actiebereidheid en
fysiologische reacties.

Appraisal als een essentiële fase in emoties leidt tot voorstellen van verschillen‐
de soorten appraisals, zoals het door Lazarus gemaakte onderscheid tussen primary
appraisal, beoordeling van relevantie, en secondary appraisal, de beoordeling van
coping mogelijkheden. Het betekent ook het zoeken naar appraisal-patronen die
ten grondslag liggen aan verschillende emoties (Frijda, 1986; Scherer, 2005,
2009). De CAT is nog in ontwikkeling met betrekking tot de werking van speci‐
fieke mechanismen (zie Moors, Ellsworth, Scherer & Frijda, 2013) en er zijn nog
diverse discussiepunten (zie Clore & Ortony, 2008; Frijda, 2008), maar is al veel
explicieter over de verhouding van cognitie en emotie, en overigens ook gedrag,
dan de vele modellen en meetinstrumenten die affect, cognitie en gedrag als reac‐
ties van bezoekers noemen, zonder veel uitleg over hun onderlinge afhankelijk-
heden (bijvoorbeeld Bitner, zie 4.3, en de Event Experience Scale, zie 6.3.3).
Bovendien hebben talrijke empirische studies de afgelopen 30 jaar substantieel
experimenteel bewijs gevonden voor veel van de voorspellingen van de CAT (zie
onder andere Scherer, Schorr & Johnstone, 2001; Frijda, 2008; Scherer, 2009).
Omdat de CAT momenteel de meest aantrekkelijke theorie is om emoties theore‐
tisch en empirisch te verklaren zullen we er uitgebreider bij stil staan door twee
theoretische uitwerkingen verder te beschrijven, namelijk het procesmodel van
Frijda en het componentenmodel van Scherer.

Het procesmodel van Frijda
Frijda’s emotietheorie (1986, 1988, 2008) vertoont grote overeenkomsten met de
theorie van Lazarus. Beide theorieën delen het uitgangspunt dat cognitieve
processen tussen stimulus en respons mediëren. Ook Frijda ziet de relatie tussen

subject en omgeving als constituerend voor het emotieproces. Volgens Frijda is het
onmogelijk emotionele ‘stimuli’ te poneren onafhankelijk van het subject: “effecti‐
ve emotional stimuli thus are products of a subject’s cognitive activity” (1986, p.
269). In Frijda’s theorie is ook een prominente plek weggelegd voor het concept
van appraisal: de evaluatie door de persoon van de situatie. In navolging van Laza‐
rus deelt Frijda het appraisal proces op in primary appraisal en secondary appraisal.

Primary appraisal staat voor de evaluatie van de relevantie van de situatie, en
wordt door Frijda ook wel relevance evaluation genoemd. Bij Lazarus wordt de
relevantie van de situatie bepaald door een 'toetsing' aan commitments, bij Frijda
zijn dit concerns (belangen). Belangen zijn disposities, doelen, waarden om bepaal‐
de situaties wel of niet te wensen, toenadering te zoeken of verwijdering te
bewerkstelligen. Relevantie wordt bepaald door het wel of niet op het spel staan
van bepaalde belangen oftewel een (mis)match met de belangen. Emoties wijzen
erop dat er een bepaald belang in het geding is. Die belangen kunnen oppervlak‐
kig worden gedefinieerd (voldoening in werk, liefde van levenspartner, hobbies)
maar hieronder liggen echter meer fundamentele belangen zoals nieuwsgierigheid,
verbondenheid, veiligheid en autonomie. Er kunnen ook strijdige belangen zijn
waardoor we gemengde gevoelens hebben: verlaten worden door een partner kan
een gevoel van vrijheid geven en opluchting maar ook verdriet om het verlies van
nabijheid. Hiermee is ook de functionaliteit van emoties in feite omschreven als
het bewaken en besturen van de bevrediging van belangen: “Appraisal is the
process that detects and assesses the significance of the environment for well-
being” (Moors, Ellsworth, Scherer & Frijda, 2013, p. 120). Emoties zorgen
ervoor dat het handelen weer op het spoor naar bevrediging wordt gezet wanneer
er verstoringen zijn opgetreden. Emotie is de waarneming dat bepaalde doelen
niet of moeilijk bereikt kunnen worden: emoties doen zich voor wanneer een per‐
soon inziet dat hij niet kan handelen zoals hij wil in de situatie waarin hij zichzelf
aantreft. De wereld doet zich ondraaglijk voor. De manier om hieraan tegemoet te
komen is door de houding tegenover die wereld te veranderen.

Hierin klinkt de emotietheorie van Sartre in door, wat Frijda ook beaamt. De
kern van Sartres emotietheorie is dat emoties staan voor een bepaald soort gedrag
in een situatie, namelijk gedrag dat uit is op een magische transformatie van de
wereld. Een bezwerend gedrag waaraan heel het lichaam meedoet om een
ondraaglijke wereld draaglijk te maken. Door de magische transformatie ontstaat
er een nieuwe relatie van de persoon met de situatie, waarbij de situatie nieuwe
kwaliteiten verkrijgt waardoor zij wel verdraagbaar wordt: “Het bewustzijn trans‐
formeert zich teneinde het object te transformeren” (Sartre, 1981, p. 91). Zo is
wegrennen voor een leeuw uit angst niet een vorm van rationeel gedrag maar
betreft het een magische transformatie waarin het bestaan van het dier in de exter‐
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ne wereld wordt ontkend. Vluchten is een 'gespeeld flauwvallen', een magische
gedraging, het loochenen van het gevaarlijke object met heel het lichaam. Dit
magische is wezenlijk aan iedere emotie: valt een kind in het water dan sta ik er
vastgenageld van schrik bij. Op dat moment probeer ik magisch de tijd stil te
laten staan, ik probeer te bezweren wat er aan het gebeuren is. Ook bij angst, lief‐
de en andere emoties is er een magische transformatie: onze relatie tot de situatie
of het object wordt zodanig getransformeerd dat bepaalde eigenschappen van het
object of onszelf centraal komen te staan en andere eigenschappen geloochend
worden. Lichamelijke verschijnselen vormen 'le serieux' van de emoties, zij zijn
voor het bewustzijn het bewijs dat het werkelijk in een getransformeerde wereld
leeft: “Ze vormen het bewijs dat het ernst is met de emotie, het zijn waarborgen
voor echtheid” (1981, p. 103).

De primary appraisal is uiteindelijk, net als bij Lazarus, een antwoord op de
vraag 'Am I okay or not?', maar bestaat uit meerdere evaluatie aspecten (core com‐
ponents) zoals relevantie, 'echtheid', urgentie, objectiviteit, helderheid et cetera.
De secondary appraisal is vervolgens de inschatting wat er aan de situatie gedaan
kan worden en wordt door Frijda ook wel context evaluation genoemd. Ook hier
geldt dat er verschillende aspecten te onderscheiden zijn aan deze evaluatie (con‐
text components) zoals de mate van controle die je hebt over de situatie (controllabi‐
lity), de mate waarin de situatie te veranderen is (modifiability) en hoe bekend je
bent met de situatie (familiarity). Beide soorten componenten (core en context)
worden ook ‘gestuurd’ door zogeheten inschattingsgeneigdheden oftewel disposi‐
ties en geleerd gedrag van de persoon die maken dat bepaalde appraisal aspecten
meer of juist minder op de voorgrond treden. De uitkomst van het appraisal-
proces vat Frijda samen met het concept van situational meaning structure.

Frijda voegt een aspect toe aan emoties dat door Lazarus wel is onderkend
maar nooit een centrale rol heeft gespeeld in zijn theorie. Het betreft de rol van
actiebereidheid (action readiness), een concept dat Frijda ontleent aan het werk
van Magda Arnold, maar al is terug te vinden in de analyse van emoties door Aris‐
toteles (Solomon, 2008). Voor Frijda zijn emoties veranderingen in actiebereid‐
heid, emoties zijn “modes of relational action readiness” (1986, p. 71), oftewel
gereedheid om tot een handeling te komen: erheen gaan (approach), vandaan gaan
(avoidance), tegenin gaan, et cetera (zie 6.1.3). Vrees correspondeert met de
geneigdheid ergens vandaan te gaan, boosheid met de tendens om ergens tegenin
te willen gaan. Actiebereidheid als reactievormen (modes of respons) bestaat uit
activatie (kwantitatief aspect) en uit actietendensen (kwalitatief aspect). Zichtbaar
emotioneel gedrag is de manifestatie van een activatiewijze (wegrennen) en een
verwezenlijking van een actietendens (uit de beurt willen zijn van de dreiging),
gemoduleerd door regulatieprocessen. De appraisal-processen geven aan of de

situatie relevant is en wat eraan gedaan kan worden, regulatiemechanismen
bepalen of de gereedheid tot daadwerkelijk gedrag leidt, onderdrukt wordt (toch
maar niet die klap uitdelen bij een ruzie) of uitgesteld wordt (weglopen en tegen
een willekeurig object aantrappen of de deur hard dichtslaan). Soms is er wel
activatie maar geen gerichtheid van de handelingen: doelloos heen en weer ren‐
nen, waar een reden voor is, bijvoorbeeld dreiging of een verwachte beloning,
maar er is geen duidelijke gerichtheid van de handeling. In dit soort gevallen is er
wel actiebereidheid maar geen actietendens omdat er geen (kwalitatieve) richting
is aan om via handelen de relatie met de omgeving te veranderen.

Ook het aspect van coping vinden we terug bij Frijda in de vorm van regula‐
tieprocessen. Voor Frijda is regulatie een integraal onderdeel van het emotieproces
en kan in iedere fase ingrijpen. Dit maakt het emotieproces aanzienlijk flexibeler
maar ook complexer doordat allerlei terugkoppelingsmechanismen een rol spelen.
Om greep te houden op de verschillende regulatieprocessen kunnen deze in vijf
groepen worden onderverdeeld die corresponderen met bepaalde fases in het emo‐
tieproces:
1) input regulatie: gebeurtenissen kunnen worden opgezocht of vermeden;
2) regulatie van de appraisal oftewel de intrapsychische hantering: het ontkennen

van het belang van iets, zichzelf ervan distantiëren, erom lachen, et cetera;
3) regulatie van de actietendens: het versterken of onderdrukken van een bepaal‐

de impuls tot handelen, bijvoorbeeld tot tien tellen als je op het punt staat
kwaad te worden;

4) regulatie van het openlijke gedrag: bijvoorbeeld door niet het nieuwe servies
naar het hoofd van je partner te gooien maar het oude want daar moest je
toch vanaf;

5) externe regulatie, oftewel de regulatie op grond van sociale normen, waarden,
gewoontes en dergelijke: bijvoorbeeld als volwassen man je tranen niet laten
zien bij het kijken naar de film ‘Bambi’ omdat dat niet hoort.

Uiteindelijk brengt Frijda de verschillende onderdelen van het emotieproces
samen in een informatieverwerkingsmodel, een typisch product van de cognitieve
psychologie. In dit stroomdiagram (figuur 5.8) is het emotieproces stap voor stap
te volgen: nadat de informatie is gecodeerd (analyzer) volgt de taxatie of die
informatie relevant is voor de persoon (comparator = primary appraisal) en wat die
persoon er wel of niet mee kan doen (diagnoser = secondary appraisal). Het
resultaat hiervan is het appel van de situatie, de situational meaning structure. Op
grond van dit appel wordt ‘berekend’ hoe urgent, moeilijk of ernstig de situatie is
en worden veranderingen in actiebereidheid gegenereerd (action readiness). De
actiebereidheid bestaat uit plannen om te handelen (action tendencies) en plannen
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voor activatie die uiteindelijk ook gerealiseerd kunnen worden: overt response;
arousal geeft de lichamelijke urgentie weer en affect is de subjectieve gewaarwor‐
ding. Dit ‘rechtlijnige’ emotieproces wordt gecomplementeerd door allerhande
regulatieprocessen en terugkoppelingsmechanismen. Met dit model wordt gesteld
dat emoties niet zozeer reacties zijn, maar moeten beschouwd als een specifieke
modulatie in de voortdurende betrokkenheid bij de omgeving (Frijda, 2008).

Frijda voegt dus aan de analyse van de input (appraisal), de analyse van de
(tendens tot) output (action readiness) toe. Tussen beide is een systematische rela‐
tie: "Different situational meaning structures map onto different emotions, and
thus onto different modes of action readiness" (1986, p. 195), en "Meaning
structures are lawfully connected to forms of action readiness" (1988, p. 351).
Deze relatie "is the pivot of the emotion process" (1986, p. 470). Het kernidee
van de theorie van Frijda is dat verschillen in het appel van de situatie correspon‐
deren met verschillen in actiebereidheid en daarmee met verschillende emoties.
Het gaat niet om stimuli maar constellaties van objecten of situaties. Aan de hand
van de verschillende fases en uitkomsten in het appraisal-proces en de actiebereid‐
heid kunnen profielen worden opgesteld die samenvallen met bepaalde emoties,
een “soort periodiek systeem van emoties” (Frijda, 2008, p. 112). Uit empirisch
onderzoek blijkt inderdaad dat bepaalde appraisal-profielen corresponderen met
emoties (Smith & Ellsworth, 1987) en dat bepaalde patronen van actiebereidheid
corresponderen met emoties (Frijda, Kuijpers & Ter Schure, 1989). De wetma‐
tigheden in het proces leiden tot voorspelbare correspondenties tussen appraisal,
actiebereidheid en gedrag (zie Frijda, 1988; 2008).

Met de verschillende processtappen en hun onderlinge relatie in kaart
gebracht, kan een antwoord worden gegeven op de vraag naar de ervaren emoties.
Ervaren emoties bestaan uit meerdere elkaar aanvullende elementen. Ten eerste is
een ervaren emotie "a mode of appearance of the situation, whether truly percei‐
ved or merely thought" (1986, p. 188). Het is de waarneming van situaties met
bepaalde eigenschappen (dreigend, plezierig) op basis van de processen van pri‐
mary en secondary appraisal. Ten tweede is een ervaren emotie "felt mode of action
readiness" (1986, p. 238). Ten derde kan ervaren emotie worden bepaald door
autonome gewaarwording. Kan, want autonome gewaarwording (arousal) is niet
een onmisbare component van de ervaren emotie en is niet in staat tussen ver‐
schillende emoties te differentiëren, maar draagt bij aan de intensiteit en kwaliteit
van de beleving. Het geeft de emotie zijn urgentie of om met Sartre te spreken, ‘le
sérieux de l’émotion’. Deze processen zijn de subjectieve gevoelens die we ervaren.
Kortom: ervaren emoties zijn de (on)bewuste gewaarwording van een actiebereid‐
heid om de relatie met de omgeving te veranderen, op basis van een evaluatie van
de situatie als relevant, urgent en betekenisvol, met een mogelijk lichamelijk effect

en uiterlijk gedrag. We zien hierin de elementen terug van appraisal, actiebereid‐
heid, subjectieve gewaarwording, uiterlijk gedrag en arousal die in het proces‐
model zijn samengebracht (figuur 5.8).

Het componentenmodel van Scherer
Voor Scherer (2005, 2009; Scherer & Coutinho, 2013) zijn emoties onderling
gerelateerde veranderingen in verschillende componenten als reactie op de evalua‐
tie van de relevantie van een externe of interne stimulus voor onze belangen (con‐
cerns). In dit laatste is duidelijk de gedachtegang van appraisal te herkennen en de
rol van concerns (zie de theorie van Frijda). De componenten samen maken de
emotie en zijn niet slechts de indicatoren dat er een emotie is, de consequentie
van een dieper liggend iets (Clore & Ortony, 2008).⁴ De componenten die
Scherer onderscheidt zijn de volgende:
1) Appraisal component: dit is een cognitieve component gericht op informatie‐

verwerking, namelijk de evaluatie van externe objecten en gebeurtenissen of
van interne stimuli (herinneringen, mentale beelden et cetera). Door de kop‐
peling aan een specifieke gebeurtenis onderscheidt emotie zich van stemmin‐

⁴ Zie voor een vergelijkbaar standpunt vanuit een evolutionaire analyse het werk van Godfrey-
Smith: “Qualia zijn geen extra’s die uitleg vergen of op de een of andere manier voortkomen uit de
manier waarop het fysieke systeem werkt. Ze maken deel uit van wat het is om het beschreven sys‐
teem te zijn.” (2020, p. 116).

Figuur 5.8: Het emotieproces volgens Frijda (1986, 2008)
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gen (moods) die meer globaal en diffuus zijn (zie 5.2). Door de evaluatie van
relevantie wordt aangegeven dat er bij emoties iets op het spel staat (vergelijk
de ideeën van Sartre). Het appraisal proces verloopt op verschillende niveaus:
van automatisch (sensory-motor), tot impliciet (schemata) en bewust (concep‐
tueel). Dit onderscheid kan bijvoorbeeld de ‘startle respons’ verklaren, de plot‐
selinge schrikreactie bij bijvoorbeeld een hard geluid. Dat is bij Scherer dan
een automatische appraisal zonder tussenkomst van hogere processen; in de
theorie van Frijda wordt gesteld dat bij de startle response de appraisal fase
wordt overgeslagen. Bovendien vinden er constant reappraisals plaats waardoor
er steeds veranderingen plaatsvinden in de emotionele toestand. Immers ver‐
schillende appraisals leiden tot verschillende emoties: “The component proces
model postulates that different emotions are produced by a sequence of
cumulative stimulus evaluation or appraisal checks with emotion-specific out‐
come profiles” (Scherer, 2005, p. 701). De criteria op basis waarop de
gebeurtenis wordt geëvalueerd noemt Scherer Stimulus Evaluation Checks
(SECs) en zijn gericht op het vaststellen hoe relevant de gebeurtenis is, wat de
implicaties zijn van de gebeurtenis, hoe de situatie het hoofd geboden kan
worden en wat de betekenis is van de situatie voor het zelfconcept en waarden
en normen. In de eerste drie vragen herkennen we de processen van primary
en secondary appraisal zoals gebruikt door Lazarus en Frijda, het laatste van
‘normative significance’ is een toevoeging die ook rekening houdt met de
sociale context, iets waar de theorie van Frijda minder aandacht aan besteed.
Bij de verdere uitwerking van de criteria worden SECs genoemd die sterk
overeenkomen met de appraisal variabelen die onder andere door Frijda zijn
gebruikt om emotieprofielen op te bouwen zoals outcome predictability en
agency (zie verder hoofdstuk 6).

2) Motivatie component: actietendensen (action tendencies) die het lichaam
klaarmaken voor bepaald gedrag. Door het belang dat op het spel staat hebben
actietendensen een bepaalde urgentie en kunnen deze huidige gedragsintenties
onderbreken en verstoren, wat een herkenbaar aspect is van emoties (zie 5.2).

3) Gedrag component: de uiting van gedrag zoals in gezichtsuitdrukkingen en
vocale expressie, met een sterke impact op communicatie en sociale interactie.
De feitelijke expressie is afhankelijk van meer dan alleen het emotionele proces
waardoor (hevige) emoties toch onderdrukt kunnen worden of zelfs tot tegen‐
gesteld gedrag kan leiden.

4) Neurofysiologische component: veranderingen in lichamelijke functies (zwe‐
ten, beven, verkrampen, euforie et cetera) en arousal;

5) Subjectieve gevoelens component: de monitoring van de eigen interne ‘toe‐
stand’ en de relatie met de omgeving, inclusief het labelen met emotie-

woorden van dat deel van de integrale representatie van alle componenten dat
tot het bewustzijn doordringt.

Deze componenten staan in onderlinge relatie met elkaar en vormen het Com‐
ponent Process Model (CPM) zoals weergegeven in figuur 5.9: de appraisal op
meerdere niveaus leidt tot motivationele veranderingen in de vorm van actieten‐
densen en tot veranderingen in het autonome zenuwstelsel (bijvoorbeeld verhoog‐
de hartslag) en het somatisch zenuwstelsel (gezichtsuitdrukkingen, houding van
het lichaam). Al deze veranderingen komen samen in een centrale representatie,
de zogeheten qualia, waarvan een deel doordringt tot het bewustzijn en waar cate‐
gorisering en labeling ontstaat van het ‘gevoel’ wat we ervaren als subjectieve
gevoelens.⁵

De component visie op emoties leidt tot een procesarchitectuur met discussie over
de volgorde van (deel) processen, onderlinge afhankelijkheden, afhankelijkheden
van andere systemen (geheugen, aandacht, zelfbeeld et cetera) en feedbackloops
wat een complex geheel vormt (zie figuur 5.10). Het leidt tot diverse toetsbare
hypothesen over deze samenhang die al deels door empirisch onderzoek zijn

Figuur 5.9: Het componenten model van Scherer (Scherer, 2009)

⁵ Vergelijk het onderscheid dat Godfrey-Smith (2020) maakt: “Er zijn hier wellicht twee dingen
naast elkaar gaande. Het ene is het overkoepelende ervaringsprofiel, alles over hoe het is om hier en
nu jou te zijn. Het tweede is waar jij je het moment bewust van bent, wat er op de voorgrond
treedt, waar je aandacht aan besteedt” (p. 276).
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bevestigd. Daarnaast biedt de zienswijze van verschillende onderling afhankelijke
componenten die in constante afstemming zijn de mogelijkheid van een oneindig
aantal emotionele uitkomsten, dit in tegenstelling tot zogeheten discrete emotie‐
theorieën die emoties terugbrengen tot slechts enkele (basis)emoties. Met de aan‐
duiding modal emotions onderkent Scherer dat er emotiepatronen zijn die vaker
voorkomen omdat sommige gebeurtenissen nu eenmaal vaker voorkomen. Van
deze modal emotions kunnen appraisal profielen worden opgesteld, vergelijkbaar
met het werk dat Frijda hier naar gedaan heeft. Het verschil met andere appraisal
theorieën is dat Scherer een strikt sequentiële appraisal voorstaat (eerst moet
relevantie vaststaan voordat implicaties kunnen worden bepaald, et cetera) dat wel
recursief is en aldus in een constante flux kan zijn met parallelle verwerking (zie

Figuur 5.10: De component appraisal in het componentmodel van Scherer (Scherer, 2009)

figuur 5.10), en dat er synchronisatie van de componenten moet zijn om tot een
emotie te komen. Het argument dat deze cognitieve arbeid allemaal tijd vraagt en
daardoor niet ten grondslag kunnen liggen aan emoties is niet steekhoudend, niet
alleen kunnen appraisals ook automatisch verlopen maar uit experimenten blijkt
dat bijvoorbeeld relevantie van een stimulus snel en automatisch kan worden uit‐
gevoerd (Clore & Ortony, 2008; Frijda, 2008).

Dit laatste punt van synchronisatie van de componenten heeft vragen opge‐
roepen in die zin dat coherentie van de verschillende componenten mogelijk
eerder een uitzondering is dan de regel (Zentner & Eerola, 2010; Robinson,
2013), immers de verschillende componenten worden niet gelijktijdig geactiveerd,
kennen een verschillend (evolutionaire) basis en er zijn ook voorbeelden waarin
duidelijk is dat een component geen bepalende rol speelt. Zo kent bijvoorbeeld
nostalgie geen onderscheidende gezichtsuitdrukking, van esthetische emoties kan
gezegd worden dat de actietendens ontbreekt (de Sousa, 1988) of in ieder geval de
activatie ervan onderdrukt wordt (Frijda, 2008; Robinson, 2013), en sommige
uitgesproken gezichtsexpressies gaan niet samen met fysiologische veranderingen
(Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). Ook kan op deze manier naar ‘mixed
emotions’ worden gekeken die ontstaan doordat er geen coherentie is tussen de
signalen van verschillende componenten óf er wisseling plaatsvindt in welke com‐
ponent overheerst óf er een ambivalent onderliggend patroon is dat verschillende
bewuste labelingen oproept in de subjectieve gevoelens.

5.3 De betekenis van de appraisal theorie voor festivalbeleving
De specifieke duiding van ervaren emoties aan de hand van de appraisal theorie
van Lazarus en de uitwerking ervan in de modellen van Frijda en Scherer heeft
een aantal consequenties voor de duiding van de bezoekersbeleving. De belang‐
rijkste consequentie is dat met de appraisal theorie van emoties een stevig funda‐
ment is gelegd voor het kunnen beschrijven en verklaren van ervaren emoties. Het
is een stevig fundament door de uitgewerkte en robuuste theorievorming en door
de empirische ondersteuning ervan die inmiddels omvangrijk is.

Een andere consequentie is dat de appraisal theorie een nieuw perspectief
introduceert in het onderzoek naar bezoekersbeleving. Er zijn weinig studies aan‐
getroffen die dit perspectief al gebruiken in het onderzoek. Twee positieve uitzon‐
deringen zijn de studie van Grappia & Montanarib (2011): “Emotions are mental
states of readiness that arise from cognitive appraisals accompanied by physio‐
logical processes and often expressed physically (e.g., facial features)" (p. 1131) en
de studie van Mauss & Robinson (2009): “An emotional response begins with
appraisal of the personal significance of an event” (p. 209). In de meeste gevallen
worden (psychologische) uitspraken gedaan over beleving die weinig genuanceerd
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zijn of aannames hebben die moeilijk houdbaar zijn in het licht van de appraisal
theorie. Een goed voorbeeld hiervan is de discussie over de volgorde van cognities
en emoties die opdook bij de bespreking van tevredenheid (zie 4.6.2). Een ken‐
merkende uitspraak in die discussie is "cognitive responses precede emotional
responses" (Lee, Petrick & Crompton, 2007, p. 404). In de appraisal theorie
worden cognities niet afgezet tegen emoties, maar vormen cognities een
noodzakelijk onderdeel van emoties, niet alleen in het begrijpen wat er aan de
hand is maar ook in de constante reappraisals van de situaties en de inzet van
copingstrategieën. Daarmee is ook gezegd dat de vaak aangehaalde triade van
cognitie/emotie/gedrag als grove aanduiding van reacties (onder andere Bitner en
6.3.3) veel meer geïntegreerd zijn als het gaat om emoties en niet los van elkaar
kunnen worden gezien. Daarmee geeft de appraisal theorie ook invulling aan het
‘holistische’ begrip van de beleving waar Getz om vraagt: “Experiences should be
conceptualized and studies in terms of three inter-related dimensions: what peop‐
le are doing, or behavior (the ‘conative’ dimension), their emotions, moods, or
attitudes (the ‘affective’ dimension), and cognition (awareness, perception, under‐
standing). And we want to understand the event tourism experience holistically,
from the needs, motivations, attitudes and expectations brought to the event,
through the actual living experience (the ‘doing’, or ‘being there’) all the way to
reflections on the event-including meanings attached to it and influences on futu‐
re behavior.” (2010, p. 414).

Een tweede voorbeeld is de rol van arousal als typerend kenmerk of zelfs als
noodzakelijke voorwaarde van emoties. Opvattingen die overigens niet beperkt
blijven tot het domein van het festivalonderzoek zoals blijkt uit het overzichtsarti‐
kel van Eroglu & Machleit (2008) over consumentengedrag. Voor de verklaring
van emoties in de relatie persoon-omgeving grijpen zij terug op het onderzoek van
Schachter & Singer waarin arousal een noodzakelijk voorwaarde is. Een stand‐
punt dat de afgelopen decennia toch vrij hard is afgeserveerd, wat blijkbaar Eroglu
& Machleit is ontgaan. Emoties zijn in deze zienswijze de interpretatie van arou‐
sal, zoals in de theorieën van Schachter, Mandler en Apter. De appraisal theorie
zwakt de dwingende rol van arousal aanzienlijk af, door te stellen dat arousal niet
het kenmerkende aspect van emoties is, en als er al arousal is deze altijd in dienst
staat van de actiebereidheid. Arousal kan bijdragen aan de intensiteit en kwaliteit
van de beleving maar is geen noodzakelijk voorwaarde of kenmerkend aspect, al is
het maar omdat er geen systematische relatie is tussen arousal en specifieke emo‐
ties (zie 5.2.2).

De appraisal theorie geeft de mogelijkheid om eerder aangehaalde opvatting te
preciezeren en te nuanceren. Zo kan het flow-concept van Csikszentmihalyi los
gemaakt worden van de arousal interpretatie, en gezien worden als het proces van

primary appraisal, waarin op basis van belangen (concerns) de relevantie van de
situatie wordt geëvalueerd. Min of meer strijdige concerns zoals bekendheid
(familiarity), nieuwsgierigheid (curiosity) en nieuwheid (novelty) kunnen in de
context van een specifieke situaties en via regulatiemechanismen constant een
balans zoeken. Dit streven kan inzet worden van het gedrag zelf en leidt dan tot
een verdere toenadering (approach) als actietendens waardoor de persoon steeds
meer 'opgaat' in de situatie.

Een ander voorbeeld is het S-O-R model dat regelmatig opduikt zoals bij de
bespreking servicescapes waar het het model van Bitner heeft beïnvloed (hoofd‐
stuk 4), in specifieke studies zoals de studie van Lee et al. (2008) en in het
onderzoek naar sfeer (hoofdstuk 7). De overeenkomst van dit model met bijvoor‐
beeld de theorie van Frijda is dat er mediërende processen worden verondersteld
tussen stimulus en (gedrag)respons. De modellen van Frijda en Scherer geven
echter een veel preciezer beeld van wat die mediërende processen (de 'O')
inhouden. Zo zijn er veel meer componenten in de appraisal en de actiebereidheid
dan de veronderstelde drie (pleasure/arousal/dominance) van het S-O-R-model:
pleasure (valence bij Frijda) en dominance (controllability bij Frijda) zijn maar twee
componenten in een scala van kern- en contextcomponenten die nodig zijn om
de gehele waaier aan emoties te kunnen beschrijven.

De appraisal theorie kan ook als vertrekpunt dienen om bepaalde concepten
verder uit te werken, dit zal worden toegelicht aan twee concepten die in festival‐
belevingsonderzoek een rol spelen, namelijk value en involvement.

5.3.1 Value/Relevance
Het concept van value duikt in twee festivalonderzoeken expliciet op. In hoofd‐
stuk 4 is al geconstateerd dat in de studie van Yoon, Lee & Lee (2010) het begrip
value problematisch wordt gehanteerd doordat het zich, zeker qua operationalisa‐
tie, niet onderscheidt van tevredenheid. Bovendien kan nu, in het licht van de
beschrijving van emoties, de typering van value als cognitief en tevredenheid als
affectief als onbevredigend worden afgedaan omdat het een ongenuanceerde
tegenstelling is. Het begrip value keert ook terug in de studie van Lee, Petrick &
Crompton (2007). In hun onderzoek is value een cognitieve response op de
bruikbaarheid van een product of dienst gebaseerd op de waarnemingen van die
producten en diensten en hoeveel je ervoor gedaan hebt (in de zin van geld,
moeite, tijd et cetera). Het concept onderscheidt zich van de waargenomen kwali‐
teit want: "There may be situations where visitors may be satisfied with 'what’ was
delivered and 'how’ it was delivered, but may not have felt they got their 'money’s
worth’" (p. 405). In hun onderzoek bij het Cajun Catfish Festival in Conroe Texas
vinden ze dat de waargenomen value de beste voorspeller was van loyaliteit, beter
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dan de waargenomen kwaliteit en tevredenheid, en dus een nog sterker effect dan
Yoon, Lee & Lee aantroffen. Ook in deze studie is het concept value echter te
weinig onderscheidend geformuleerd van tevredenheid, en specifiek de Equity
theory van tevredenheid (zie 4.6.2).

Het begrip value lijkt eerder te maken te hebben met de waarde die het festival
voor een bezoeker vertegenwoordigt dan direct met tevredenheid. Met de
woorden van Shedroff (2001): “One way of measuring experiences is to qualify
them against personal value” (p. 22). Het raakt aan de categorie van de symboli‐
sche betekenissen van het festival in relatie tot de culturele wortels en de persoon‐
lijkheid van het festival, die Morgan onderscheid (zie 5.1.2). De vraag die daarbij
gesteld wordt is in hoeverre bezoekers zich identificeren met de betekenis en de
waarde van het festival in de context van de traditie van het festival. Een aan‐
wijzing dat zo'n interpretatie van het begrip value vruchtbaar is, blijkt uit de
studie van Burr & Scott (2004) onder bezoekers van het Great Salt Lake Bird Fes‐
tival. In hun onderzoek vinden ze dat het commitment van bezoekers samenhing
met hun motivatie en tevredenheid, meer dan de daadwerkelijke kennis van de
bezoekers over vogels. Meer nog dan in de studie van Burr & Scott vinden we het
belang van value terug in een uitspraak van Morgan (2006): "Visitors also evalu‐
ated the experience in the light of their own values and concerns, passing judge‐
ment on the values communicated by the management" (p. 305). Voor een
onderzoek naar deze relatie zie Gration & Raciti (2014).

Door het noemen van de term 'concerns' is er een directe link te leggen met
het emotiemodel van Frijda. Een onderdeel van de evaluatie van een situatie is de
relevantie van de betreffende situatie (primary appraisal), waarbij de relevantie
wordt bepaald door de belangen (concerns) van de persoon. Zo bezien kan percei‐
ved value worden gedefinieerd als de evaluatie door een bezoeker van het wel of
niet in overeenstemming zijn van het festival met bepaalde belangen (concerns) die
relevant zijn voor de bezoeker. Deze interpretatie van value komt overeen met het
zogeheten value-percept disparity model dat stelt dat in een evaluatief proces de
waarneming van objecten, handelingen of situaties wordt vergeleken met de per‐
soonlijke waarden. Hoe kleiner het verschil (disparity) hoe positiever de evaluatie,
hoe groter het verschil hoe negatiever de evaluatie (Westbrook & Reilly, 1983).
Deze evaluatie wordt in het value-percept disparity model gebruikt om (on)te‐
vredenheid te definiëren, dat standpunt wordt hier niet ingenomen. Hier wordt
value gezien als de specifieke evaluatie ten opzichte van de concerns (primary app‐
raisal) en tevredenheid als een globalere evaluatie als uitkomst van het gehele
evaluatieproces (primary én secondary appraisal), waarin niet alleen de belangen
worden meegewogen maar ook allerlei contextvariabelen in de beoordeling.
Samen met kwaliteit, tevredenheid en loyaliteit komen we zo met perceived value

tot vier soorten evaluaties, die antwoord geven op de vragen:'wat neem ik waar?'
(perceived quality), 'hoe belangrijk vind ik het?' (perceived value), 'hoe beoordeel ik
het?' (satisfaction) en 'ga ik dit nog een keer doen?' (loyalty). Deze vier vragen kun‐
nen ook 'losjes' aan onderdelen van het model van Frijda worden gekoppeld:
analyzer, comparator, situational meaning structure respectievelijk action readiness
(figuur 5.8).

In de appraisal theorie is de vraag over de relevantie vertaald naar de appraisal
variabele van goal relevance die in onderzoek naar appraisal profielen wordt
gebruikt (zie hoofdstuk 6). Van Vliet (2016b) heeft een voorstel gedaan deze
relevantie nog verder te differentiëren naar zes subaspecten die ook geoperationali‐
seerd zijn in een onderzoek naar beleving van museale tentoonstellingen
(Schrandt et al., 2019):
1) Concerns: diepe persoonlijke belangen zoals geborgenheid, controle hebben,

ertoe doen (“Het thema is voor mij persoonlijk erg belangrijk”);
2) Dispositie: sterke neiging tot iets, iets is relevant omdat het aansluit bij per‐

soonlijkheidskenmerken (“Ik ben nieuwsgierig naar alles wat met dit thema te
maken heeft”);

3) Taak: relevantie in relatie tot het volbrengen van een specifieke taak die van
belang is (“Ik vind het thema relevant omdat ik de informatie voor mijn werk/
studie nodig heb”);

4) Situationeel: relevantie die ontleend wordt aan de specifieke situatie waarin
men zich bevindt (“Het thema houdt me momenteel erg bezig en de tentoon‐
stelling sluit hier goed bij aan”);

5) Sociaal: relevantie vanuit het sociale verkeer, het contact met andere en de
eigen positie c.q. sociale identiteit (“Ik vind het belangrijk dat mensen kennis‐
nemen van dit thema”);

6) Maatschappelijk: maatschappelijke thema’s waar een sterk belang aan wordt
gehecht (“Ik vind het belangrijk dat we als samenleving aandacht besteden aan
dit thema”).

De eerste vier betreffen meer persoonlijke belangen, de laatste twee meer sociale
belangen en staan dicht bij Scherer’s concept van ‘normative significance’ (Scherer,
2009). In een eerste toetsing van de vragen blijken dit inderdaad als twee factoren
uit de statistische toetsing te komen (van Vliet et al., 2019). Verder onderzoek
moet de meerwaarde van deze uitwerking van het relevantiebegrip aantonen.

5.3.2 Involvement
In de studie van Lee & Beeler (2007), besproken in hoofdstuk 4, duikt het con‐
cept involvement op dat invloed heeft op tevredenheid en loyaliteit. Van de discus‐
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sie over het concept door Lee & Beeler worden we echter niet veel wijzer. Uitein‐
delijk gebruiken ze als meetinstrument de Personal Involvement Inventory van
Zaichkowsky. Dit meetinstrument meet de "motivational state of involvement"
(Zaichkowsky, 1994, p. 59) met producten, advertenties en situaties wanneer
mensen producten kopen. Vervolgens wordt involvement gedefinieerd als "A per‐
son's perceived relevance of the advertisement based on inherent needs, values,
and interests" (Lee & Beeler, 2007, p. 61). Een interessante definitie omdat deze
typering lijkt op de beschrijving in 5.3.1 van perceived value. We volgen deze
definitie van involvement hier dan ook niet. Het belangrijkste argument hiervoor
is dat involvement niet wordt gezien als een toestand (state) maar als een 'bewe‐
ging'.⁶ Involvement heeft te maken met het toe bewegen naar, toenadering zoeken
tot, ergens in op willen gaan, jezelf één willen maken met. Kortom involvement is,
om met een term van Frijda te spreken, een actietendens: een plan voor handelen
dat het gevolg is van een positieve evaluatie waarin een situatie als relevant wordt
gepercipieerd en er mogelijkheden worden gezien voor het zoeken van toenade‐
ring tot die situatie. Involvement kan van tweeërlei aard zijn: de actietendens kan
leiden tot daadwerkelijk gedrag waardoor de bezoeker gaat participeren of de
involvement kan 'plaatsvervangend' (vicariously) zijn waarbij de actietendens leidt
tot reappraisals om de gewenste situatie 'dichterbij' te brengen. Voor dergelijke
reappraisals gebruiken we vaak woorden als empathie (meevoelen met) en iden‐
tificatie (één worden met).⁷

Een consequentie van het beschrijven van involvement als een actietendens van
toenadering is dat er een tegengesteld concept verondersteld kan worden van ver‐
wijdering van de situatie, het ervan loskomen.⁸ Dit concept is detachment en
bestaat uit een scala van mechanismen die refereren aan de afweermechanismen

⁶ Dit is ook in tegenstelling tot de keuze van de Geus, Richards & Toepeol (2015) om involvement
te typeren als een “unobservable state” (p. 5), wat ook inconsistent lijkt met hun eigen verdere be‐
schrijving van ‘active’ involvement met voorbeelden van waarneembaar gedrag zoals co-creatie.
⁷ De bepalende factor in het onderscheiden van empathie en identificatie is de zogeheten self-other
distinction: ik stel me voor hoe de ander zich voelt (empathie) of ik val samen met de ander (identi‐
ficatie). In het eerste geval krijg ik emoties die een reactie zijn op degene met wie ik meevoel (mede‐
lijden, sympathie, bewondering), in het tweede geval ervaar ik dezelfde emoties als de ander. Hier‐
mee wordt gespeeld in de kunsten, literatuur, film en televisie door inleving of juist distantie te be‐
werkstelligen bij de kijker/lezer. Identificatie kan nog verder worden opgedeeld in verschillende
soorten zoals wensidentificatie en similariteitsidentificatie. Zie Van Vliet (1991) voor een uitvoerige
bespreking en analyse.
⁸ Vergelijkbaar met de concepten die Fischer & Manstead (2008) voorstellen voor de sociale functie
van emoties (interpersonal and (inter)group relations): 1) ‘affiliation function’: “helping an individual
or group to establish or maintain co-operative and harmonious relations with other individuals or
social groups”; 2) ‘social distancing function’: “helping the individual or group to differentiate the
self or group from others and to compete with these others for social status or power” (p. 457).

Figuur 5.11: Globale structuur van approach/avoidance actietendensen (van Vliet, 1991)

zoals geformuleerd door Anna Freud, copingstrategieën vanuit stressonderzoek en
allerlei heuristische regels om situaties het hoofd te bieden zoals humor, relative‐
ring, ontkenning, intellectualisering en simpel weglopen (zie Van Vliet, 1991). In
het concept detachment kunnen we eenzelfde onderscheid maken als bij involve‐
ment, de actietendens kan leiden tot daadwerkelijk gedrag (weglopen, ogen slui‐
ten, de dreiging wegnemen) of tot reappraisal van de situatie zoals de al eerder
aangehaalde technieken die medicijnstudenten gebruiken bij een eerste autopsie
(zie 5.2.3).

Deze beschrijving van ‘toenadering zoeken tot’ dan wel ‘zich verwijderen van’
valt samen met de algemene actietendens van approach/avoidance (5.2.3), die ook
goed meetbaar is (hoofdstuk 6) en ook in relevant onderzoek voor festivalbeleving
voorkomt zoals bij Bitner’s Servicescape (hoofdstuk 4) en bij onderzoek naar sfeer
(hoofdstuk 7). De concepten van involvement en detachment kunnen we hieronder
groeperen, in de wetenschap dat er nog andere vormen van toenadering en ver‐
wijdering zijn. Interesse/fascinatie is een vorm van approach door het intens rich‐
ten van de aandacht op een bepaald object of onderwerp. Esthetische distantie is
een vorm van avoidance waarbij men afstand neemt van een (artistiek) product
zoals een kunstvoorwerp, film of voorstelling door zich expliciet te richten op ele‐
menten die de totstandkoming van het product benadrukken (de techniek, de
structuur, de auteur of acteur et cetera). In figuur 5.11 is de samenhang van de
verschillende actietendensen weergegeven.
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5.4 Een integrale kijk op bezoekersbeleving
De keuze voor de appraisal theorie van emoties betekent dat er aandacht is voor
de evaluatieprocessen en allerlei betrokken componenten (motivaties, gedrag,
neurofysiologisch, subjectieve gevoelens) tussen stimulus en response. Het
betreffen evaluatieprocessen die de relevantie, urgentie en mogelijkheden van de
situatie evalueren gerelateerd aan de belangen en mogelijkheden van de persoon
zelf. Dergelijke evaluatieprocessen leiden tot het klaarzetten van het lichaam om te
handelen wat we merken aan lichamelijke gewaarwordingen. Subjectieve gevoe‐
lens zijn de bewuste gewaarwording van deze processen zoals de actiebereidheid
om de relatie met de omgeving te veranderen.

De appraisal theorie is niet af, er vindt nog verder onderzoek plaats en er is
ook nog volop discussie (zie onder andere Scherer, Schorr & Johnstone, 2001),
maar wel biedt de theorie een kader om beter inzicht te hebben in de ervaren
emoties in zijn algemeenheid en ook in de meer specifieke vraag naar de bezoe‐
kersbeleving. Wat nu dan ook opvalt in de beschreven modellen (5.1) is dat drie
van de vijf modellen (Morgan, Ralston en Verhoef ) zich vooral richten op ken‐
merken van de situatie, logisch in die zin dat die manipuleerbaar zijn en daardoor
festivalorganisatoren of winkeliers kan helpen de beleving te sturen. Een pre‐
occupatie die ook speelt in de meting van sfeer (zie hoofdstuk 7). Nergens echter
komt het aspect van appraisal voorbij, laat staan de verschillende appraisal variabe‐
len die leiden tot een bepaald emotioneel gedrag en gevoel. Hooguit wordt er over
de bezoeker of consument iets gezegd in de trant van ‘personal benefits’ (Morgan)
of ‘goals’ en ‘attitudes’ als ‘moderators (Verhoef ). In het model van Van Vliet ont‐
breken ook de appraisal variabelen maar herkennen we wel een aantal aspecten
vanuit de theorieën van Frijda en Scherer, zoals de rol van intensiteit in de urgen‐
tie van de emoties, dat emoties een bepaald verloop hebben in de tijd, wat Scherer
een ‘episode’ (2005) noemt en typeert als ‘dynamic unfolding’ (2009, p. 1308), en
het onderscheid tussen meer automatische processen en reflectieve processen zoals
Scherer dat ook onderscheidt in het appraisal proces en wat ook een rol speelt in
het onderscheiden van meer utilitarische en meer contemplatieve emoties (zie ver‐
der 6.4). Het model van Packer & Ballantyne sluit het meest aan bij de ontwik‐
kelde ideeën in de eerdere hoofdstukken maar laat na de beleving verder te
duiden, niet anders dan via een lijstje van verschillende soorten beleving.

Een mogelijke reden dat we appraisal variabelen niet terug zien in deze
modellen is dat er geen expliciet verschil wordt gemaakt tussen intended en percei‐
ved. Zodra dit onderscheid gemaakt wordt dwingt het vanzelf tot het beant‐
woorden van de vraag wat dat ‘perceived’ precies is en welke mechanismen maken
dat het ‘perceived’ wel of niet matched met het ‘intended’ en waarin individuele
verschillen liggen. Ook als dit onderscheid wel gemaakt wordt hoeft dat niet te

betekenen dat de implicaties ervan altijd worden ingezien (zie hoofdstuk 7) noch
dat het leidt tot een verdere uitwerking (onder ander Bitner’s model). Met de app‐
raisal theorie is hier wel een uitgebreid en ingewikkeld antwoord op gegeven. Als
we dit samenvoegen met de eerder ontwikkelde concepten van festivalDNA en
festivalscape dan kan nu gesteld worden dat bezoekersbeleving ontstaat in een spe‐
cifieke service encounter (festivalscape) waar er een intentie is tot het opwekken
van een bepaalde beleving aan de hand van allerlei manipuleerbare elementen (fes‐
tivalDNA) die de bezoeker waarneemt en relateert aan wat belangrijk is voor
hem/haar en alles wat hij/zij meebrengt (motivaties, demografie, stemming et
cetera), waarbij die inschatting een complex geheel van componenten die samen
de ervaren emoties zijn.

Met de invulling van al deze elementen in eerdere hoofdstukken, inclusief wat
emoties zijn in dit hoofdstuk, hebben we een geïntegreerd model voor de bezoe‐
kersbeleving opgebouwd. De volgende vraag is of dit model te onderzoeken is en
zelfs preciezer: of het te meten is. Hieraan zal in de laatste twee hoofdstukken uit‐
gebreid aandacht worden besteed.
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6 Meten van beleving

Dit hoofdstuk gaat over het meten van beleving oftewel ervaren emoties. Geen
eenvoudig onderwerp, volgens sommigen zelfs een onmogelijke taak. Immers
emoties zijn subjectief en zo eigen voor een persoon dat er niets objectiefs over te
zeggen is, meten heeft dan ook geen zin. Dat standpunt wordt hier niet ingeno‐
men. In het vorige hoofdstuk is betoogd dat emoties uit meerdere componenten
bestaan, naast subjectieve gevoelens ook bijvoorbeeld fysiologische veranderingen
en gedragsveranderingen zoals gezichtsexpressies. Deze veranderingen zijn waar‐
neembaar en kunnen worden gemeten. Overigens kunnen subjectieve gevoelens
bevraagd worden via bijvoorbeeld klassieke introspectie, door emotiewoorden aan
te bieden in een vragenlijst, of moderner, door via een alert op je mobiel te bevra‐
gen wat je op dat moment voelt. Dat is methodisch niet altijd zonder problemen,
maar dat is een technisch argument (hoe kunnen we het onderzoek beter uitvoe‐
ren?), geen fundamenteel argument (het onderzoek is niet uit te voeren).
Bovendien is in hoofdstuk 5 beargumenteerd dat aan subjectieve ervaringen
terugkerende mechanismen ten grondslag liggen die ook een bepaalde wetma‐
tigheid kennen: verdriet wordt veelal opgewekt door (persoonlijk) verlies,
boosheid door frustratie en blijdschap door succes (Frijda, 2008). Subjectiviteit
staat dus niet een objectieve beschrijving in de weg. Hooguit staat een echo uit de
romantiek ons in de weg, namelijk dat emoties verklaren het mysterie wegneemt
en we dus iets kapotmaken. Ook moeten we niet vergeten dat we over emoties en
emotionele ervaringen kunnen communiceren en die ervaringen kunnen delen,
hoe onbeholpen soms ook. Emoties spelen zich ook af in een gedeelde (sociale)
ruimte, met anderen. En emoties lijken in sommige gevallen eigen te zijn aan
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objecten: een baby is schattig. Private gevoelens blijken dan ook vaak herkenbaar
voor anderen.¹ Dezelfde biologische basis die we als mensen delen, de gedeelde
fysieke omgeving en de sociaal-culturele context waarin we leven en de conventies
die daarin gelden helpen ons daarbij. Het analyseren van dit soort communicatie‐
patronen, sociale interacties, conventies, sociale structuren en contextuele ken‐
merken geeft ook inzicht in de ervaren emoties (onder andere Van Vliet, 1991;
Stets & Turner, 2008; Fischer & Manstead, 2008), zoals ook duidelijk wordt uit
culturele verschillen in emoties tonen, voelen en interpreteren (onder andere Eid
& Diener, 2001; Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006; Shweder, Haidt, Hor‐
ton & Joseph, 2008).

Hiermee is niet gezegd dat het meten van emotionele beleving een makkelijk
opgave is: “From an intuitive layperson perspective, it should be easy to determine
whether someone is experiencing a particular emotion. However, scientific
evidence suggests that measuring a person’s emotional state is one of the most vex‐
ing problems in affective science” (Mauss & Robinson, 2009, p. 209). Deson-
danks, of misschien juist omdat het zo moeilijk is, zijn er vele meetschalen voor
sociaal-wetenschappelijk en communicatie onderzoek naar (aspecten van) bele‐
ving (zie bijvoorbeeld Coan & Allen, 2007; Rubin et al., 2009), een selectie
maken is dan ook een ‘daunting task’ (Bradley & Lang, 1994). Zelfs als we ons
beperken tot metingen van de specifieke beleving in experiencescapes, dan nog is
het niet doenlijk een volledig en up-to-date overzicht te geven.

Een inperking die hier wordt gemaakt, is dat de theoretische reflectie in de
voorafgaande hoofdstukken gebruikt kan worden als selectiecriterium voor wat
behandeld wordt. Verschillende aspecten zoals demografische variabelen, festi‐
grafische variabelen, motivatie en mentality (zoals bijvoorbeeld muziekvoorkeu‐
ren), werken in op de emotionele beleving van een experiencescape c.q. festival.
Voorstellen hoe deze aspecten gemeten kunnen worden zijn al ter sprake gekomen
(hoofdstuk 3) zodat we ons hier kunnen richten op de ervaren emoties zelf. Ook
de rol van festivalorganisaties in de zin van de keuzes die zij maken in het sturen
op beleving is reeds aan de orde gekomen. Dit is gevangen in de concepten van
festivalDNA en de festivalscape (hoofdstuk 4). Het meten hoe een (festival)organi‐
satie tot keuzes komt in de sturing op de bezoekersbeleving, welke aannames zij

¹ Oek de Jong in de Volkskrant van 21 december 2020, p. 12: “De grote ontdekking na de verschij‐
ning van Opwaaiende zomerjurken was dat het materiaal dat ik uit mijn onderbewuste naar boven
had gebracht zoveel mensen bleek aan te spreken. Wat ik aan driften en verwarring had aange‐
troffen, bleek te worden herkend. Dat was een eyeopener voor me. Ik dacht dat het ging om zeer
private gevoelens, maar kwam erachter dat iedereen daarmee rondloopt. Dat gaf me een heel ande‐
re, diepere blik op mensen.”

daarbij hanteren en welke randvoorwaarden een rol spelen, is een apart onderwerp
dat meer aandacht verdient dan hier gegeven kan worden (zie vooral Schrandt et
al., 2019). Ook de rol van (social) media is kort aan bod gekomen (hoofdstuk 1).
Over het (meten van het) effect van media zijn meer dan voldoende boeken voor‐
handen (onder andere Preiss et al., 2007; Bryant & Oliver, 2009). De toepassing
ervan binnen specifieke culturele contexten zoals festivals en de rol op de beleving
verdient een diepere analyse dan hier kan en zal worden gegeven.

Er zijn enkele aanpalende concepten die in relatie tot beleving hier wel behan‐
deld moeten worden. Zo zijn we stemming (mood) al tegengekomen (5.2), dit is
enerzijds onderscheiden van emoties maar anderzijds ook als een affectieve toe‐
stand getypeerd. Daarmee zijn stemmingen mogelijk (mede) bepalend voor, en/of
onderdeel van de beleving. We zullen dan ook aandacht besteden aan de meting
van stemming (6.2). Ook het concept sfeer zijn we reeds tegengekomen, een con‐
cept dat vaak wordt genoemd als hét kenmerk dat de beleving en waardering van
een festival bepaald (hoofdstuk 4). Er zit ook een duidelijk emotioneel aspect aan
sfeer, wat onder andere blijkt uit woorden die we gebruiken om sfeer te beschrij‐
ven zoals opbeurend, sereen, beangstigend of overdonderend. Door het grote
belang dat aan sfeer gehecht wordt in de festivalbeleving zal aan de discussie over
het meten van sfeer een apart hoofdstuk worden gewijd (zie hoofdstuk 7). Een
concept dat zeker ook aandacht verdiend zijn zogeheten esthetische emoties, deze
worden vaak als een aparte categorie van emoties gezien. Deze groep van emoties
zijn hier interessant omdat veel festivals aandacht besteden aan de (kunstzinnige)
uitstraling van het festival, van poster en programmaboekje tot podia en area’s. En
in sommige gevallen is esthetiek ook onderdeel van de inhoud van het festival zelf
zoals bij beeldende kunst festivals en filmfestivals. De discussie rond het meten
van esthetische emoties is echter dermate complex dat het hier niet de nodige aan‐
dacht kan krijgen en in een aparte publicatie zal worden behandeld (van Vliet, in
voorbereiding).

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst zal uitgebreid stil worden
gestaan bij manieren om emotionele beleving te meten (6.1), waarbij de ver‐
schillende componenten aan bod zullen komen: subjectieve gevoelens, psychofysi‐
ologie, (expressief-motorisch) gedrag en appraisal. Vervolgens zal aandacht worden
besteed aan de meting van stemming (mood) (6.2). Tot slot zal met de theoreti‐
sche kennis uit de eerdere hoofdstukken en de geschetste manieren om beleving te
meten, kritisch worden gekeken naar enkele reeds bestaande meetinstrumenten
voor beleving (6.3). Concrete voorstellen voor hoe emotionele beleving te meten
zullen door het gehele hoofdstuk aan bod komen.

Bij zo’n groot onderwerp als het meten van beleving past bescheidenheid,
gegeven de filosofische en psychologische traditie die er is over dit onderwerp. Wat
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volgt is dan ook zeker geen definitief, noch een volledig overzicht, eerder een
pragmatische introductie van de meest voorkomende methoden als suggesties
voor waar begonnen kan worden met het meten van beleving.

6.1 De componenten van beleving
In hoofdstuk 5 is ingegaan op theorieën over emoties en is er geconstateerd dat er
in de wetenschappelijke literatuur geen algehele consensus is over het begrip emo‐
tie. Wel is er consensus dat emoties bestaan uit verschillende psychologische en
gedragsmanifestaties: subjectieve gevoelens, actiebereidheid, fysiologische arousal,
inschatting (appraisal) en expressief motorisch gedrag (zie bijvoorbeeld Robinson,
2013). Zo zorgt het luisteren naar muziek voor veranderingen in autonome en
endocriene activiteit (fysiologische arousal), wordt het beleeft als plezierig, verdrie‐
tig of opwekkend (subjectieve gevoelens), en lokt het een bepaald gedrag uit
(glimlachen, dansen, een voet die meetikt met het ritme). Deze verschillende
manifestaties passen goed in de zogeheten ‘componential view’ van emoties
(hoofdstuk 5). Maar dit theoretische standpunt is niet noodzakelijk om te kijken
naar de manieren waarop deze verschillende manifestaties gemeten kunnen
worden, ook omdat er geen integraal meetinstrument is. Dus ook als men de
‘componential view’ van emoties wil toetsen zal men aangewezen zijn op het
zoeken naar combinaties van meetinstrumenten voor de verschillende componen‐
ten.²

In deze sectie wordt het meten van beleving, als ervaren emotie, behandeld
door naar vier componenten te kijken: subjectieve gevoelens (6.1.1), psychofysio‐
logische en neurologische meetmethoden (6.1.2), gedragsmeetmethoden in het
bijzonder ten aanzien van actiebereidheid en expressief-motorisch gedrag (6.1.3),
en methoden om appraisal te meten (6.1.4). Vervolgens komen een aantal zogehe‐
ten indirecte meetmethoden aan de orde. Indirecte meetmethoden kijken niet
naar de (componenten van de) emoties zelf maar naar het effect van die emoties
op andere (psychologische) processen zoals motoriek, informatieverwerking,
geheugen en gedrag (6.1.5). Bij de beschrijving van meetmethoden voor al deze
aspecten zal uitgebreid gebruik worden gemaakt van de bevindingen en overzich‐
ten in de volgende publicaties: Frijda (1986; 2008), Scherer, Schorr & Johnstone
(2001), Scherer (2005), Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric (2006), Coan & Allen
(2007), Lewis, Haviland-Jones & Feldman Barrett (2008), Westerink et al.
(2008), Rubin et al. (2009), Maus & Robinson (2009), Juslin & Slobada (2010)

² Dit staat nog los van de vraag of er congruentie kan en moet zijn in de meetresulaten van de ver‐
schillende componenten (zie 5.2.3).

en Lalmas, O’Brien & Yom-Tov (2014).
Nog een opmerking alvorens de meetmethoden te bespreken, voor het

onderzoeken van emoties is natuurlijk wel een stimulus nodig. Er zijn grofweg
drie manieren om tot zogeheten emotion elicitation te komen, naast wat exotische
manieren zoals hypnose. Waarbij ook ethische regels in acht moeten worden
genomen over de opgeroepen emotie, zoals de intensiteit ervan en dat de emotie
niet doorwerkt na het onderzoek. Ten eerste, de proefpersoon vragen zich een
(emotionele) situatie voor te stellen. Dit kan een werkelijke situatie zijn of een
imaginaire situatie, een persoonlijke situatie of een meer algemene situatie. Bij
deze manier van emoties opwekken is het wel noodzakelijk rekening te houden
met het feit dat mensen verschillen in de mate waarin ze zich zaken voor kunnen
stellen en kunnen fantaseren. Er zijn verschillende meetschalen om dit vast te
stellen. Een methode die hier ook kan worden genoemd is proefpersonen instrue‐
ren bepaalde spieren te spannen, zoals bijvoorbeeld in de Directed Facial Action
Task van Ekman. Door bijvoorbeeld wenkbrauwen, oogleden en lippen in een
bepaalde stand te brengen wordt een bepaalde emotie ervaren (zie verder 6.1.3).
Dit kan ook worden opgeroepen door proefpersonen te vragen gezichtsexpressies
na te doen, bepaalde geluiden te maken die bepaalde spieren aanspannen of door
zoiets simpels als een pen op een bepaalde manier in je mond houden.

Ten tweede kan een bepaalde (geconstrueerde) stimulus worden aangeboden.
Dit kan variëren van een hard geluid, om bijvoorbeeld de startle response te meten,
tot rijke content zoals enkele minuten durende film- of muziekfragmenten. Bij dit
soort manipulaties is het wel zaak te controleren of de stimulus werkt, in die zin
dat indien een droevige film wordt gebruikt om droefheid op te wekken wel moet
worden gecontroleerd of de persoon ook werkelijk droefheid ervaart. Proefperso‐
nen kunnen prima aangeven of een muziekstuk opgewekt is maar dat wil niet
automatisch zeggen dat ze er zelf blij van worden (Juslin & Slobada, 2010;
Scherer & Coutinho, 2013). Dit is het verschil tussen perceived emotion en felt
emotion. Bij felt emotion spelen meer factoren een rol dan alleen de stimulus, zoals
de stemming van de persoon, herinneringen, situationele aspecten, culturele
conventies et cetera. Het merendeel van de meetinstrumenten die beschreven
zullen worden gaan over felt emotion. Er is een rijk scala aan manieren om via sti‐
mulus manipulatie emoties op te wekken, van film- en muziekfragmenten tot
tekst, plaatjes en geuren. Met allerlei gestandaardiseerd materiaal zoals de Interna‐
tional Affective Picture System (IAPS) voor afbeeldingen en het overzicht dat Gross
& Levenson (1995) en Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric (2006) geven van
filmfragmenten om specifieke emoties op te roepen zoals vermaak (When Harry
met Sally), woede (Sophie’s Choice), verdriet (Bambi, Kramer vs Kramer), verrassing
(Capricon One) en angst (The Shining, Psycho, Silence of the Lambs). Ook zijn hier
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scripted interactions te noemen waarbij proefleiders/acteurs emoties proberen uit te
lokken door bijvoorbeeld negatieve feedback te geven op een goed uitgevoerde
taak. Er zal hier niet verder worden ingegaan op al dit soort methoden om tot
emotion elicitation te komen (zie verder Coan & Allen, 2007).

Ten derde kan de proefpersoon onderzocht worden in de werkelijke situatie,
bijvoorbeeld op een festival, tijdens het winkelen of thuis bij het televisiekijken.
Desnoods met de inzet van zogeheten ‘trained confederates’ die een situatie force‐
ren. Onderzoek in de werkelijke situatie heeft als voordeel dat de beleving echt is,
in de zin van voorgekomen in de natuurlijke setting. Deze methode kent ook
evidente nadelen. In een natuurlijke setting spelen zoveel factoren mee die van
invloed zijn op emoties dat veelal niet met zekerheid is te achterhalen wat nu wel
relevant was in de totstandkoming van die beleving en wat niet. Door een goede
methodische opzet van het onderzoek kan er een balans worden gevonden tussen
de voor- en nadelen van de verschillende manieren van emotional elicitation.³

6.1.1 Subjectieve gevoelens
Een belangrijke component in emotionele beleving zijn de subjectieve gevoelens
(zie hoofdstuk 5). Subjectieve gevoelens zijn per definitie subjectief. Subjectief in
die zin van dat het jouw verhouding is tot de omringende wereld, jouw perspectief
in je handelen in, en waarnemen van, die omgeving. Dit kan tot de conclusie
leiden dat ze daarom niet onderzocht kunnen worden, laat staan gemeten. Ze zijn
immers eigen aan de persoon en niet observeerbaar. Het op de een of andere
manier verwoorden van deze subjectieve gevoelens lijkt dan ook een onoverbrug‐
bare kloof, terwijl dit verwoorden wel noodzakelijk is om tot data te komen die
kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Echter het feit dat iets subjectief is
wil niet zeggen dat er geen objectieve uitspraken over gedaan kunnen worden.
Dat geldt net zo goed voor een subjectieve overtuiging (belief), houding (attitude)
als voor gevoelens. Het feit dat sommige mensen zich slecht kunnen uitdrukken
of bijvoorbeeld verkeerde oorzakelijke verbanden leggen als ze over een ervaring
rapporteren wil niet zeggen dat iedereen altijd onsamenhangend of ‘verkeerd’ over
hun subjectieve gevoelens rapporteert. In essentie is de vraag naar de verwoording
van subjectieve gevoelens dan ook niet zozeer een fundamentele vraag als wel een
methodisch vraag (Hurlburt & Heavey, 2001; Mauss & Robinson, 2009; Zentner
& Eerola, 2010). De juiste vraag is dan ook: zijn er methoden die subjectieve

³ Er zijn nog vele andere aspecten aan het doen van onderzoek naar emoties die hier niet allemaal
uitgebreid kunnen worden behandeld, zoals de setting van het onderzoek (in lab, in het ‘veld’), de
hoeveelheid proefpersonen, of het gaat om bijvoorbeeld ‘product-based’ onderzoek of ‘process-
based’ onderzoek, of het gaat om een momentopname of over een langer lopende episode, et cetera.

gevoelens kunnen objectiveren op een betrouwbare manier en die valide uit‐
spraken mogelijke maken over de subjectieve gevoelens van mensen in een speci‐
fieke (onderzoeks)context? Die methoden zijn er en een aantal ervan zal hier
worden besproken.

Methoden om subjectieve gevoelens te meten vallen nagenoeg allemaal in de
categorie van self-reports, oftewel zelfrapportages. Dit zijn methoden waarin een
persoon gevraagd wordt zelf verslag te doen van zijn of haar subjectieve gevoelens.
Dit kan op verschillende manieren. De meest voorkomende manier is dat een per‐
soon een reeks van emoties (woorden, afbeeldingen) wordt voorgelegd en wordt
gevraagd aan te geven óf en in welke mate deze emoties overeenkomen met de
eigen subjectieve gevoelens. De variatie in deze aanpak zit in een viertal aspecten:
1) de keuze van de emoties die worden voorgelegd, 2) de manier waarop dit wordt
bevraagd; 3) de manier waarop de proefpersoon kan aangeven welke emotie van
toepassing is, en 4) de context van het onderzoek. Deze aspecten zullen
onderstaand stuk voor stuk worden toegelicht.

Emoties kiezen
De keuze welke emoties aan de respondenten worden voorgelegd is geen eenvou‐
dige taak. Iedere cultuur kent een breed spectrum aan emotiewoorden, emotione‐
le gezichtsuitdrukkingen en gedragingen. Het is ondoenlijk al deze verschijnings‐
vormen in ieder onderzoek voor te leggen aan respondenten. Selectie is aldus
noodzakelijk. Die selectie kan gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de meest voorko‐
mende emotiewoorden in een taal. Een andere mogelijkheid is om door middel
van semantische clustering te kijken welke woorden bij ‘elkaar horen’ en dan van
ieder cluster een representant van nemen. Een voorbeeld hiervan is de Activation -
Deactivation Adjective Check List waarbij sets van adjectieven zijn vastgesteld, die
adjectieven worden in willekeurige volgorde voorgelegd aan de proefpersoon en
deze vinkt aan welke adjectieven van toepassing zijn voor de eigen subjectieve
gevoelens (Zentner & Eerola, 2010). Door een bewerking van de scores kan dan
worden bepaald welke subjectieve gevoelens de proefpersoon heeft ervaren.

Meer dan enig ander aspect hangt de keuze voor de emoties om te meten
samen met het ingenomen theoretisch standpunt wat emoties zijn en hoe deze te
bestuderen. Meten is slechts één stap in het proces van wetenschappelijk
onderzoek doen, en het gevaar is dit los te zien van de andere stappen. Zo werkt
een theoretische kader niet alleen door in de keuze welke componenten moeten
worden gemeten maar ook hoe de uitkomsten van de metingen zullen worden
geïnterpreteerd. Het meten van emoties, motivaties, value en andere componen‐
ten zonder wisselwerking met een theoretisch kader is eigenlijk onzinnig omdat er
geen duiding mogelijk is van de data anders dan een parafrasering van wat de
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data-analyse aan het licht brengt. Met nog de vraag wat de data-analyse ‘stuurt’.
In hoofdstuk 5 zijn drie verschillende theoretische uitgangspunten beschreven

aangaande emoties. De theorie van de basisemoties zal vragen naar de beperkte set
van basisemoties die wordt onderscheiden, en de verschillende woorden die daar‐
voor gebruikt worden (zie bijvoorbeeld Harmon-Jones, Bastian & Harmon-Jones,
2016). De dimensionale aanpak van emoties is vooral geoperationaliseerd in het
PAD-model en de daarbij behorende vragen naar valence, arousal en dominance.
De appraisal theorie van emoties richt zich op patronen die zich voordoen in de
combinatie van appraisal dimensies en actiebereidheid. Het theoretische kader
bepaalt dus nadrukkelijk de keuze voor welke emoties worden gemeten en hoe ze
worden gemeten. In hoofdstuk 5 zijn hiervan al een aantal voorbeelden genoemd.
In hoofdstuk 7 zal dit nog verder worden uitgewerkt bij de discussie rond het
meten van sfeer, waarbij ook een voorstel voor een concrete vragenlijst wordt ont‐
wikkeld (appendix 1).

Niet alleen de soort emotie is van belang om te kunnen achterhalen maar ook
de intensiteit van de emoties. Die intensiteit kan bevraagd worden vanuit ver‐
schillende deelaspecten zoals de duur (“hoe lang heeft de totale emotionele bele‐
ving geduurd?”), pieksterkte (“Hoe intens was de emotionele gevoel op zijn hoog‐
tepunt?”), ingrijpendheid (“hoe ingrijpend was de handelingsimpuls die u voel‐
de?”) en beheersing (“in welke mate hebt u geprobeerd uw emoties te beheer‐
sen?”) (zie Frijda, 2008). Onderzoek laat zien dat er verschillende factoren spelen
in de kracht van emoties zoals ingrijpendheid van de voorziene handeling, sterkte
van de actietendens, sterkte van herbeleving van de emotie et cetera. Intensiteit
lijkt daarmee ook ‘verdeeld’ te zijn over de verschillende componenten, met als
consequentie dat intensiteit wel ‘gevoeld’ kan worden in een van de componen‐
ten, bijvoorbeeld lichamelijke effecten, maar niet in een andere component, bij‐
voorbeeld een actietendens. Wat ook nog eens samenhangt met de emotie, bij
vrees wordt de intensiteit vooral bepaald door lichamelijke verwarring, terwijl bij
boosheid de gevoelde intensiteit meer terug te voeren is op de sterkte van de actie‐
tendens. Deze complexiteit betekent in ieder geval dat bij het vragen naar intensi‐
teit meerdere componenten moeten worden meegenomen, inclusief de context
waarin de emotie voorkomt, en dat bij de interpretatie rekening moet worden
gehouden met gevoelde intensiteit niet zonder meer een simpele optelsom is van
de scores op de vragen over die verschillende componenten.

Naast intensiteit moet bij het bevragen van de soort emotie ook gekeken
worden naar de tijdsperiode waarover bevraagd wordt. Niet iedere emotie verloopt
volgens een opbouw naar een piek en vervolgens via een afname naar een eindtoe‐
stand, er zijn meerdere patronen aangetroffen met meerdere toppen, plateaus en
dalen: verdriet piekt niet snel en kan lang aanhouden, vrees komt wel snel op

maar is meestal ook relatief snel weer voorbij. De beleving kan al beginnen met
verwachtingen en een bepaalde willingness (3.7), dat wil zeggen betrokkenheid die
al gericht is op een specifieke beleving (uit je bol gaan, plezier hebben, met vrien‐
den zijn, flirten, dansen…) en dus actiebereidheid, en met bepaalde inschattingen
van zaken (vieze wc hoort bij een festivalbezoek …). Een tijdsperiode kiezen van
enkele milliseconde versus uren of zelfs dagen gaat samen met andere emoties, of
in ieder geval uitspraken die je daarover kan doen: “Opeenvolgende emoties bin‐
nen een episode hebben een een aantal componenten gemeen en verschillen weer
in andere. Het blijft zinvol om te zeggen: ‘Ik was eerst verbaasd, daarna werd ik
boos en vervolgens totaal verward’, omdat de termen op dat analyseniveau ver‐
wijzen naar het tijdelijke overwegen van een gegeven inschatting en/of een bepaal‐
de actiebereidheid. ‘Een emotie’, in die zin, kan net zo lang aanhouden als een
gegeven vorm van inschatting of een bepaalde vorm van actiebereidheid, maar
voor hoe lang kan slechts bij benadering worden aangegeven vanwege het in
elkaar overvloeien en het terugdenken. Tegelijkertijd wordt de aard en samenstel‐
ling van elke emotie gevormd door de temporele context van een gebeurtenis
waarin zij plaatsvindt. Elk afzonderlijk voorkomen van een emotie draagt het
stempel van die context, net zoals dat bij elk plezier het geval is” (Frijda, 2008, p.
225).

Manieren van bevragen
Naast het kiezen van de emoties om voor te leggen aan proefpersonen is er ver‐
volgens de keuze hoe de gekozen emoties bevraagd worden. In veel gevallen wordt
gebruik gemaakt van woorden, oftewel taal als middel om letterlijk de subjectieve
gevoelens te verwoorden. Maar emoties kunnen ook visueel worden ge(re)presen‐
teerd, zonder tussenkomst van taal. Door middel van foto’s van emotionele
gelaatsuitdrukkingen, bijvoorbeeld van basisemoties, kan een proefpersoon
gevraagd worden of die overeenkomen met zijn/haar eigen emotionele ervaring.
In plaats van foto’s kan ook gebruik gemaakt worden van pictogrammen of zelfs
animatie. Desmet, Hekkert & Jacobs (2000) beschrijven de Product Emotion
Measure (PrEmo), een instrument om de opgeroepen emoties te meten die een
bepaald product oproept zoals een auto. Het instrument bestaat uit 18 ver‐
schillende 1 seconde durende animaties van een cartoonfiguur op een computer‐
scherm (Figuur 6.1). Iedere animatie beeld een specifieke emotie uit vanuit de
aanname dat emotionele expressie voor deze emoties universeel is. De 18
geanimeerde emoties betreffen negen positieve emoties (onder andere enthusiastic,
desiring, content, surprised) en negen negatieve emoties (onder andere disgusted,
aversive, bored, vulnerable).
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Een ander voorbeeld van visuele presentatie van emoties is de LEMtool (Layered
Emotion Measurement tool). Deze tool is ontwikkeld om emoties bij digitale media
te meten, vooral websites. De tool bestaat uit 8 pictogrammen die vier positieve
en vier complementaire negatieve emoties uitbeelden (Figuur 6.2). Deze emoties
zijn geselecteerd op hun relatie met Human-Media-Interaction categorieën zoals
likeability, aesthetics en usability, hoewel hierin bijvoorbeeld het concept van flow
ontbreekt dat aantoonbaar relevant is in de beleving van online media (onder
andere Ghani & Deshpande, 1994; Novak, Hoffman & Yung, 2000; Pike, 2004).
Met het LEMtool kan een proefpersoon bijvoorbeeld bij een website een picto‐

Figuur 6.2: LEMtool (Huisman & Van Hout, 2008)

Figuur 6.1: PreMo interface (emotion.studio/tools/premo)

gram naar een onderdeel van die website slepen en vervolgens de intensiteit van de
emotie op een 3-puntsschaal aangeven.

De pictogrammen in figuur 6.3 komen uit de Self-Assessment Manikin (SAM),
dit is een visuele presentatie van de dimensies in het eerder genoemde PAD-model
(5.2.2): de bovenste rij pictogrammen representeren, van links naar rechts, de
dimensie unpleasant - pleasant, de middelste rij pictogrammen representeren, van
links naar recht, de dimensie (mate van) arousal van weinig naar veel, en de
onderste rij pictogrammen representeren, van links naar rechts, de dimensie
dominance - submissiveness. Proefpersonen moeten aankruisen welke figuur hun
subjectieve gevoel representeert, waarbij er ook een kruisje kan worden gezet tus‐
sen figuren; zo ontstaat een 9-punts schaal. De SAM is gebruikt in een breed
spectrum van wetenschappelijke studies: van psychologie tot communicatie
studies en advertenties (Bradley & Lang, 1994; Morris, 1995; Rubin et al., 2009).
Door de dimensionale aanpak meet de SAM specifieke emoties indirect, waardoor
wordt gesteld dat de SAM meer geschikt is voor emotional states dan voor speci‐
fieke emoties (Richins, 1997).

Als voordeel van deze visuele manier van aanbieden wordt vaak genoemd dat
er geen ‘linguistic interference’ is, dit maakt de methode geschikt om ook te
gebruiken bij bijvoorbeeld kinderen, die immers nog niet taalvaardig genoeg zijn

Figuur 6.3: Pictogrammen gebruikt in de Self-Assessment Manikin (SAM)
(Rubin et al., 2009)
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om alle (nuances van) emotiewoorden te begrijpen. Bovendien zijn dit soort
visuele methodes veelal snel af te nemen. Een ander voordeel van visuele presenta‐
tie is dat het beter geschikt is voor cross-cultureel onderzoek omdat alle mogelijke
problemen in het vertalen van emotiewoorden worden omzeild (Bradley & Lang,
1994; Desmet, Hekkert & Jacobs, 2000). Hoewel opgemerkt moet worden dat er
ook allerlei culturele nuances zitten in het ‘lezen’ van gezichtsuitdrukkingen en
gedrag c.q. gebaren.

Manieren van rapporteren
Een derde keuze die gemaakt moet worden in het voorleggen van emoties aan
proefpersonen betreft de wijze waarop de proefpersonen hun feedback kunnen
geven. Manieren hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanbieden van twee stellingen en
de proefpersonen laten kiezen welke stelling het beste bij zijn/haar subjectieve
gevoelens past (forced choice), zoals in de sensation seeking scale (6.3.4), of emo‐
tiewoorden op volgorde laten leggen van meest van toepassing naar minst van
toepassing (ranking), of vragen muziekfragmenten die voor de proefpersoon
dezelfde emotionele lading hebben bij elkaar te leggen (Zentner & Eerola, 2010).
De meest gebruikte vorm is echter het geven van een score op een discrete meet‐
schaal. Vaak wordt gebruikt gemaakt van de zogeheten Likert rating scale, die is
ontwikkeld door Rensis Likert, of de semantische differentiaal die is ontwikkeld
door Charles Osgood. Bij een Likertschaal krijgt een proefpersoon een uitspraak
voorgelegd waarbij de proefpersoon de mate van de instemming dan wel afwijzing
moet aangeven. Veelal gebeurt dit door de opties te geven van ‘volledig mee
oneens’ en ‘volledig mee eens’, maar dan met een schaalbreedte van 5 of 7 meet‐
punten, dus bijvoorbeeld: helemaal oneens / oneens / noch mee oneens, noch mee
eens / eens / helemaal eens. Met een oneven aantal punten vertegenwoordigt het
middelste punt een neutrale houding. Het komt ook voor dat een even aantal
meetpunten wordt gebruikt zoals de 4-puntsschaal in de UMACL (zie 6.2). De
semantische differentiaal is een vergelijkbare meetschaal maar hierbij worden op
de uitersten twee tegenovergestelde begrippen geplaatst, bijvoorbeeld koud/warm
of zwak/sterk. Dit worden ook wel bipolar adjective pairs genoemd. Bij een seman‐
tische differentiaal wordt veelal een 5-puntsschaal gebruikt. De PAD-vragenlijst is
een voorbeeld waarbij een semantische differentiaal wordt gebruikt (zie 5.2.2).

Een nadeel van de Likertschaal en de semantische differentiaal is dat deze
meetschalen bestaan uit discrete stappen. Dit roept als eerste de methodische
vraag op of die stapjes wel even groot zijn, is bijvoorbeeld de afstand tussen
‘helemaal mee eens’ en ‘eens’ wel gelijk aan de afstand tussen ’noch mee eens,
noch mee oneens’ en ‘oneens’? Die gelijke afstand tussen de discrete stapjes is een
belangrijke voorwaarde om de Likertschaal als een intervalschaal te beschouwen in

plaats van een ordinale schaal. Het meten op een intervalschaal maakt het
mogelijk uitgebreide data-analyse methoden toe te passen waardoor de vergaarde
data meer wetenschappelijke waarde kan krijgen. Formeel voldoet een Likert‐
schaal niet aan het criterium van gelijke intervaleenheden, in de wetenschappe‐
lijke praktijk wordt de Likertschaal dan ook wel getypeerd als een quasi-interval‐
schaal, dat wil zeggen: de gelijke afstand is zeer discutabel maar voor de bewerking
van de data mag daarvan uit worden gegaan.

De tweede meer inhoudelijke vraag is of een discrete meetschaal wel recht
doet aan de ervaring dat emoties veelal een kwestie zijn van een continu meer of
minder. Een mogelijke oplossing hiervoor de zogeheten Visual Analogue Scale
(VAS). Dit is een rechte lijn van 100 millimeter met aan de uitersten van de lijn
omschrijvingen (‘not at all - extremely’), waarbij een proefpersoon wordt gevraagd
een punt op de rechte lijn aan te geven die het beste overeenkomt met zijn of haar
subjectieve gevoelen. De VAS-score is dan de gemeten afstand in millimeters van
de linkerkant van de schaal tot aan het door de persoon aangekruiste punt op de
rechte lijn (Zentner & Eerola, 2010). Een variant die nog verder gaat dan de VAS
is proefpersonen vragen zelf lijnen te tekenen die een bepaalde emotie uitdrukt,
dit levert aanzienlijke consensus op: vreugde levert een lijn op die gewelfd is en
omhoog gaat, voor verdriet is de lijn dun en buigt omlaag, en voor boosheid is de
lijn zwaar en hoekig (Frijda, 2008).

Werken met vragenlijsten heeft vaak nogal een klinische uitstraling en roept
het beeld op van een laboratorium waarin de personen worden ondervraagd. Dat
laatste is in ieder geval niet noodzakelijk, de metingen kunnen ook op locatie zelf
plaatsvinden, bijvoorbeeld op een festivalterrein of bij de ingang. Met behulp van
tablets en mobiele telefoons kan die afname ook heel snel en efficiënt gebeuren.

Er zijn natuurlijk alternatieven voor vragenlijsten. Zo wordt als instrument
voor het circumplex model (5.2.2) bijvoorbeeld een ‘affective grid’ gebruikt
(Menon & Kahn, 2002; Falk & Gillepsie, 2009) waarin arousal en pleasantness in
een keer worden bevraagd door proefpersonen in het raster (vaak 9 x 9) een vakje
te laten aankruisen. Ook zijn er zogeheten ‘rating dials’ waarbij proefpersonen aan
een knop kunnen draaien om de mate van negatieve gevoelens dan wel positieve
gevoelens aan te geven. In plaats van vragenlijsten kunnen proefpersonen natuur‐
lijk ook gevraagd worden vrijuit te praten over hun subjectieve gevoelens in een
bepaalde context, dat kan door hard op denken, middels interviews of kan in
groepen plaatsvinden (focusgroepen).

Proefpersonen kunnen ook gevraagd worden om een dagboek bij te houden
van hun subjectieve gevoelens inclusief de context waarin die gevoelens optraden
en hoe ze ermee omgingen. Een methode die aan het begin van de 20ste eeuw al
werd gebruikt door bijvoorbeeld de Britse psycholoog John Carl Flügel. Dit



234 Festivals & Beleving Meten van beleving 235

gebeurt veelal schriftelijk maar kan ook aangevuld worden met foto’s en tekenin‐
gen. Er zijn verschillende zelfrapportage methoden die op deze manier werken.
De methode Ecological Momentary Assessment (EMA) wordt veelal gebruikt bij kli‐
nische beoordeling en bestaat uit het meerdere keren per dag laten vastleggen door
een deelnemer van zijn of haar gevoelens, gedrag, symptomen en gedachten in een
dagboek. De methode van Time Sampling Diary vraagt een persoon de aandacht
te richten op de gevoelens die men in het dagelijks leven heeft met specifieke aan‐
dacht voor tijd, plaats, activiteiten, personen aanwezig, vrijheid van handelen, de
oorzaken van de gevoelens en welke doelen werden bevredigd of gefrustreerd. Bij
Descriptive Experience Sampling (DES) ontvangt een proefpersonen op willekeuri‐
ge momenten een signaal met de opdracht om dat wat ze op dat moment ervaren
vast te leggen op schrift, waarna ze binnen 24 uur hierover in een open diepte-in‐
terview verder over worden ondervraagd (Heavey & Hurlburt, 2008). In de Day
Reconstruction Method (DRM) wordt een systematische beschrijving gevraagd van
proefpersonen na een evenement door eerst de episodes vast te leggen van de dag,
om vervolgens over iedere episode een serie van vragen te beantwoorden. Door
deze vragen aan specifieke episodes te koppelen wordt voorkomen dat alleen alge‐
mene belevingen worden beschreven die niet goed te herleiden zijn tot specifieke
situaties en reacties.

Zelfrapportage in een meer naturalistische omgeving wordt ook wel Experience
Sampling Method (ESM) genoemd. In deze methode gaat het erom dat respon‐
denten op vaste of willekeurige momenten, of naar aanleiding van ervaren emoti‐
onele gebeurtenis, gevraagd wordt om gedurende een dag of week hun gevoelens
te beschrijven, wat ze aan het doen waren en de context waarin de gevoelens voor‐
kwamen. Dat kan door via een app op een mobiele telefoon die op voor de
respondent onverwachte momenten vraagt verslag te doen van zijn of haar gevoe‐
lens door een open of gesloten vraag te stellen. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld
van de ervaren emoties. Een combinatie van DRM en ESM is terug te vinden in
de Day Experience Method (DEM) (zie ook Wood & Moss, 2015). Hierbij ont‐
vangt de proefpersoon zowel prompts via de mobiele telefoon om vragen te beant‐
woorden, foto’s te maken en dingen in te spreken alsook is er naderhand een
focusgroep bijeenkomst waar de foto’s en ervaringen van de dag worden
besproken, onder moderatie van een onderzoeker. Deze sessie wordt opgenomen
en getranscribeerd om de dataset compleet te maken. Er zijn inmiddels ver‐
schillende (commerciële) apps op de markt die dit soort methoden ondersteunen
in het verzamelen van data, zoals LifeData, MovisensXS, Moodkit, Daylio en de
Experience Sampler App.

Dit soort narratieve methoden levert zonder meer rijke data op door de vrije
beschrijvingen en de eigen keuzes door de proefpersonen van wat ze relevant vin‐

den om te vertellen. Het is wel de vraag of proefpersonen het noodzakelijke voca‐
bulaire bezitten om hun subjectieve gevoelens in een vrije vorm te verwoorden.
Dit kan leiden tot het minder rapporteren over (complexe) emoties of dat maar
een beperkt aantal woorden worden gebruikt in de vrije beschrijvingen. Hierdoor
kan er een bepaalde verschraling optreden van rapportage over de beleving. Ook
moet rekening worden gehouden met de culturele context, zo zijn emoties als
schuld, schaamte en trots erg gevoelig voor culturele verschillen (Eid & Diener,
2001). Er kan ook irritatie ontstaan bij de proefpersonen door steeds gestoord te
worden (telefoon die trilt terwijl je in een ‘flow’ zit), en het kan ook dat proef‐
personen op bepaalde dingen extra gaan letten in de verwachting dat ze daarover
bevraagd zullen worden waardoor het nog maar de vraag is of het gedrag zo
natuurlijk en spontaan is als de onderzoeker veronderstelt.

Belangrijk is ook dat de vergaarde data in de meeste gevallen te onge‐
structureerd is om er meer generieke uitspraken over te doen. Daarvoor is het
nodig de vergaarde data te analyseren via bijvoorbeeld contentanalyse en deze te
coderen. En dan is een protocol of coderingsschema noodzakelijk, waarmee we in
feite terug zijn bij de vragen: wat en hoe ga je coderen? In de praktijk worden de
meer narratieve manieren van zelfrapportage dan ook veelal gebruikt in de fase
van een vooronderzoek, dus om te ontdekken hoe mensen over bepaalde situaties
of dingen praten, nadenken, wat ze belangrijk vinden et cetera. De vergaarde data
wordt dan vervolgens gebruikt om hypothesen op te stellen of om de eerste fase
van een meetschaal ontwikkelen. Een tweede manier om data uit de narratieven te
gebruiken is om aangetroffen uitspraken als duiding c.q. illustratie te gebruiken
van kwantitatief gevonden effecten. Een bepaald gevonden verband tussen bij‐
voorbeeld leeftijd en muziekvoorkeuren wordt dan geïllustreerd met individuele
uitspraken van personen die iets over deze relatie vanuit hun persoonlijke achter‐
grond hebben verteld.

Een methode als ESM probeert dichter op de huid te zitten van de natuurlijke
context waarin emotionele belevingen zich voordoen en ook dichter bij de directe
ervaring in plaats van achteraf erover rapporteren. Bij ESM blijft het wel om een
discrete meting gaan: op specifieke momenten wordt de emotionele beleving vast‐
gelegd. De continue zelfrapportage methoden proberen dit te ondervangen door,
zoals de naam al doet vermoeden, een continue meting na te streven zonder
onderbreking (Schubert, 2010). Veelal moeten proefpersonen middels een schuif,
draaiknop, voetpedaal, een muis of joystick de cursor op een beeldscherm in een
specifieke richting bewegen om een meer of minder van een emotionele toestand
(spanning, angst, geluk) aan te geven terwijl ze een bepaalde stimulus ondergaan.
Voor een continue meting is een continue stimulus nodig waardoor deze methode
vaak gebruik maakt van muziek- of filmfragmenten. Een typisch voorbeeld is de
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spanning meten die iemand ervaart bij een spannende film door de respondent
een rubberen bal in de hand te geven en te meten gedurende de film hoe hard er
in geknepen wordt (de Wied, 1995). Bij de Affect rating dial moeten proefperso‐
nen aan een joystick of een knoop draaien om continue aan te geven of ze nega‐
tief, neutraal of positief gestemd zijn terwijl ze kijken naar een video. Stayman &
Aaker (1993) rapporteren over een ‘warmth monitor’ die gebruikt wordt om
gevoelens van felt warmth, irritation en amusement te meten tijdens een tele‐
visiereclame. De procedure bestond eruit dat de proefpersoon een pen op papier
zette en een lijn naar beneden trok bij het kijken naar de reclame, daarbij naar
links of rechts bewegend om het ervaren gevoel weer te geven. In een vervolgexpe‐
riment werd een joystick gebruikt die naar links en rechts moest worden bewogen
afhankelijk van de gevoelde emotie (extreem naar links ‘not at all’, extreem naar
rechts ‘moist eyes’ (voor ‘warmth’)).

Er zijn verschillende hard- en software oplossingen beschikbaar voor het regi‐
streren en visualiseren van continue metingen, zoals de Continuous Response
Digital Interface (CRDI) (zie Madsen, Britten & Capperella-Sheldon, 1993),
EMuJoy, Real Time Cognitve Respons Recording (RTCRR) en Feeltrace. Dit soort
continue metingen hebben aan het licht gebracht dat er in ieder geval bij muziek
sprake is van zogeheten ‘lag’: het duurt enkele seconden voordat een emotionele
respons zich voordoet gegeven een bepaalde (muzikale) stimulus. Verder bleek er
in vergelijking met zelfrapportage metingen na afloop (de zogeheten post-per‐
formance response), dat bijvoorbeeld ervaren intensiteit hoger was bij de post-
performance response dan bij de continue respons data (Schubert, 2010). Een
mogelijke verklaring hiervoor is het peak-end-effect (zie ook 5.1.3). Het peak-end-
effect is een aangetroffen effect bij bijvoorbeeld pijnbeleving. Uit experimenten
blijkt dat de herinnering aan de pijn bepaald werd door het moment van de mees‐
te pijn (‘peak’) en het laatste moment (‘end’), en niet door de gemiddelde objec‐
tieve pijnbelasting. Indien mensen gevraagd wordt hun hand 60 seconden in ijs‐
koud water te houden en vervolgens nog 30 seconden in minder ijskoud water,
hebben ze objectief gezien meer onplezierige stimulus ervaren dan mensen die
hun hand alleen voor 60 seconde in ijskoud water hebben gehouden, maar de eer‐
ste groep rapporteert naderhand minder stress en ongerief.

Nadeel van continue respons metingen is dat veelal maar één concept kan
worden gemeten zoals spanning of opwinding. Daarnaast vraagt de registratie
nogal wat inspanning van de proefpersoon en betreft het een redelijk onnatuurlijk
manier van kijken of luisteren door tegelijkertijd een cursor te moeten bewegen
op een beeldscherm of aan een knop te moeten draaien om aan te geven hoe
intens je beleving is.

Context van het onderzoek
Tot slot is de context van onderzoek van belang voor het bevragen van emoties.
Algemene vragenlijsten naar emoties geven algemene antwoorden. In specifieke
contexten zijn sommige emoties niet van toepassing of werken net even iets
anders. Bepaalde situaties gaan samen met bepaalde gedragingen én bepaalde
emoties: de gevoelens van diepe liefde van een vader die zich opoffert voor zijn
kind is niet echt een referentie bij het winkelen in een supermarkt; een mooi
muziekstuk roept eerder meer beschouwende emoties op zoals verwondering en
bewondering dan angst en afschuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er aller‐
lei variaties en alternatieven zijn ontstaan voor de meer algemene emotie metin‐
gen vanuit specifieke toepassingsgebieden, zoals bijvoorbeeld voor de beleving van
producten (Westerink et al., 2008). Onderstaand worden twee voorbeelden
gegeven van onderzoek naar emoties c.q. subjectieve gevoelens in specifieke
domeinen. Dit geeft enigszins inzicht in waar de variatie wordt gezocht in het spe‐
cifiek maken van de meer algemene emotiewoorden. De twee voorbeelden zijn
niet geheel willekeurig gekozen maar zijn gerelateerd aan het perspectief van bele‐
ving van events c.q. festivals: ervaren emoties tijdens het luisteren naar muziek en
consumptief gedrag in een servicescape.

De zoektocht naar een specifieke set van emoties voor het meten van hoe muziek
wordt beleefd, is al zo’n 100 jaar oud. Studenten moesten naar opnames luisteren
waarbij ze een zogeheten ‘adjective clock’ moesten gebruiken om hun emotionele
beleving te rapporten. Dit is een cirkel met acht adjectieven waarvan de contraste‐
rende tegenover elkaar waren geplaatst (blij - droevig). Deze onderzoeken blijven
tot het nieuwe millennium steken in wisselvallige pogingen veroorzaakt door
geringe theoretische inbedding, discutabele methodische onderbouwing en een
niet altijd gemaakt onderscheid tussen waargenomen en gevoelde emoties: zo
hoeft muziek die getypeerd wordt als beangstigend of droevig niet als zodanig
worden ervaren maar kan zelfs positieve reacties oproepen (Zentner, Grandjean &
Scherer, 2008; Schubert, 2010; Zentner & Eerola, 2010; Miu & Baltes, 2012).
Pas met de ontwikkeling van de Geneva Emotional Music Scales (GEMS) wordt
een empirische gevalideerde set van emoties geformuleerd die specifiek zijn voor
ervaren emoties tijdens het luisteren naar muziek.

In de publicatie van Zentner, Grandjean & Scherer (2008) wordt de ontwik‐
keling van de GEMS beschreven. Middels verschillende deelstudies bij mensen
met een verschillende muzieksmaak werden emotiewoorden verzameld die ver‐
band hielden met het luisteren naar muziek, en hoe vaak ze gebruikt werden, ook
relatief ten opzichte van het gebruik in alledaagse situaties. Daaruit bleek dat
“frequency ratings of felt musical emotions and everyday emotions differ
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significantly from each other” (ibid., p. 500). Een lijst van 66 specifieke emotie‐
termen werd afgeleid en getest bij onder andere een Frans muziekfestival. Dit
resulteerde in 33 emotietermen die zich groeperen in negen categorieën c.q. facto‐
ren, en drie onderliggende dimensies: sublimity, vitality en unease (zie tabel 6.1).
In een vergelijking met meer algemene emotiemetingen zoals de DES, bleek dat
“the current comparisons of emotion frameworks to examine music-induced emo‐
tions quite clearly favor the domain-specific framework” (ibid, p. 512).

Wat opvalt aan de GEMS is dat de meeste emotiewoorden positief zijn, dit

1ste orde factoren Emotietermen 2de orde factoren

Wonder Allured, filled with wonder,
moved, admiring

Sublimity

Transcendence Fascinated, overwhelmed,
feeling of transcendence, thrills

Tenderness Mellowed, in love, tender,
affectionate

Nostalgia Nostalgic, melancholic,
dreamy, sentimental

Peacefulness Calm, serene, soothed,
meditative

Power Energetic, triumphant, fiery,
strong

Vitality

Joyful activation Joyful, animated, bouncy,
amused

Tension Agitated, tense, irritated Unease

Sadness Sad, tearful

Tabel 6.1: Factoren van de Geneva Emotional Music Scales (GEMS) en kenmerkende
emotiewoorden (Zentner, Grandjean & Scherer, 2008)

komt overeen met bevindingen dat negatieve emoties niet overheersen bij muziek
luisteren (Juslin & Sloboda, 2010). Bovendien bevat de GEMS woorden die niet
in de algemene emotiemetingen zitten, zoals wonder, transcendence en nostalgia.
Dit laatste kan onder meer verklaard worden uit het gebruik van muziek in het
alledaagse leven, waarin bijvoorbeeld naar voren komt dat muziek dient als een
herinnering aan betekenisvolle gebeurtenissen in het verleden (Schäfer, 2008).
Bovendien krijgen gebruikelijke emotiewoorden een specifieke lading: vreugde
heeft in de GEMS veel meer te maken met de neiging tot dansen, en droefheid
heeft niet de lading van ongelukkig of depressief maar meer die van melancholie.
Tegelijkertijd zijn bepaalde verwachte emotietermen afwezig, zoals awe en surprise.
Dit kan te maken hebben met dat de factoren van GEMS afgeleid zijn uit
onderzoek bij één festival in Frankrijk, met een nadruk op klassieke muziek, en
dat de oorspronkelijke woorden in het Frans waren; voor het Engelse ‘awe’ is er
bijvoorbeeld geen Frans woord. In een vervolgstudie (Coutinho & Scherer, 2012)
werden de negen factoren bevestigd bij andere muzieksoorten dan klassieke
muziek. De analyse wees wel uit dat enkele items niet op de ‘goede’ factor
scoorden (moved, feelings of vigor, agitated, animated, dreamy). Ook wordt de sug‐
gestie gedaan nieuwe termen toe te voegen zoals harmony/clarity, interest/discovery
en boredom/indifferent/weary, die als cluster semantisch niet vertegenwoordigd zijn
in de GEMS (zie ook Scherer & Coutinho, 2013). Overigens is op te merken dat
de studie van Coutinho & Scherer een onderzoek betrof met slechts 20 proef‐
personen die het Arcana Festival in Oostenrijk bezochten, een hedendaagse
muziekfestival. Maar ook in bijvoorbeeld de studie van Aljanaki, Wiering & Velt‐
kamp (2016) wordt aangeraden de termen interest en boredom toe te voegen.

De GEMS is sinds 2008 gebruikt in verschillende studies, onder andere in
Miu & Baltes (2012) en Aljanaki, Wiering & Veltkamp (2016). In de studie van
Miu & Baltes (2012) wordt de GEMS gebruikt in het vaststellen van de door
muziek opgewekte emoties en worden geen verdere bijzonderheden genoemd in
het gebruik van de GEMS. In de studie van Aljanaki, Wiering & Veltkamp
(2016) staat de vraag centraal of automatische methoden voor muziekclassificatie
en -ontsluiting, bijvoorbeeld bij streamingdiensten, hun voordeel kunnen doen
met op emotie-gebaseerde beschrijvingen van muziek. Hiertoe is de GEMS
ingezet als model om specifieke emotietermen te koppelen aan muziek. Bij de uit‐
voering van het onderzoek werden sommige termen veranderd (transcendence
werd veranderd in solemnity, wonder in amazement, peacefulness in calmness) in de
veronderstelling dat dit beter begrijpbare termen waren. Proefpersonen gaven
echter aan dat ze de betekenis van solemnity and amazement niet duidelijk vonden.
In plaats van een Likertschaal zoals in de oorspronkelijke studie van Zentner,
Grandjean & Scherer, werden de proefpersonen gevraagd maximaal drie labels te
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kiezen uit een lijst van negen emoties (short GEMS) voor de beschrijving van hun
beleving bij een 1 minuut durend audiofragment (rock, pop, klassiek, elektro‐
nisch). Na analyse van de resultaten werden drie onderliggende factoren gevon‐
den, deze stemmen niet geheel overeen met de drie factoren uit de oorspronkelijke
studie (Tabel 6.1): zo correleren amazement/wonder en solemnity/transcendence niet
op sublimity en tension en sadness correleren niet onderling. Merkwaardig is ook
dat nostalgia met alle drie de factoren significant correleert. Als mogelijke oorzaak
noemen de auteurs het gebruik van andere muziek en de andere taal (Engels in
plaats van Frans). Een verklaring die ondersteund wordt in de studie van Lykartsis
et al. (2013) die vinden dat de GEMS gevoelig is voor welke muzieksoorten
worden gebruikt en de taal van de emotietermen. Ook kan genoemd worden dat
in tegenstelling tot de studie van Zentner, Grandjean & Scherer (2008) bij
Aljanaki, Wiering & Veltkamp (2016) is gekozen voor maar negen items (short
GEMS) in plaats van de 33 items in de oorspronkelijke studie, en het veranderen
van de meetschaal van een Likertschaal in het aanvinken van maximaal drie emo‐
tietermen.

In de context van consumentengedrag zijn affectieve processen een steeds belang‐
rijk onderwerp van studie geworden (Haugtvedt, Herr & Kardes, 2008; Han &
Jeong, 2013). Hoewel dit zich vaak concentreert op reacties van consumenten op
advertenties (i.e. Batra & Holbrook, 1990; Stayman & Aaker, 1993; Richins,
1997) is er ook aandacht ontstaan voor de zogeheten consumption experience. In
bijvoorbeeld de studie van Richins (1997) wordt de ontwikkeling van de Con‐
sumption Emotion Set (CES) beschreven. De CES is een “set of emotion descrip‐
tors that represents the range of emotions commonly experienced in the con‐
sumption context” (ibid., p. 135). Daarmee is de CES meer gericht op de emo‐
tie(woorden) die consumenten normaliter ervaren en gebruiken dan meer
abstracte indelingen en ongebruikelijke emotiewoorden zoals minachting en wal‐
ging, zeker in een de context van winkelen. In de CES komen dan ook emoties
voor als worry, eagerness en irritated. De set van emotiewoorden in de CES bestaat
uit 16 clusters: anger, discontent, worry, sadness, fear, shame, envy, loneliness, roman‐
tic love, love, peacefulness, contentment, optimism, joy, excitement en surprise. Ieder
cluster bestaat uit twee of drie omschrijving, zo krijgt bijvoorbeeld joy de
omschrijvingen happy, pleased en joyful, en worry bestaat uit nervous, worried en
tense. Na een vergelijking van de CES als meetschaal voor consumption experience
met andere standaard emotieschalen zoals de DES en de PAD-scale die eerder
gebruikt zijn in consumptiegericht emotie-onderzoek, komt Richins tot de con‐
clusie dat de CES beter is in het meten van de consumption experience dan deze
andere meetschalen en ook een betere voorspeller is van de ervaren emoties in de

specifieke situatie van consumptie.
Een ander voorbeeld van een meetschaal voor de consumer experience is de

Consumer Experience Index (CEI) (Kim et al., 2011). Deze index probeert invul‐
ling te geven aan de studies van bijvoorbeeld Verhoef et al. (2009) (zie 5.1.4)
waarin het construct van customer experience wordt gezien als bestaand uit meerde‐
re dimensies/componenten: “an important research opportunity is to develop a
scale that aims to measure the customer’s retail experience in its full detail” (ibid.,
p. 32). Via een uitgebreide empirische studie worden uiteindelijk zeven dimensies
gevonden: environment, benefits, convenience, accessibility, utility, incentive en trust.
Deze zeven dimensies worden aan de hand van 26 items bevraagd in de CEI (Kim
et al., 2011). De dimensies refereren niet allemaal naar emotionele beleving maar
zijn nogal een ‘mixed bag’ van factoren die verder ook niet vanuit een theoretisch
kader of model voor emoties worden geduid.

Een nog specifiekere consumer experience scale is de van Bagdare & Jain (2013)
die voor de beleving van fysieke winkels vier clusters van experience hanteren: joy
(pleasurable, satisfying, engaging), mood (good, happy exciting), leisure (relaxing,
refreshing, delightful) en distinctive (wonderful, unique, memorable). Ook dit lijken
nogal onvergelijkbare grootheden, zo wordt stemming normaliter gezien als een
verzamelnaam voor affective states terwijl joy een specifieke emotie is (zie 5.2).
Bovendien hebben alle items een positieve waarde (verfrissend, blij, plezierig et
cetera), alsof een winkelervaring geen negatieve gevoelens zoals irritatie, nervosi‐
teit en jaloezie kan oproepen. Deze neiging vooral naar positieve beleving de
kijken is niet ongebruikelijk (van Vliet & Mulder, 2015), maar zie bijvoorbeeld
d’Astous (2000) voor een studie naar irriterende aspecten in een winkelbeleving.
Andere voorbeelden van meetschalen voor specifieke consumentencontexten zijn
die voor restaurants (Han & Jeong, 2013) en die voor hospitality (Pijls et al.,
2017).

Nadelen van zelfrapportage
Zelfrapportage levert consistente patronen op, wat onder andere blijkt uit situati‐
onele manipulaties die tot betrouwbare patronen leiden (Larsen et al., 2008).
Zelfrapportage kent echter ook een aantal problemen (Nisbett &Wilson, 1977).
Deze zijn overigens niet altijd uniek voor deze methode van data vergaren. Twee
meer algemeen geldende problemen in onderzoek die ook spelen bij zelfrapporta‐
ge zijn demand characteristics en self-representation bias. Bij demand characteristics
betreft het de mogelijkheid dat de proefpersonen de bedoeling van het onderzoek
weet te deduceren of te achterhalen via (subtiele) aspecten van de onderzoekssi‐
tuatie, en vervolgens het eigen bedrag aanpast in lijn met de bedoeling van het
experiment. Veelal wordt dit omzeild door misleiding, in die zin dat gedaan wordt



242 Festivals & Beleving Meten van beleving 243

of het onderzoek over iets gaat, bijvoorbeeld sorteren van gelijksoortige woorden,
terwijl iets anders wordt gemeten, bijvoorbeeld reactietijd. Het aspect van self-
representation betreft het feit dat de proefpersoon rekening houdt bij het rapporte‐
ren van meningen, oordelen, gevoelens et cetera met wat als sociaal ongewenst of
zelf onacceptabel wordt beschouwd, en hierdoor in de beschrijving van de eigen
toestand minder ‘ongepaste’ beschrijvingen gebruikt of zelf sociaal wenselijke ant‐
woorden.

Er is ook een aantal nadelen te noemen die direct betrekking hebben op het
onderwerp van emoties. Een eerste nadeel is dat mensen verschillen in hoe goed ze
in staat zijn hun emoties te beschrijven. Niet alleen kan taal überhaupt te kort
schieten in het beschrijven van emoties zoals Scherer (2009) stelt: “The extraordi‐
nary rich texture of the qualia concerned is likely to be expressed to only a small
degree” (p. 1324). Maar mensen verschillen ook in het repertoire aan emo‐
tiewoorden die ze ter beschikking hebben. Niet iedereen heeft de meer ‘verfijnde’
of obscure typeringen in zijn vocabulaire van bepaalde emotiewoorden, terwijl die
mogelijk wel de gevoelens precies verwoorden. In dit verband moet ook het per‐
soonlijkheidskenmerk alexithymie worden genoemd. Bij alexithymie heeft een
persoon moeite om emoties bij zichzelf te identificeren en ze voor andere mensen
te beschrijven. Het wordt verder gekenmerkt door een schaarste aan fantasieën en
een extern gerichte cognitieve stijl. Het is een persoonlijkheidskenmerk die van
persoon tot persoon in ernst varieert, en bij minder dan 10% van de mensen
voorkomt.⁴ Overigens geldt dit aspect van ‘kunnen verwoorden’ indien sterk
geleund wordt op verbale zelfrapportage, er zijn natuurlijk ook manieren van
visuele zelfrapportage (zie eerder).

Een ander nadeel is dat de we maar een beperkt inzicht hebben in onze emo‐
ties en er dus weinig te rapporteren is. De definitie van subjectieve gevoelens als
het bewust geworden gedeelte van een geïntegreerd maar complex geheel van wat
verschillende componenten hebben verwerkt, de qualia bij Scherer (zie 5.2.3),
dekt dit dan ook af. Andere aspecten van de emotionele beleving moeten op ande‐
re manieren worden onderzocht, bijvoorbeeld via gezichtsexpressie, gedragsinten‐
ties enzovoort. Hieronder ligt een meer fundamentele discussie of emotie kan
bestaan zonder bewuste ervaringen. Een geheel ander standpunt wordt ingeno‐
men door de psychoanalyse die stelt dat het ‘onbewuste’ gedeelte van emoties zich
wel degelijk uiten in de zogeheten fehlleistungen (onder andere versprekingen) en
dromen en dat via analyse deze ontrafeld kunnen worden en bewust gemaakt

⁴ Alexithymie kan gemeten worden met de volgende meetinstrumenten: Toronto Alexithymia Scale
(TAS-20), de Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ), de Online Alexithymia Question‐
naire (OAQ-G2), of de Observer Alexithymia Scale (OAS).

moeten worden.
Tot slot is een belangrijk methodisch aspect van zelfrapportage het moment

van meten. Het algemene standpunt is dat hoe dichter op het moment van de
beleving zelf hoe meer valide de zelfrapportage is: “self-reports of current emoti‐
onal experiences are likely to be more valid than are self-reports of emotion made
somewhat distance in time from the relevant experience” (Mauss & Robinson,
2009, p. 212). Dit is ook een reden van de zogeheten experience sampling
methodiek om emoties op het moment van voorkomen en in de situatie te meten.
Indien er meer tijd ligt tussen de situatie waarin de beleving plaatsvindt en de
beschrijving ervan dan is er de mogelijkheid van allerlei cognitieve verwerkings‐
processen en geheugenprocessen die het ‘originele’ gevoel kunnen verstoren. Ook
is de vraag waarover de proefpersoon moet rapporteren: “The respondent must
decide whether to report modal, average, or end feelings. Further, a postexposure,
self-report measure is intrusive in reporting in that it requires cognitive semantic
activity that could interfere with the accurate reporting of a feeling experience”
(Stayman & Aaker, 1993, p. 200).

Met al deze nadelen lijkt zelfrapportage een weinig aantrekkelijke optie van
onderzoek, maar veel van de bezwaren zijn methodisch op te vangen door een
goede onderzoeksopzet. Bijvoorbeeld door een duidelijke stimulus aan te bieden
(Nisbet &Wilson, 1977). Bovendien is er veel te zeggen voor het standpunt van
Scherer: “an imperfection approximation to assessment that will not produce
proof but possibly plausibility is preferable to not studying the phenomenon at
all” (Scherer, 2009, p. 1338).

6.1.2 Psychofysiologische en neurologische meetmethoden
Psychofysiologie betreft de link tussen psychologische processen en fysiologische
systemen, bijvoorbeeld de relatie tussen angstgevoelens en hormonen, hartslag en
activiteiten in bepaalde hersengebieden. De relatie tussen psychologische proces‐
sen en fysiologische systemen is complex, niet alleen omdat er veel ingewikkelde
en onderling afhankelijke lichamelijke systemen bij betrokken zijn maar ook
omdat dezelfde fysiologische activiteit gerelateerd kan zijn aan verschillende
psychologische processen. Een goed voorbeeld is de mate van arousal, die te onge‐
differentieerd is om een directe koppeling te leggen met verschillen in specifieke
emoties. En omgekeerd kunnen andere psychologische processen zoals inspanning
en aandacht leiden tot eenzelfde effect die emoties hebben in het autonome
zenuwstelsel. Deze realiteit leidt dan ook tot de vaak terugkerende uitspraak ‘ANS
(autonomic nervous system) serves many masters’. Fysiologische patronen aan‐
treffen die specifiek zijn voor een emotie is daarom discutabel en zeer beperkt.
Voor wat betreft dit laatste worden dit soort patronen eerder aangetroffen bij



244 Festivals & Beleving Meten van beleving 245

negatieve emoties (angst, woede) dan bij positieve emoties, en dan ook alleen bij
specifieke emoties die met overleven van doen hebben. Maar ook in die gevallen is
het bewijs niet eenduidig. De terugkerende conclusie is dan ook: “Cumulative
evidence for emotion-specific patterns [in autonomic responses] remains incon‐
clusive” (Larsen et al., 2008, p. 189; zie ook Hodges, 2010) en “while EEG, HRV
and SCR capture the extent to which emotions have been engaged, these methods
fail to capture precisely which emotions have been felt” (Bastiaansen et al., 2019,
p. 661).

Ondanks die complexiteit is er wel iets te zeggen over de relatie tussen psycho‐
logische processen en fysiologische systemen. Veel van de psychofysiologische
metingen hebben betrekking op het autonome zenuwstelsel. Dit autonome
zenuwstelsel reguleert een groot aantal cardiovasculaire, gastro-intestinale,
electrodermale, respiratoire, endocriene en exocriene organen, door te streven naar
een relatieve homeostase van het interne systeem onder invloed van allerlei externe
stimuli. Dit is een samenspel van het sympathische systeem (die het lichaam
klaarmaakt voor handelingen door bijvoorbeeld de productie van adrenaline, het
reguleren van meer bloed naar de spieren, een versnelde hartslag) en het parasym‐
pathische systeem (die het lichaam in rust probeert te brengen door bijvoorbeeld
een lagere hartslag en stimulering van de vertering). Het meten van dit soort
psychofysiologische effecten kan via zelfrapportage methoden: mensen zijn in
staat aan te geven dat hun hartslag toeneemt of dat ze gaan zweten. Knikkende
knieën, vlinders in de buik, brok in de keel, het koude angstzweet dat uitbreekt
zijn maar enkele verwoordingen die we gebruiken om dit aspect van lichamelijke
effecten van emoties te beschrijven. In het overgrote deel van de psychofysiologi‐
sche metingen wordt echter specifieke meetapparatuur ingezet om de lichamelijke
veranderingen te meten.

In tabel 6.2 is een opsomming gegeven van veel voorkomende psychofysiolo‐
gische effecten die gemeten worden. Een veelgebruikte psychofysiologische
meting is hartslag middels bijvoorbeeld een elektrocardiogram. Opzwepende
muziek zorgt bijvoorbeeld veelal voor een toename van de hartslag en van de
bloeddruk. De bloeddruk, de maat voor de hoeveelheid bloed die het hart pompt
in 1 minuut (cardiac output), hartslag en de reactieduur van de huidgeleiding
reageren alle op emotionele valentie (positief/negatief ). De ademhalingsfrequentie
neemt af bij het luisteren naar muziek in een laag tempo. Je gelukkig voelen hangt
samen met een toename van de ademhalingsfrequentie en verdriet wordt geasso‐
cieerd met een afname van het geleidingsweerstand van de huid (SCL: Skin Con‐
ductance Level). Deze SCL neemt systematisch en lineair toe volgens de ingeschat‐
te opwinding van emotionele stimuli. Spierspanning neemt toe als de spanning in
muziek toeneemt (Mauss & Robinson, 2009; Hodges, 2010; Miu & Baltes,

2012). Er zijn echter nogal wat inconsistenties aan te treffen tussen studies. De
enige veilige uitspraak lijkt te zijn dat metingen van het autonome zenuwstelsel
iets zeggen over de valentie van emoties (positief/negatief ) en over de mate van
arousal: “it may be problematic to view any ANS pattern as a straightforward
reflection of the emotional state of the individual (Mauss & Robinson, 2009, p.
215).

Psychofysiologische effecten Meting

Cardiovasculaire reactie Heart rate (HR), Beats per minute (BPM),
Heart Rate Variability (HRV), Electrocardio‐
gram (ECG), Blood pressure (BP), Total Pe‐
ripheral Resistance (TPR), Cardiac
Output (CO), Pre-Ejection Period (PEP)

Electrodermale activiteit Galvanic Skin Response (GSR), Skin
Conductance Response (SCR) or Skin
Conductance Level (SCL)

Ademhaling Respiration Rate (RR), Breathing Rate (BR),
Respiratory inductive plethysmography

Biochemische reactie Biochemical analysis of saliva samples, blood
samples, urine samples

Spieractiviteit Electromyography (EMG), Electrogastro‐
gram (EGG), Pupillometry (changes in
pupil diameter), eye movements via electro-
oculogram (EOG), hand tension
(Sentograph)

Temperatuur Skin temperature via plethysmograph, chan‐
ges in body temperature

Tabel 6.2: Metingen van psychofysiologische effecten (onder andere Hodges, 2010;
Mauss & Robinson, 2009, Lalmas, O’Brien & Yom-Tov, 2014; Picard & Daily, 2005)
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Neurologische metingen van emoties betreffen hersengolven (electro-encefalo‐
graphie, EEG) en fMRI (functional magnetic resonance imaging). Metingen met
EEG kijken naar verschillen in activatie in grote gebieden van de hersenen: voor‐
ste helft van de hersenen (anterior) versus achterste helft van de hersenen (poste‐
rior) en/of verschillen tussen linker- en rechterkant van hersenactiviteit. Aangaan‐
de emoties is de discussie rond ‘frontal asymmetry’ (linker voorhelft van de herse‐
nen versus rechter voorhelft van de hersenen) van belang. Voorzichtige conclusies
uit dit onderzoek zijn dat “the frontal EEG asymmetry primarily reflects levels of
approach motivation (left hemisphere) versus avoidance motivation (right hemis‐
phere)” (Mauss & Robinson, 2009, p. 219). Ook Larsen et al. (2008) leggen een
verband van toenadering zoeken en afstand nemen met frontale hersenactiviteit:
“frontal activity reflects approach-withdrawal motivation more than it does positi‐
ve-negative valence” (p. 189).

Bij functionele neuro-imaging wordt neuronale activiteit in de hersenen gevi‐
sualiseerd waarbij die activiteit is gerelateerd aan een specifieke variabele zoals een
emotie. Hiermee kan de locatie van activatie veel nauwkeuriger worden bepaald
dan met EEG metingen. Gebruikte methoden zijn onder andere functional
magnetic resonance imaging (fMRI) en positron emission tomography (PET). fMRI
meet de opname van zuurstof in het bloed, het zogeheten BOLD (blood oxygenati‐
on level dependent) signaal. Bij een PET wordt gekeken naar metabolische activi‐
teit in de hersenen, daarbij wordt een radioactieve isotoop ingespoten en de con‐
centratie ervan gemeten. Beide technieken gaan ervan uit dat een sterker signaal
staat voor een groter bloedtoevoer naar dat gedeelte van de hersenen, en dat zou
duiden op activatie van dat gebied. Door middel van bijvoorbeeld muziek en/of
filmbeelden als stimulus wordt gekeken naar veranderingen in de hersenactiviteit.
Veelal wordt verandering waargenomen in de centrale structuren van het limbi‐
sche systeem: de amygdala en hippocampus (Koelsch, Siebel & Fritz, 2010).
Onderzoeken die proberen specifieke emoties te verbinden aan specifieke her‐
sengebieden leveren geen betrouwbaar en consistent beeld op. Na analyse van een
aantal meta-analyses komen Mauss & Robinson (2009) tot de conclusie dat voor‐
alsnog activatie hooguit gekoppeld kan worden aan approach-related states (linker
hersenhelft) en avoidance-related states (rechter hersenhelft). Zo zijn bijvoorbeeld
bezorgd zijn en boosheid niet te onderscheiden omdat ze beide een approach-
related state zijn. Bovendien is ook de vraag wat activatie is: een verandering van
activatieniveau in de amygdala laat in het midden of dit stimulerende of remmen‐
de activatie betreft, waardoor je bij een angstige reactie niet kunt zeggen of dit
komt omdat positieve emoties geremd worden of negatieve emoties geactiveerd.
De rol van verschillende hersengebieden blijft dan ook globaal beschreven, zoals
de rol van de orbitofrontale cortex in de regulatie van emotioneel gedrag bij socia‐

le normen en rollen, de parahippocampal gyrus als het geheugencentrum voor
emotionele beleving en de herkenning van emoties, en de rol van de anterieure
cingulate cortex in de synchronisatie van biologische subsystemen zoals motori‐
sche activiteit (Koelsch, Siebel & Fritz, 2010).

Daarbij komt nog dat vaak slechts kleine aantallen proefpersonen meedoen
omdat de metingen kostbaar zijn en ook praktisch lastig uitvoerbaar, zo maakt een
fMRI-scanner lawaai waardoor het gebruik van audio stimuli lastig is. Het is ook
voor proefpersonen een nogal onnatuurlijke situatie die ook belastend is doordat
de omgeving van een scan vaak als eng wordt omgeschreven. De zogeheten ecolo‐
gische validiteit is daarom niet erg hoog van deze onderzoeken. De inzet van VR
kan hieraan mogelijk enigszins tegemoet komen (Bastiaansen et al., 2019).

6.1.3 Gedragsmeetmethoden en expressief-motorisch gedrag
Volgens de appraisal theorie van emoties worden verschillende emoties geken‐
merkt door verschillende actietendensen, als gerichte uitingen van actiebereidheid,
die gerelateerd zijn aan verschillende inschattingen. Waarneming en de inschat‐
ting van de omgeving is in feite al het onderkennen van mogelijkheden om tot
handelen over te gaan (zie ook Clark, 1997), oftewel “inschatting is belichaamd”
(Frijda, 2008, p. 128). Zo ontstaan patronen van inschattingen en actietendensen
die specifiek zijn voor bepaalde emoties (zie 5.2.3). Een actietendens is de relati‐
onele houding van de persoon ten opzichte van de omgeving. Voorbeelden hier‐
van zijn: iets willen vermijden, ergens tegen in willen gaan, toenadering zoeken,
apathie en iets ongedaan willen maken. Waar actietendensen het kwalitatieve
aspect van de verhouding beschrijven, de aard, beschrijven de zogeheten activation
states het kwantitatieve aspect. Voorbeelden hiervan zijn uitgelaten zijn, springen
van vreugde, apathisch in een hoekje zitten of verstijven van angst.

De verschillende voorkomens van actietendensen en activatie kunnen
onderzocht worden door deze, net als de inschattingsaspecten (zie 6.1.4), te bevra‐
gen bij proefpersonen. In bijvoorbeeld Frijda, Kuipers & ter Schure (1989)
werden proefpersonen gevraagd zich een situatie voor te stellen waarin ze een
bepaalde emotie ervaarden, waarna stellingen werden voorgelegd over de ervaren
actietendensen en activitatievormen. Een goed uitgangspunt om actiebereidheid
gestructureerd te ondervragen vormt het overzicht dat Frijda (2008) biedt van
vormen van actiebereidheid met een twintigtal actietendensen en een zestal activa‐
tievormen (zie tabel 6.3). Het vervolgens ‘mappen’ van de antwoorden hierop, én
van de scores op inschattingsdimensies, op ervaren emoties is echter geen eenvou‐
dige taak.

Het meten van expressief-motorisch gedrag als uitdrukking van emoties richt
zich op drie aspecten: kenmerken van de stem, gezichtsuitdrukkingen en



248 Festivals & Beleving Meten van beleving 249

Vorm Omschrijving

Aandacht schenken Aandacht schenken aan wat er gebeurt

Belang stellen in, proeven De situatie of persoon willen ervaren of in
zich opnemen

Zich afsluiten Stimulatie of interactie trachten af te sluiten

Benaderen Dichtbij willen zijn

Terugtrekken Willen vermijden, buiten bereik zijn of zich
beschermen

Verwerpen Afstand willen nemen tot een object of het op
afstand willen houden

Zich verzetten Willen weerstaan of tegenin gaan

Uit het zicht verdwijnen Willen verdwijnen, niet gezien willen worden

Samenzijn met Nauwe interactie wensen

Versmelten met Willen samensmelten, afstand of identiteit
verliezen

Domineren Het gedrag van anderen willen bepalen

Onderwerpen Zich aan anderen of iemand anders willen on‐
derwerpen

Bezitten Willen bezitten of te pakken krijgen

Zorgen voor Teder willen zijn, willen helpen, troosten,
zorgen voor

Tabel 6.3: Vormen van actiebereidheid (Frijda, 2018)

lichaamshoudingen. Veelal worden deze apart onderzocht hoewel er ook meetme‐
thoden die een integrale meting voorstaan zoals bijvoorbeeld de Specific Affect
Coding System (SPAFF).

Het effect van emoties op de stem wordt grotendeels onderzocht door te
kijken naar volume en toonhoogte. Indien acteurs gevraagd wordt zinnen zonder
betekenis uit te spreken terwijl ze emoties zoals angst, blijdschap en boosheid
moesten uitdrukken dan is de toonhoogte hoger dan wanneer ze de zinnen uit‐
spraken bij een emotie zoals droevig. Hogere toonhoogte van de stem bij hogere
arousal niveaus wordt ook in andere studies gevonden (Mauss & Robinson,
2009). Relaties tussen kenmerken van de stem en positieve of negatieve emoties of
bepaalde discrete emoties (woede, vreugde et cetera) zijn veel moeilijker te leggen:

Goedmaken Wat gebeurd is willen goedmaken

Ongedaan maken Ongedaan willen maken wat gebeurd is, de
gebeurtenis willen uitvlakken

Kwetsen Willen kwetsen

Reactief zijn Actie willen ondernemen om een hindernis te
overwinnen

Verbreden en uitbouwen Het bereik van interacties willen verruimen

Afhankelijk zijn Het initiatief van iemand anders overgeven

Handelen opschorten Onderbreken of opschorten van streven

Hulpeloos zijn Onvermogen om zinvol streven te vormen

Ontspannen zijn Ontspannen willen zijn of blijven

Gespannenheid Bereid zijn tot handelen zonder aanknopings‐
punten daarvoor

Geremdheid Geremdheid of inhibitie van streven of gevoel

Apathie Niets willen, geen interactie wensen
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“associations between valence and vocal acoustics have been less clear-cut“
(Bachorowski & Owren, 2008, p. 199). Blijdschap en boosheid hebben dezelfde
emotionele arousal hoewel ze verschillen in geaardheid (positief/negatief ), maar
beide zijn wel gekoppeld aan vergelijkbare volume en toonhoogtes van de stem.

Gezichtsuitdrukkingen zijn vaak een belangrijke aanwijzing in het dagelijkse
sociale verkeer voor wat iemand voelt en/of wil communiceren in de zin van een
bepaalde reactie uitlokken zoals boosheid om iemand te doen verstijven en droef‐
heid om sympathie op te roepen. Typische uitdrukking van emoties zoals
boosheid, angst, geluk, verrassing en droefheid worden over veel verschillende cul‐
turen heen herkend, hoewel ze niet altijd op dezelfde manier worden geïnterpre‐
teerd. Een ander voorbeeld is de studie van Hodges (2010), die meldt dat mensen
meer glimlachen tijdens het luisteren naar vrolijke muziek in vergelijking met
droevige muziek. Dat beantwoordt nog niet de vraag wat de relatie is tussen de
gezichtsuitdrukkingen en de ervaren emoties. Immers iemand die kijkt naar een
verdrietig iemand kan dezelfde gezichtsuitdrukking aannemen maar is hij/zij dan
ook zelf verdrietig? De relatie tussen gezichtsuitdrukkingen en ervaren emoties is
onderdeel van een lang lopend debat (zie Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric,
2006).

Bij onderzoek naar gezichtsuitdrukkingen wordt ook gebruik gemaakt van
coderingssystemen om alle spierbewegingen in het gezicht te detecteren nadat een
bepaalde emotie wordt opgeroepen. Voorbeelden zijn de Emotion Facial Action
Coding System (EMFACS), Facial Affect Scoring Technique (FAST) en de Facial
Action Coding System (FACS). Dit zijn protocollen voor het coderen van
gezichtsuitdrukkingen die op video zijn opgenomen. De FACS onderscheidt 44
verschillende coderingen voor specifieke delen van onder andere het gelaat,
kijkrichting van de ogen en oogbewegingen. Uit dit onderzoek komt naar voren
dat betrouwbaar is vast te stellen of het gaat om een positieve of een negatieve
emotie. Zo gaan negatieve emoties vaak samen met het lager staan van de wenk‐
brauwen waardoor deze dan ook dichter bij elkaar staan. Er is ook software op de
markt die deze codering (semi-) automatisch uitvoert van videobeelden van
gezichtsexpressies.

Een betrouwbare relatie tussen gezichtsuitdrukking en meer specifieke emoties
is moeilijk te leggen en is nog onderdeel van een inmiddels lang lopende discussie
(onder andere Larsen et al., 2008; Matsumoto et al., 2008; Frijda, 2008). Zo kan
de gezichtsuitdrukking van woede en afkeer niet altijd onderscheiden worden. In
het algemeen zijn er meer emotionele reacties die niet met waarneembare
gezichtsuitdrukkingen gepaard gaan dan wel (Larsen et al., 2008). Emoties zoals
trots, verlegenheid, zich schuldig voelen en schaamte hebben geen onderscheiden‐
de gezichtsuitdrukkingen. Dit kan te maken hebben met dat deze emoties veel

meer van doen hebben met iemands verhouding tot een groep in de vorm van
sociale status, waardoor ze een groter gebaar vragen dan gezichtsuitdrukkingen.
Bovendien kan de sociale context de gezichtsuitdrukking versterken of juist een
tegengestelde uitdrukking oproepen. Er zijn zogeheten display rules die zorgen dat
we emoties verbergen of meer sociaal-wenselijk omvormen. Een goed voorbeeld is
dat uit onderzoek blijkt dat kleine kinderen meer glimlachen na negatieve feed‐
back dan na positieve feedback. Een mogelijke verklaring is dat het kind een posi‐
tieve relatie wil blijven houden met de volwassene ondanks de negatieve feedback.
De glimlach is zo meer een uitdrukking van ‘bonding’ dan van de innerlijke emo‐
tionele toestand. In het algemeen stellen Mauss & Robinson dan ook: “it may
often be hazardous to assume that exhibited facial behaviour provides a ‘direct rea‐
dout’ of a person’s emotional state” (p. 224).

Een andere manier van gezichtsuitdrukkingen meten is via elektromyografie
(EMG) waarbij elektroden op het gezicht worden geplaatst die het elektrisch
potentiaal van gezichtsspieren meten. Vaak worden hiervoor de spieren rond de
wenkbrauwen gebruikt (corrugator supercilii) of de spieren die de uithoeken van
de lippen omhoog brengen (zygomatische spier). Ook hier geldt dat hiermee
hooguit kan worden vastgesteld of de emotie positief of negatief is en kunnen niet
discrete emotionele reacties betrouwbaar worden vastgesteld. Zo ontspannen de
spieren rond de wenkbrauwen zich bij toenemende plezierige stimuli, terwijl de
activiteit van de spieren rond de uithoeken van de lippen juist toeneemt bij
oplopende plezierige stimuli (Mauss & Robinson, 2009).

Bepaalde emoties lijken samen te gaan met bepaalde lichaamshoudingen, een
standpunt al ingenomen door Darwin, namelijk dat gezichtsuitdrukkingen resi‐
duen zijn van een compleet repertoire aan lichamelijke reacties. Studies tonen aan
dat bijvoorbeeld trots samenhangt met een meer aanwezige lichaamshouding, je
wilt letterlijk meer ruimte innemen, terwijl bij verlegenheid en schaamte je het
liefst zo klein mogelijk wilt zijn en je jezelf letterlijk aan het zicht wilt onttrekken
van anderen. De relatie tussen houding en bijvoorbeeld trots geldt ook omge-
keerd: als proefpersonen worden gevraagd zichzelf groter te maken in hun hou‐
ding voelen ze zich ook meer trots. Relaties tussen houding en ervaren emoties
zijn aangetoond voor boosheid, verdriet, walging en angst, maar bijvoorbeeld niet
voor blijdschap. De houding, of algemener het gedrag, vormt zich in de tijd, wat
een belangrijke aanwijzing is voor de gevoelde emotie: preutsheid, verlegenheid en
schuchterheid kenmerken zich door glimlachen en het hoofd wegdraaien, het ver‐
schil zit in de tijdsrelatie van de gedragingen (Frijda, 2008).

6.1.4 Appraisal meetmethoden
In de appraisal theorie van emoties kan alleen het in ogenschouw nemen van alle



252 Festivals & Beleving Meten van beleving 253

betrokken processen en componenten een totaal beeld opleveren van de emotie:
inschattingsproces, neurofysiologische reactiepatronen, actietendensen, patronen
van gezichts- en stemuitdrukking evenals lichaamsbewegingen, arousal en subjec‐
tieve gevoelens, maar: “such comprehensive measurement of emotion has never
been performed and is unlikely to become standard procedure in the near future”
(Scherer, 2005, p. 709). Hoewel er wel allerlei dwarsverbanden worden onder-
zocht zoals tussen inschatting en gezichtsuitdrukkingen (Matsumoto et al., 2008),
en EEG-signalen en inschattingen zoals novelty (zie Coutinho et al., 2018).⁵ Het
meeste onderzoek richt zich echter op het proces van inschatting zelf, niet alleen
omdat het het meest onderscheidende element in de theorie is in vergelijking met
andere emotietheorieën, maar ook omdat inschatting de (causale) trigger is die
een reeks reactiepatronen in gang zet: “If one knows the result of an individual’s
event appraisal on the major checks, one can approximately predict what kind of
emotion he or she will most likely experience (…) what motor expressions, action
tendencies, and physiological changes can be expected to underlie this experience”
(Scherer, 2009, p. 1326). Dit is aangetoond in verschillende experimentele
onderzoeken (onder andere Frijda, Kuijpers & ter Schure, 1989; Roseman &
Evdokas, 2004; Scherer, 2009; Scherer, Schor & Johnstone, 2001). Hierin is het
belangrijkste gezichtspunt dat: “Appraisal theories assume that there is a variable
relation between stimuli and emotions, but a stable relation between appraisals
and emotions. In general, the same appraisals lead to the same emotions; different
appraisals lead to different emotions” (Moors, Ellsworth, Scherer & Frijda, 2013,
p. 121). Met andere woorden, verschillende emoties kunnen worden opgewekt
door dezelfde situatie en verschillende omgevingsstimuli kunnen dezelfde emotie
oproepen omdat mensen verschillen in hun inschatting van de situatie.

Inschatting is opgebouwd uit verschillende variabelen die een rol spelen bij het
detecteren en beoordelen van de betekenis van de omgeving(stimuli) voor het wel‐
zijn van een persoon. Er zijn verschillende inschattingsvariabelen voorgesteld en
getest, niet alleen van emotieonderzoekers (onder andere Frijda, 1986; Scherer,
2009; Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006), maar ook van onderzoekers in
de context van bijvoorbeeld consumentengedrag (onder andere Watson & Spence,
2007), toerisme (onder andere Hosany, 2012), pretparken (onder andere Ma &

⁵ En zie de studie van Mulder & Van Vliet (2008). In hun onderzoek naar het effect van Ambilight
op de kijkervaring van televisie, werd een eerste versie van het ‘Experience Observation Instrument’
ontwikkeld. Hierbij werden verschillende aspecten van de ervaring gemeten, zoals zelfrapportages
over stemming, presence en aesthetics, een fysiologische meting (hartslag) en een indirecte meting
(schatting van duur). Resultaten werden gevisualiseerd in een grafische weergave om patronen te
ontdekken.

Gao, 2013), esthetiek (onder andere Silvia & Berg, 2011) en sfeer (Chebat &
Michon, 2003). De meest terugkerende en algemeen aanvaarde inschattingsvaria‐
belen zijn:
• Goal relevance: hoe relevant is deze gebeurtenis voor mij, voor mijn belangen
(concerns)?

• Goal congruence / Outcome desirability: is deze gebeurtenis bevorderlijk voor
het bereiken van mijn doelen?

• Certainty / Outcome predictability: hoe schat ik de waarschijnlijkheid van een
bepaalde uitkomst in?

• Agency: wordt de gebeurtenis veroorzaakt door mijzelf, iemand anders of door
de omstandigheden?

• Controllability: heb ik controle over de gebeurtenis?
• Coping potential: hoe goed kan ik omgaan met de gebeurtenis?
• Novelty/Expectancy: wijkt de gebeurtenis af van wat ik had verwacht?

Andere inschattingsvariabelen die zijn voorgesteld zijn: urgency, intentionality, legi‐
timacy/fairness, norm compatibility (relevantie voor zelfbeeld en sociale normen en
waarden), pleasantness, modifiability, focality, attention, anticipated effort (Smith &
Ellsworth, 1985; Frijda, 1986; Roseman, Antoniou & Jose, 1996; Watson &
Spence, 2007; Scherer, 2009) en reality level (van Vliet, 1991). Deze groeiende
lijst van inschattingsvariabelen is geen zwakte van de theorie, maar juist het sterke
punt: “Appraisal theories allow variation in the number of appraisals that are
made (appraisal variables that are processed). If only a few appraisals yield results,
the emotional experience is relatively undifferentiated and global, if many apprai‐
sals are made, the emotional experience is highly differentiated and specific”
(Moors, Ellsworth, Scherer & Frijda, 2013, p. 121). Deze inschattingsvariabelen
zijn bij elkaar een rijk palet die de beleving in allerhande situaties kunnen type‐
ren.⁶

De scores op de appraisal variabelen, veelal gemeten met een 5-punts schaal
van ‘not at all’ tot ‘extremely’, resulteren in een specifiek patroon of profiel dat een
bepaalde emotie vertegenwoordigt. Zo brengt agency een verschil aan tussen ver‐
rassing, woede (anderen), en trots, schaamte en schuld (zichzelf als agent);
certainty onderscheidt tussen hoop, angst (onzeker) en gelukkig en trots (zeker).

⁶ Kenmerken van festivals (zie 1.2) zien we terug in specifieke inschattingsvariabelen zoals plaats
(controllability/focality), tijd (urgency, attention) en uniekheid en niet-alledaags (novelty/expectancy).
Samen met onder andere de onderliggende belangen (verbondenheid, nieuwsgierigheid) en de ac‐
tiebereidheid kan een gedetailleerde en dynamisch typering worden gegeven van de beleving (zie
5.2.3), ook die van festivalbezoekers.
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Angst en woede hebben verschillende inschattingen en zijn daarom makkelijk te
onderscheiden: woede wordt veroorzaakt door incongruentie in het doel (goal con‐
gruence), anderen of omstandigheden (agency), in een gebeurtenis waarvan men
denkt dat deze kan worden aangepast (controllability), terwijl angst wordt ver‐
oorzaakt door onzekerheid over de uitkomst en gebrek aan controle. Ze zijn alle‐
bei onaangenaam (unpleasant) en leiden tot opwinding (arousal), maar er is dus
meer dan dat (zie 5.2.2). Ook meer ongebruikelijke emoties zoals delight hebben
een inschattingsprofiel, het wordt veroorzaakt door hoge goal relevance, goal con‐
gruence, outcome predictability, en onverwachte omstandigheden (expectancy,
agency).

Er is veel onderzoek gedaan naar het in kaart brengen van dit soort profielen
van specifieke emoties (Smith & Ellsworth, 1985; Frijda, 1986; Smith & Lazarus,
1993; Roseman, Antoniou & Jose, 1996; Scherer, Schorr & Johnstone, 2001;
Scherer, 2009). Deze studies kunnen als inspiratie dienen voor het zelf meten van
inschatting, door vragen te extraheren uit de verschillende onderzoeken, hoewel
dit niet zonder problemen is (zie Schorr, 2001). Een andere optie is om gebruik te
maken van de Geneva Appraisal Questionnaire uit 2002 die door de onderzoeks‐
groep van Klaus Scherer is ontwikkeld, maar deze vragenlijst is in veel gevallen
waarschijnlijk te uitgebreid. Naar aanleiding van de discussie rond sfeer (hoofd‐
stuk 7) worden voor de zeven belangrijkste inschattingsvariabelen ieder drie vra‐
gen voorgesteld, zodat met een set van 21 vragen een emotieprofiel kan worden
gemaakt.

Twee belangrijke slotopmerkingen zijn dat bij de bevraging over inschatting
gevraagd moet worden naar de oorzaak van de emotie en niet de emotionele
ervaring zelf: “Many widely cited appraisal studies may have failed to identify cor‐
rectly the causes of emotions because their experimental instructions asked for
ratings characterising the content rather than the cause of the experienced emoti‐
on” (Roseman, Antoniou & Jose, 1996, p. 245). Ten tweede de waarschuwing
dat: “The issue of predicting emotion names from appraisals and action readiness
is, however, complex” (Frijda, Kuipers & Ter Schure, 1989, p. 213).

Inschattingen veranderen continue, doordat de relatie subject-omgeving steeds
veranderd, maar ook door het getoonde emotionele gedrag, verandering in aan‐
dacht en verandering in de sociale omgeving: “Inschatting en response ontwikke‐
len zich in wederzijdse interactie” (Frijda, 2008, p. 139). Regulatie speelt daarin
een grote rol: we proberen onze tranen te bedwingen, niet te denken aan onze
angsten, lopen een straatje om om iemand niet tegen het lijf te hoeven lopen of
tellen tot 10 om de eerste impuls van een woede uitbarsting te beteugelen. We
doen dit om onplezierige gevoelens te vermijden, om rekening te houden met
anderen (dat tegenvallende verjaardagscadeau toch maar met een glimlach in ont‐

vangst nemen), of om aan sociale normen te voldoen.
Eerder zijn al vijf soorten van regulatieprocessen genoemd (5.2.3): input

regulatie, regulatie van inschatting, regulatie van de actietendens, regulatie van het
openlijk gedrag en externe regulatie c.q. op basis van normen. Voor het meten van
inschatting kunnen de zogeheten reappraisals interessant zijn, met name de
zogeheten copingstrategieën. Een strategie als ontkenning kan de ervaren stress bij
het kijken naar een operatie of een ongeluk verminderen. Het beïnvloeden van
studenten hoe ze een examen moesten inschatten als bedreigend (nadruk op juist‐
heid en de gevolgen), dan wel uitdagend (nadruk op je best doen), had een merk‐
baar effect op de ervaren spanning. Er zijn diverse inventarisaties van dit soort
strategieën voor handen, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van afweermechanis‐
men door Anna Freud (1966). Meetschalen voor coping zijn ook ruim voorhan‐
den, veelal echter in de context van stressregulering of vanuit de klinische psycho‐
logie. Dit betekent dat vaak de regulering van negatieve emoties centraal staat.

Van Vliet (1991) komt na een uitgebreide analyse tot een negental coping‐
strategieën die vooral gericht zijn op detachment: ontkenning van feiten, ontken‐
ning van implicaties, ontkenning van persoonlijke relevantie, vermijding, reactie‐
vorming, intellectualisering, rationalisering, humor en anticipatie. Deze strategie‐
ën zijn dus vooral gericht om negatieve emoties te vermijden. Daartegenover stelt
Van Vliet ook negen copingstrategieën voor involvement, die dus gericht zijn op
toenadering en het verder verdiepen van de emoties. Bij deze negen copingstrate‐
gieën van involvement staan de concepten identificatie en empathie centraal, die
verder worden gedifferentieerd naar similariteit (gelijkenis op basis van situatie,
eigenschappen of handelingen) en wens (van situatie, eigenschappen of handelin‐
gen). Deze strategieën lijken meer van toepassing op de beleving van culturele
producten, zoals festivals, doordat bewust positieve ervaringen worden gezocht.

6.1.5 Indirecte meetmethoden
Indirecte meetmethoden kijken niet naar de (componenten van de) emoties zelf
maar naar het effect van ervaren emoties op andere (psychologische) processen
zoals motoriek, informatieverwerking, geheugen en gedrag. Er zijn diverse van dit
soort effecten gevonden, zoals mood congruence: een positieve beleving leidt vaker
tot meer positieve gedachten en positief geladen herinneringen, terwijl een nega‐
tieve beleving vaker negatief geladen herinneringen oproept en tot meer negatieve
gedachten leidt. Er is aldus een verband tussen een beleving en wat men zich her‐
innert. Niet alleen is er een effect op de inhoud van herinneringen en gedachten
maar ook op de manier waarop informatie wordt verwerkt: blije mensen ver‐
werken informatie minder uitgebreid en minder systematisch dan mensen die
droevig zijn (Västfjäll, 2010).
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Tabel 6.4 geeft een opsomming van verschillende soorten meetmethoden die
gebruikt kunnen worden om het effect van emotionele beleving te meten. De
meetmethoden van het reguleren van beleving zijn al behandeld in de paragraaf
over inschatting middels de concepten van reappraisal en coping (6.1.4). De meet‐
methoden aangaande gedrag zijn al behandeld in de sectie over gedragsmeetme‐
thoden (6.1.3). We zullen de overige indirecte meetmethoden genoemd in de
tabel kort toelichten.

Meetmethode Omschrijving en voorbeelden

Psycho-motorisch Meet motorische prestatie als een functie van erva‐
ren affect. Voorbeeld: achterwaarts tellen van getal‐
len.

Waarneming Meet systematische vertekeningen in de waarne‐
ming als gevolg van affect. Voorbeeld: beoordeling
van afstand.

Informatieverwerking Meet affect-geïnduceerde aandacht en affect-con‐
gruente verwerking van informatie. Voorbeeld: re‐
actietijden bij het reageren op bedreigende en niet-
bedreigende woorden.

Geheugen Meet affect-congruente afwijkingen in geheugen‐
herinnering en -herkenning. Voorbeeld: oproepen
van autobiografische herinneringen.

Beoordelingsfouten Meet overdracht van huidig ervaren affect naar
niet-verwante evaluatieve beoordelingstaak. Voor‐
beeld: beoordeling van een affectief neutraal doel‐
wit.

Gedrag Emotioneel gedrag.

Emotie regulering Strategieën om de ondervonden emotie effecten te
veranderen.

Tabel 6.4: Soorten van indirecte meetmethoden van ervaren emoties (Västfjäll, 2010)

Bij psychomotorische meetmethoden is de aanname dat de positieve of nega‐
tieve aard van een emotie van invloed is op de psychomotorische prestatie. Het
argument hiervoor is dat negatieve emoties geassocieerd zijn met hogere niveaus
van arousal en meer aandacht en cognitieve arbeid vragen. De psychomotorische
prestatie wordt simpel gemeten door proefpersonen terug te laten tellen van 10
naar 0 en de tijd te meten hoelang de respondent hierover doet. Een variatie hier‐
op is om respondenten te vragen getallen van 100 naar 0 te laten opschrijven in
aflopende volgorde binnen 1 minuut, en dan te kijken hoe ver een proefpersoon
komt. Nog andere vormen zijn proefpersonen te laten associëren bij stimulus
woorden (association speed task), een bepaalde simpele beslissingstaak te geven
(decision time task), of ze te vragen een bepaald coderingsschema toe te passen in
de vertaling van nummers naar symbolen (symbol-number test). In de meeste
gevallen wordt inderdaad gevonden dat een negatieve beleving leidt tot een
slechtere prestatie op dit soort taken.

Een tweede soort van indirecte meetmethoden betreft de waarneming, hierbij
is de aanname dat de positieve of negatieve aard van de emotie de waarneming
van de werkelijkheid verandert. Een voorbeeld is proefpersonen vragen hun han‐
den een bepaalde afstand van elkaar te houden, of ze te vragen om de steilte van
een helling van een heuvel in te schatten. Proefpersonen die zich in een toestand
van een negatieve emotie bevinden schatten dit anders in dan proefpersonen die
zich in een toestand van positieve emotie bevinden: ze houden hun handen
dichter bij elkaar dan gevraagd en overschatten de steilte van de helling.

De meest gebruikte indirecte meetmethoden zijn gericht op veranderingen in
informatieverwerking als gevolg van de emotie. Veel van deze metingen hebben
van doen met veranderingen in de aandacht en zijn gericht op het meten van reac‐
tietijden. De aanname is dat een emotionele toestand die duidt op gevaar, zoals
angst, proefpersonen veel gevoeliger maakt voor informatie die met een dreiging
van doen hebben. Twee typische voorbeelden om dit te meten zijn de dot probe
task en de emotional stroop task. Bij de dot probe task krijgt een proefpersoon kort
twee woorden te zien op een computerscherm waarvan er één dreigend is, ver‐
volgens verschijnt er een stip op de plek van 1 van de twee woorden. Responden‐
ten in een emotioneel negatieve toestand zijn sneller in het zien van de stip als
deze het bedreigende woord vervangt dan het neutrale woord. Bij de emotional
stroop task krijgt de proefpersoon woorden te zien in verschillende kleuren waarbij
gevraagd wordt de kleur te noemen en niet op de betekenis van het woord te let‐
ten. Respondenten in een emotioneel negatieve toestand zijn langzamer in het
noemen van de kleur als de betekenis van woord bedreigend is in tegenstelling tot
een neutrale betekenis van het woord.

Een specifieke meetmethode voor informatieverwerking is de zogeheten startle
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response. De startle response is een indirecte meetmethode voor niet zozeer een spe‐
cifieke emotie als wel voor of men zich plezierig dan wel onplezierig voelt. De
startle response is een universele reflex, waarbij onder andere de nek- en de rugspie‐
ren worden aangespannen en er sprake is van een oogknippering. Het is een reac‐
tie op een plotselinge intense stimulus zoals een hard geluid of fel licht. De startle
response beschermt het individu tegen mogelijke lichamelijke letsel en onderbreekt
het gedrag om waakzamer te zijn voor mogelijke bedreigingen. Veelal wordt deze
reactie afgemeten aan de amplitude van de oogknippering door middel van een
electromyogram (EMG) meting met electroden geplaatst net onder het ooglid.
De startle response wordt opgewekt door de zogeheten ‘startle probe’, 50 millise‐
conde van ruis in een bereik van 95-110 decibel. De heftigheid van de startle
respons varieert: deze is groter bij onplezierige stimuli en kleiner in de context van
plezierige stimuli. De verklaring hiervoor is dat er bij een negatieve emotionele
toestand het lichaam al ‘klaar staat’ (priming) voor een dreiging en daardoor een
sterkere reactie vertoont. Bij een meer positieve toestand is er juist een remming
bij de persoon op defensieve mechanismes, zoals de startle response, en daardoor
een zwakkere reactie van de startle response (Mauss & Robinson, 2009).

Bij de indirecte meetmethode van beoordelingsfouten wordt gemeten wat de
invloed van de emotionele toestand van een proefpersoon is op de evaluatie of
interpretatie van een stimulus. Een voorbeeld hiervan is dat aan de proefpersoon
een ambigue stimulus wordt voorgelegd en gevraagd deze te beschrijven, te inter‐
preteren of vrij te associëren. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de Ror‐
schach inkblot test. Bij de Thematic Apperception Test (TAT) krijgen proefpersonen
een afbeelding te zien en wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over de
afbeelding. De beschrijvingen worden vervolgens gecodeerd. De aanname is dat
de emotionele toestand van de proefpersoon de interpretatie van de afbeelding
beïnvloedt en laat overeenkomen met het eigen gevoel.⁷ Een andere aanpak is om
proefpersonen in een bepaalde positieve or negatieve emotionele toestand te bren‐
gen (bijvoorbeeld via muziek) en vervolgens te vragen een oordeel te geven over
iets, bijvoorbeeld hoe gelukkig ze zijn, hoe positief ze over de toekomst zijn, wat
ze van een advertentie vinden et cetera. Het oordeel blijkt dan beïnvloedt te
worden door de specifieke emotionele toestand waarin men zich bevindt.

Andere relaties tussen gevoelde emoties en gedragingen zoals eten, hulp bie‐
den, agressie en consumeren zijn lastig te leggen (Västfjäll, 2010). Dit soort rela‐
ties zijn veelal niet betrouwbaar en voorspelbaar omdat de relatie te veel varieert

⁷ Deze methode is niet voorbehouden aan mensen, ambigue prikkels zijn gebruikt om de gemoeds‐
toestand vast te stellen van bijvoorbeeld bijen, hommels en vissen (zie Godfrey-Smith, 2020).

bij dezelfde mensen in verschillende situaties (zelfde emotietoestand kan tot ver‐
schillend gedrag leiden) en tussen mensen onderling (verschillende emotietoestan‐
den kunnen tot hetzelfde gedrag leiden) (Mauss & Robinson, 2009).

6.2 Stemming (mood)
Zoals eerder aangegeven verschillen stemmingen op een aantal aspecten van emo‐
ties: ze duren veelal langer, zijn niet altijd te herleiden tot een specifieke aanlei‐
ding, zijn globaal (‘alles is grijs en somber’) en hebben een lagere intensiteit (zie
5.2). Voorbeelden van stemmingen zijn: opgewekt, energiek, vijandig, gespannen,
bedachtzaam, depressief, vermoeid en ontspannen.

Er zijn verschillende verklaringen gegeven voor de invloed van stemming op
het functioneren. Volgens de cognitive capacity view leidt een vrolijke stemming
tot de activatie van allerlei prettige gedachten waardoor een vrolijk persoon min‐
der aandacht heeft voor het verwerken van nieuwe informatie. Het feeling-as-in‐
formation model stelt dat een vrolijke stemming bij een persoon leidt tot de over‐
tuiging dat de omgeving veilig is en niet verder onderzocht hoeft worden, terwijl
een droevige stemming aangeeft dat er een probleem is en de persoon dit moet
oplossen en daardoor meer waakzaam moet zijn. Volgens de hedonic contingency
view vermijden we als we blij zijn zaken die afbreuk kunnen doen aan die toe‐
stand, terwijl een droevig iemand daar geen rekening mee hoeft te houden en
meer open staat voor nieuwe indrukken (Tan, 2005). Dit verklaart misschien dat
pessimistische mensen vaak een meer realistische kijk hebben op zaken dan
optimisten. Zij hebben immers niets te verliezen met het open staan voor allerlei
informatie terwijl de optimist daarmee alles op het spel zit: het kwijt raken van
zijn optimisme.⁸

Een belangrijke terugkerende discussie voor het meten van stemmingen is de
vraag of stemmingen bipolair of unipolair zijn. Bipolair wil zeggen dat een
bepaald construct uit dimensies bestaat met tegengestelde uitersten, bijvoorbeeld
goed - slecht, snel - langzaam, koud - warm. De bekende semantische differentiaal
van Osgood is een bekend voorbeeld van een bipolaire meetschaal. Bij stemmin‐
gen zou het gaan om bipolaire dimensies zoals activering - deactivering en depres‐
sief - opgetogen. Bij een unipolaire meting wordt de mate gevraagd waarin een
specifieke stemming van toepassing is op de toestand van de proefpersoon, bij‐
voorbeeld de mate waarin je je opgewekt voelt. Lorr & Shea (1979) vinden zowel

⁸ Zie echter Isen (2008) met een kritische analyse hiervan: “Positive affect has been found, in most
situations, to give rise to greater elaboration in response to neutral or positive stimulus material
(but not negative or tedious material unless there is a reasen to engage it) and to richer cognitive
context, which in turn promotes flexibility in thinking” (p. 556).
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UWIST* GMS PANAS I-PANAS
-SF

BMIS POMS

Active Active Active Active Active Active

Cheerful Cheerful Cheerful

Bright Bright

Relaxed Relaxed

Alert Alert

Energe‐
tic

Energe‐
tic

Vigorous

Happy Happy

Satisfied

Conten‐
ted

Content

Dyna‐
mic

Hard-
working

Self-con‐
fident

Enterpri‐
sing

Tabel 6.5a: Positieve adjectieven in verschillende meetschalen voor stemming Sociable

Lively Lively Lively

Inspired Inspired

Alert Alert

Attentive Attentive

Deter‐
mined

Deter‐
mined

Excited

Inte‐
rested

Proud

Strong

Enthusi‐
astic

Peppy Full of
Pep

Caring

Loving

Calm

Carefree

Vigorous

* selectie van 10 items
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UWIST* GMS PANAS I-PANAS
-SF

BMIS POMS*

Tired Tired Tired

Nervous Nervous Nervous Nervous Nervous

Jittery Jittery Jittery

Sad Sad

Irritated Irritable

Passive

Sluggish Sluggish

Anxious

Depres‐
sed

Tense Tense

Fatigued

Worn
out

Worn
out

Physi‐
cally
weak

Weake‐
ned

Tabel 6.5b: Negatieve adjectieven in verschillende meetschalen voor stemming Wearied

Feeble

Listless Listless

Helpless Helpless

Insecure

Afraid Afraid

Hostile Hostile

Upset Upset

Asha‐
med

Asha‐
med

Distres‐
sed

Scared

Guilty Guilty

Gloomy Gloomy

Drowsy

Grouchy Grouchy

Fed up

Lonely

* selectie van 10 items
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ondersteuning voor bipolaire stemmingen (composed - anxious, energetic - tired,
agreeable - grouchy) als unipolaire stemmingen (cheerfull, dejected). Russell (1979)
en ook Sjöberg, Svensson & Persson (1979) vinden juist alleen bipolaire paren
zoals pleasure - displeasure en arousal - sleepiness. Een belangrijk gegeven dat terug‐
komt in, en de basis vormt voor, bijvoorbeeld het circumplex model van emotie
(zie 5.2.2).

Er zijn aparte meetschalen ontwikkeld voor stemmingen, die ofwel bipolair of
unipolair zijn. Hieronder worden een zestal veelgebruikte meetschalen voor stem‐
ming beschreven, waarbij de overlap tussen de adjectieven gebruikt in de ver‐
schillende meetschalen ook in kaart is gebracht (zie tabel 6.5a en 6.5b).

De Mood Adjective Checklist (MACL) van Nowlis and Nowlis uit 1956 was
een van de eerst ontwikkelde stemmingen vragenlijst met vier bipolaire dimensies:
activation - deactivation, positive en negative social orientation, control - lack of con‐
trol, and depression - elation. Proefpersonen moesten van 130 adjectieven aangeven
of het woord hun stemming op dat moment beschreef, met als antwoordkeuze:
‘definitely’, ‘only slightly’, ‘not clear or cannot decide’, ‘no’. Later is ook een ver‐
korte vorm ontwikkeld met slechts 36 adjectieven. De veronderstelde bipolaire
dimensies werden echter niet aangetroffen, vooral door methodische problemen
met de antwoordcategorieën. De MACL heeft dan ook weinig navolging gekend,
maar wel een (methodische) discussie losgemaakt over het meten van stemmingen
(Lorr, Daston & Smith, 1967; Lorr & Shea, 1979; Sjöberg, Svensson & Persson,
1979; Matthews, Jones & Chamberlain, 1990; Harmon-Jones, Bastian & Har‐
mon-Jones, 2016).

Meer recente voorbeelden van meetschalen voor stemming zijn de UWIST
Mood Adjective Checklist (UMACL). Hierbij krijgen proefpersonen 48 adjectieven
voorgelegd, zoals happy, tense, annoyed and energetic, met de instructie aan te
geven welke termen hun huidige stemming beschrijven. Voor de antwoorden
wordt een unipolaire schaal gebruikt waarbij proefpersonen kunnen kiezen uit
vier antwoorden: ‘definitely’, ‘slightly’, ‘slightly not’ of ‘definitely not’. Analyse laat
zien dat er drie onderliggende dimensies zijn: energetic arousal, tense arousal en
hedonic tone (Matthews, Jones & Chamberlain, 1990).

De Global Mood Scale (GMS) is een schaal van 10 positieve stemmings‐
woorden en 10 negatieve stemmingswoorden. De positieve stemmingswoorden
worden gekenmerkt door energie en betrokkenheid (lively, dynamic); de negatieve
mood terms worden gekenmerkt door gevoelens van malaise (wearied, listless).
Deze worden bevraagd op een 5-puntschaal van ‘not at all’ tot ‘extremely’
(Denollet & De Vries, 2006).

De Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS) lijkt veel op de GMS
doordat ook een positieve reeks van adjectieven wordt gebruikt die pleasantness

and activation representeren, en een reeks van negatieve adjectieven, hoewel deze
bij de PANAS meer gaan over arousal en anxious apprehension dan deactivatie en
malaise zoals in de GMS. De PANAS gebruikt ook een 5-punts Likertschaal van
‘very slightly or not at all’ tot ‘extremely’, met een instructie die kan variëren van
hoe men zich op dit moment voelt, of vandaag, of deze week of in het algemeen
(Watson & Clark, 1988). Er is een hoge correlatie gevonden tussen de GMS en
PANAS, hoewel de negative stemmingen uiteen vallen in twee aparte dimensies:
de ene representeert meer emotionele uitputting (deactivation) voor de GMS-NA,
en de ander representeert meer vrees (activation) voor de PANAS-NA (Denollet &
De Vries, 2006). De PANAS is in verschillende talen vertaald, waaronder ook
Nederlands (zie onder andere Peeters, Ponds & Vermeeren, 1996). Er is een meer
uitgebreide versie van (PANAS-X) en ook een cross-culturele gevalideerde ver‐
korte versie ontwikkeld met slechts tien Engelstalige stemmingswoorden, de
I-PANAS-SF (International PANAS short-form) (Thompson, 2007).

De Brief Introspection Mood Scale (BMIS) gebruikt ook stemmingswoorden en
wel 16 items waarbij er steeds twee worden gebruikt om dezelfde mood state te
bevragen: happy (happy, lively), loving (loving, caring), calm (calm, content), energe‐
tic (active, peppy), fearful/anxious (jittery, nervous), angry (grouchy, fed up), tired
(tired, drowsy), en sad (gloomy, sad). Er wordt een 4-puntsschaal gebruikt van
‘definitely do not feel’, ‘do not feel’, ‘slightly feel’ tot ‘definitely feel’ (Mayer &
Gaschke, 1988).

De Profile of Mood States (POMS) is ontwikkeld om het effect te meten van
psychotrope drugs en therapeutische interventies op de gemoedstoestand en -ver‐
anderingen van volwassenen. De oorspronkelijk POMS bestaat uit 65 items met
stemmingswoorden die op een 5-punts Likertschaal (‘not at all - extremely’) moe‐
ten worden gescoord. Onderliggende factoren die gemeten worden zijn tension -
anxiety, depression - dejection, anger - hostility, fatigue - inertia, vigor - activity, con‐
fusion - bewilderment (Norcross, Guadagnoli & Prochaska, 1984). Dit geeft al aan
dat de meer negatieve adjectieven in de POMS overheersen, er is slechts één posi‐
tieve factor met 8 positieve stemmingswoorden. Er zijn verschillende varianten
van de POMS ontwikkeld, zo is er een versie van de vragenlijst met bipolaire
items (POMS-BI), een versie voor adolescenten (POMS-A), en zijn er ook ver‐
schillende vertalingen voorhanden, ook is er een verkorte versies (POMS-B) en
een vernieuwde editie (POMS 2).

Andere meetschalen voor stemmingen die nog genoemd kunnen worden zijn:
de 10-items tellende Affect Balance Scale (ABS), de 62-item lange Mood-State
Introspection Scale (MIS) en de Russel Adjective Scale (RAS) met 58 items.
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6.3 Enkele bestaande meetinstrumenten
Er zijn verschillende bestaande meetinstrumenten die beleving zeggen te meten.
Het ontwikkelen van een meetinstrument is geen sine cure, het vergt allerlei
psychometrische procedures voor schaalontwikkeling en stevige statistische
methoden. Het is niet altijd evident of deze procedures gevolgd zijn en de juiste
statistische methoden zijn gehanteerd. Zo wordt bij meetschalen vaak de Cron‐
bach’s alpha als statistische maat vermeld voor de interne consistentie van de
meetschaal terwijl de Cronbach’s alpha daar niets over zegt (Sijtsma, 2009;
Tavakol & Dennick, 2011). Hier zal de aandacht vooral uitgaan naar hoe de
meetinstrumenten zich verhouden tot de geschetste theorieën en verkregen inzich‐
ten uit de eerdere hoofdstukken. Er is gekozen om een specifieke festival meetin‐
strumenten te bespreken (6.3.1), twee evenementen meetinstrumenten (6.3.2 en
6.3.3) en een meer algemeen meetinstrument met een duidelijke experience
onderdeel (6.3.4). De diversiteit van de meetinstrumenten geeft een goede
mogelijkheid de ontwikkelde inzichten in den brede te ‘toetsen’ aan bestaande
meetinstrumenten.

6.3.1 Festival Consumption Emotions Scale
Lee & Kyle (2013) willen een valide en betrouwbare meetschaal ontwikkelen voor
de ervaren emoties van het ‘product’ festival: de Festival Consumption Emotions
(FCE) schaal. Als vertrekpunten nemen zij een reeks van bronnen die nogal ver‐
schillen in achtergrond en aanpak: van een dimensionale visie op emoties (PAD,
zie 5.2.2) en een basisemoties perspectief (DES van Izard en EPI van Plutchik, zie
5.2.1) tot een stemmingsmeetschaal (PANAS, zie 6.2) en een specifieke meet‐
schaal voor consumptie emoties (Richins, zie 6.1.1). De toepassing van deze meet‐
schalen in de context van toerisme en specifieker festivals kent volgens Lee & Kyle
een aantal problemen. Een eerste is dat de validiteit wordt ondermijnd doordat
onderzoekers items selecteren uit de meetschalen en deze samenvoegen tot ad hoc
nieuwe schalen en dimensies. Ze geven hiervan diverse voorbeelden. Dit is inder‐
daad een terugkerend probleem, het gemak waarmee door onderzoekers wordt
‘geshopt’ in methodisch en conceptueel zorgvuldig opgebouwde meetschalen is
schering en inslag, leidend tot een wildgroei aan vaak onvergelijkbare resultaten
die weinig voortgang bewerkstelligen in het vakgebied (zie hoofdstuk 3).

Een tweede probleem dat Lee & Kyle aankaarten is dat de meetschalen weinig
rekening houden met de specifieke context, zoals de sociale interacties bij festivals.
Dit is een terecht punt en is al besproken in 6.1.1. De consequentie die Lee &
Kyle hieruit trekken is echter nogal verstrekkend door een aantal emoties als
irrelevant te betitelen. Hierbij gaat het niet om specifieke emotiewoorden zoals bij
de bespreking van de GEMS en CES (6.1.1) het geval is, maar om een hele klasse

van emotiewoorden, ze sluiten namelijk emotiewoorden uit die gaan over “bodily
states (…) subjective evaluations (…) behaviours, action tendency words, and
those cognitve in nature” (p. 640). In het licht van de appraisal theorie die uitge‐
breid besproken is (hoofdstuk 5), waarin bijvoorbeeld actiebereidheid centraal
staat, is de vraag of hier niet de baby met het badwater wordt weggegooid.
Natuurlijk kan voor een ander theoretisch standpunt worden gekozen ten aanzien
van emoties (zie hoofdstuk 5), maar nergens verwoorden Lee & Kyle hun stand‐
punt wat emoties zijn, waarmee hun typering van wat ‘irrelevant’ is, in het beste
geval als pragmatisch kan worden betiteld en in het slechtste geval als naïef.

Door middel van een aantal vooronderzoeken komen Lee & Kyle tot een zes‐
tal categorieën van emoties: love, joy, anger, sadness, fear en surprise, die bevraagd
worden aan de hand van 24 items die, volgens Lee & Kyle, specifiek zijn voor fes‐
tivals zoals caring, loving, happy, astonished, worried en tense. Onderzoek bij drie
agrarische festivals in Texas leverden ruim 700 ingevulde vragenlijsten op. Uit
analyse van de gegevens komt naar voren dat de festivals vier emoties veroorzaak‐
ten: love, joy, surprise en negative. Deze uitkomst lijkt erg op de uitkomsten van
het onderzoek van Richins met de CES (6.1.1) en die van Hosany & Gilbert
(2010) die in hun onderzoek naar vakantiebestemmingen drie dimensies vinden
in de emotionele beleving: joy, love en positive surprise.

Lee & Kyle stippen een aantal terechte punten van kritiek aan als het gaat om
empirisch onderzoek naar festivalbeleving, maar hun eigen onderzoek naar de
ontwikkeling van de FCE kent een aantal evidente zwaktes. Doordat de uitkom‐
sten zo erg lijken op onderzoeken in andere contexten (consumenten, toerisme), is
de vraag waar nu precies het ‘contextuele’ zit van festivals in hun studie. De 24
emotie-items in de vragenlijst zijn ook verre van specifiek voor de festivalcontext
(vergelijk bijvoorbeeld tabel 6.1 voor specifieke emotiewoorden voor muziekbele‐
ving). Belangrijker nog is dat de specifieke context van het festival nergens wordt
geanalyseerd. Er wordt geen analytische c.q. systematische relatie gelegd tussen de
aard van de context en mogelijke emoties, terwijl er legio voorbeelden zijn (zie
hoofdstuk 4 en 5.1). Een andere conceptueel gebrek is de afwezigheid van een uit‐
gesproken standpunt ten aanzien van wat emoties zijn en waarom ze zijn zoals ze
zijn. Daarmee blijft de FCE erg aan de oppervlakte door uitsluitend te kijken naar
de emotiewoorden die gebruikt worden om de festivalbeleving te beschrijven,
waarbij al een voorselectie gedaan is door de onderzoekers van wat ‘relevante’
emoties zijn, zonder inhoudelijke onderbouwing.

6.3.2 Event Social Interaction Scale
Met de Event Social Interaction Scale (ESIS) leggen Marques, Borba & Michael
(2021) de focus op de sociale beleving van een evenement. Vanuit bespiegelingen
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over, en eerder onderzoek naar co-creatie, groep socialisatie en sociale rituelen
komen de onderzoekers tot 14 items verdeeld over acht categorieën (zie tabel 6.6).
De vragenlijst is gebruikt in een onderzoek naar de Sao Joao festiviteiten in het
noordoosten van Brazilië in 2016 en 2017. Na afloop van de festiviteiten werden
bezoekers via social media benaderd om de vragenlijst, met een 7-punts Likert‐
schaal, in te vullen.

Uit de analyse van de resultaten komen vier factoren naar voren: 1) contact
met vreemden door nieuwe mensen te ontmoeten en daarmee te praten; 2) delen
van dezelfde interesse en vertrouwen in het contact met vreemden; 3) delen van
informatie met bekenden en het volgen van wat binnen de groep de gewoonte is
om te doen; 4) het volgen van bepaalde rituelen als symbolisch moment. Deze

Concepts Survey items

Belonging I followed my group’s ode of behavior (habits, rituals,
etc.)
I felt a sense of belonging
I felt part of a larger group

Bonding I shared information with the people in my group

Detaching I avoided contact with strangers
I talked only to people in my group

Communing I did things together with strangers
I felt I could trust strangers at the event

Connecting I helped anybody who needed
At the event, we shared the same interests

Amiability I enjoyed meeting new people
I made new acquaintances/friends

Group rituals We have our own rituals at the event

Symbolic moment We see this event as a meaningful meeting moment

Tabel 6.6: Concepten en items van de ESIS (Marques, Borba & Michael (2021) factoren volgen niet echt de concepten zoals naar voren gebracht in de ESIS, iets
wat de onderzoekers niet verder duiden. De relatief hoge scores op de sociale
aspecten kan (mede) een gevolg zijn van de keuze om bezoekers alleen via social
media te benaderen voor het onderzoek, omdat verondersteld kan worden dat
daar het delen van informatie en ervaringen al belangrijk wordt gevonden en meer
natuurlijk gedrag is.

Het sociale aspect van festivals verdient meer aandacht en de ESIS kan hierbij
helpen. Wel is het goed om te beseffen dat het onderzochte evenement van een
specifiek type is: het gaat om een eeuwenoude viering met religieuze roots, en niet
om een prototypisch festival. Bij een viering spelen tradities en rituelen een grote‐
re rol dan bij een muziekfestival. Bovendien duurde de viering enkele weken en is
het niet geconcentreerd in enkele dagen, en waren participanten vaak al maanden
bezig met de voorbereiding, zoals ook bijvoorbeeld geschiedt bij carnaval met de
bouw van praalwagens. Er werd dan ook minder nadruk gelegd door bezoekers op
‘novelty’ als motivatie maar veel meer op het tijd doorbrengen met familie en
vrienden. Het herhaalbezoek is ook erg hoog: bijna 80% van de bezoekers komt
er jaarlijks zolang ze zich dat kunnen herinneren. De Sao Joao festiviteiten zijn
dus bij uitstek al een sterk social gebeuren. De vraag is hoe de ESIS bruikbaar is
voor bijvoorbeeld eendaagse muziekfestivals. Daarbij zal ook een betere concep‐
tualisering moeten plaatsvinden in het geheel van de festivalbeleving. Niet alleen
laten de onderzoekers na te reflecteren op hun resultaten in het licht van hun
eigen voorgestelde concepten (tabel 6.6), maar de relatie met ‘sociale’ motivaties
(hoofdstuk 3) en begrippen als relevantie en value (5.3.1) kunnen helpen de socia‐
le beleving meer in te bedden in een breder model van bezoekersbeleving.

6.3.3 Event Experience Scale
Met de ontwikkeling van de Event Experience Scale (EES) willen de Geus,
Richards & Toepoel (2015) bijdragen aan een verbetering van de theoretisch
begrip van beleving en een praktische tool aanreiken om beleving te meten.

Voor wat betreft de theoretische bijdrage wordt een conceptueel model gepre‐
senteerd van de event experience (figuur 6.4), waarvan de ‘core’ ontleend is aan het
model van Quinlan-Cutler & Carichael (2010) over toeristenbeleving. Belangrijk
vertrekpunt in het model is dat beleving als een interactie wordt gezien tussen een
persoon en de omgeving, een standpunt dat we al uitgebreid zijn tegengekomen
bij bijvoorbeeld Bitner (hoofdstuk 4), en ook terugzien in de environmental
psychology van bijvoorbeeld Mehrabian & Russell (zie hoofdstuk 7). Het gaat er
natuurlijk om hoe die interactie vervolgens gemodeleerd wordt. Diverse modellen
zijn al gepresenteerd, van Bitner’s servicescape (hoofdstuk 4) tot verschillende
modellen rond eventbeleving (hoofdstuk 5). En ook rond de analyse van sfeer zijn
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er diverse modellen voorgesteld (zie hoofdstuk 7). Het conceptueel model van de
Geus, Richards & Toepoel biedt daardoor veel herkenbare aspecten maar is ook
op verschillende punten een gemiste kans om haar voordeel te doen met al
bestaande inzichten rond wat een persoon ‘meeneemt’ in een interactie (hoofd‐
stuk 3), de verschillende elementen in de (gemaakte) omgeving (hoofdstuk 4), en
hoe emotionele processen in de relatie mens - omgeving kunnen worden
gemodelleerd (hoofdstuk 5). Het model is daarmee ook meer een opsomming van
belangrijke elementen (“involving multiple experiential elements and outputs”, p.
4) dan een geïntegreerd model. Zo wordt niet duidelijk wat de relatie is in het
model tussen bijvoorbeeld emoties en gedrag, en roept het meer fundamentele
vragen op dan het oplost, bijvoorbeeld is ‘shared mood’ nu een conditie voor een
experience of is het de experience? Zijn experiences nu emoties of leiden ze tot emo‐
ties? De conceptuele verwarring komt door een niet uitgewerkt theoretisch stand‐
punt over de ‘interactie’ tussen persoon en omgeving die zo centraal wordt gesteld
in het conceptueel model. De conclusie dat de “event experience itself remains
rather a black box” (p. 7) is tekenend hiervoor, en roept herinneringen op aan de
‘prism’ van Morgan die ook zo leeg blijft (zie 5.1.1).

Dit is ook terug te zien in de ontwikkeling van de EES als praktische tool.
Hierbij is niet gewerkt vanuit een theoretisch kader of het eigen conceptuele
model⁹, maar zijn 77 verschillende concepten uit de literatuur verzameld en voor‐
gelegd aan panels en, na selectie, uiteindelijk aan proefpersonen. Overigens zon‐
der dat rekening is gehouden met de (theoretische) context van de concepten in
de oorspronkelijke bronnen. De begrippen emotie en mood zijn apart geoperati‐
onaliseerd: emoties in lijn met de basisemoties van Izard (zie 5.2.1) en mood aan
de hand van een opvatting die vooral uitgaat van arousal/activatie als bepalende
factor (Thayer), er is dus niet een standaard vragenlijst gebruikt voor mood (zie
6.2). Het is niet duidelijk waar deze operationalisaties uiteindelijk zijn ‘geland’
want ze zijn niet terug te zien in de uiteindelijke 19 items van de EES. De groep
van proefpersonen waren niet “representative of event visitors as a whole” (p. 8) en
beantwoordde de vragen op basis van hun herinnering aan het laatste bezochte
event in de laatste 12 maanden (!). Dit ging vooral om culturele evenementen en
muziek. De uiteindelijke vragenlijst bestond uit 19 items¹⁰ zoals “during the event
I was excited”, “during the event I was thinking” en “during the event I was being
creative”.

De resultaten groeperen zich in vier factoren: affective engagement, cognitive
engagement, physical engagement en experiencing novelty. In de eerste drie herken‐
nen we het vaak gemaakte onderscheid tussen affectief, cognitief en conatief (zie
bijvoorbeeld Getz, 2007). Die zien we al terug in bijvoorbeeld het model van Bit‐
ner (4.3). De laatste factor van novelty wordt gezien als bewijs voor het ingenomen
standpunt dat evenementen gaan over buitengewone ervaringen, hoewel Marques,
Borba & Michael (2021) in hun studie droog concluderen dat zij deze factor niet
aantroffen bij hun meting met de EES. Bovendien is novelty niet altijd de boven‐
liggende motivatie om naar een festival te gaan (zie hoofdstuk 3). De conclusie
dat de eerste drie factoren in lijn zijn met eerder onderzoek mag juist zijn, maar
de reden daarvoor is dat het een erg algemene typering is om te zeggen dat een
experience bestaat uit een affectieve, cognitieve en conatieve component. Dat
levert weinig nieuwe inzichten op.

6.3.4 Sensation Seeking Scale
De Sensation Seeking Scale (SSS) van Zuckerman (1979) is geen specifieke festival

⁹ Hoewel dit wel wordt beweerd als de resultaten worden besproken (“the first three dimensions
were based on the theoretical model”, p. 13), maar dat is niet terug te zien in het model noch expli‐
ciet terug te lezen in de begeleidende tekst.
¹⁰ Zowel in de samenvatting van het artikel als in de conclusie wordt gesproken over een 18-item
scale, bij de bespreking van de resultaten en in de tabel met de vragen gaat het om 19 items.

Figuur 6.4: Conceptueel model event experience
(de Geus, Richards & Toepoel, 2015)
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meetschaal, maar is bedoeld om de verschillen tussen mensen te achterhalen in de
mate waarin ze bereid zijn, en ook bewust op zoek gaan naar, nieuwe, gevarieerde
en complexe ervaringen. Zuckerman ziet dit als een trait, dat wil zeggen een dis‐
positie om actief situaties op te zoeken die vaak als fysiek en sociaal risicovol
worden gezien, en wat verder gaat dan louter nieuwsgierigheid: “High-sensation
seekers tend to engage in behavior that most persons appraise as moderately risky,
whereas low-sensation seekers tend to avoid such situations” (p. 217). De SSS
bestaat uit in totaal 40 items waarbij steeds gekozen moet worden uit twee opties,
zoals tussen bijvoorbeeld ‘A sensible person avoids activities that are dangerous’ en
‘I sometimes like to do things that are a little frightening’. Deze 40 items zijn ver‐
deeld over vier aspecten die gemeten worden:
1) Disinhibition (Dis): dit aspect in de meetschaal vertegenwoordigt een meer

‘traditioneel’ verlangen naar sociale en seksuele ontremming zoals uitgedrukt
in sociaal drinken, feesten en variatie in seksuele partners. Het gaat om non-
conformiteit door rebels gedrag ten opzichte van regels over wat acceptabel
sociaal gedrag is.

2) Boredom Susceptibility (BS): dit aspect weerspiegelt een afkeer van repetitieve
ervaringen van welke aard dan ook (routinewerk, saaie mensen), en extreme
rusteloosheid wanneer het niet mogelijk is te ontsnappen aan een voortduren‐
de gelijkvormige situatie.

3) Thrill and Adventure Seeking (TAS): dit aspect drukt de wens uit om aan sport
te doen of andere activiteiten die snelheid of gevaar inhouden, zoals bungee
jumpen.

4) Experience Seeking (ES): dit aspect gaat over het zoeken van arousal door een
non-conformistische levensstijl (‘hippie’) en spontane niet-geplande handelin‐
gen. Hierbij gaat het om drugsgebruik, reizen om nieuwe indrukken op te
doen, muziek, kunst en mensen ontmoeten die ‘anders’ zijn (kunstenaars,
hippies et cetera).

In de vragen en typeringen klinkt soms nadrukkelijk de periode door waarin de
meetschaal is ontwikkeld (gebruik marihuana, ‘like to meet a person that is
homosexual’) zoals Zuckerman zelf al opmerkt: “It is apparent that they [items]
do reflect the 1960s and may become anachronistic in the future” (1979, p. 103).
Los daarvan onderzoekt de meetschaal eerder een motivatie, een actietendens, dan
de emotionele beleving zelf, immers de gezochte situatie zelf kan allerlei emoties
oproepen als blijdschap, frustratie, boosheid et cetera. Er is ook een kortere versie
ontwikkeld met slechts acht items (Brief Sensation Seeking Scale: BSSSI) en zelfs
een versie met maar vier of twee items. Ook zijn er versies voorhanden die Likert
items gebruiken met een 5- of 7-puntsschaal. Vergelijke meetschalen uit dezelfde

periode zijn de Sensation Seeking and Anxiety State Scale (SSAST) die bestaat uit
Sensation Seeking (SS) en een Anxiety Scale (A), de Novelty Experiencing Scale van
Pearson, en de Experience Inventory van Fitzgerald.
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7 Meten van sfeer

De sfeer van een ruimte is een belangrijke factor in de beleving van die ruimte. Zo
vinden festivalbezoekers de sfeer van het festival het belangrijkste aspect in hun
festivalbeleving (Prentice & Anderson, 2003; Terpstra, 2005; Leenders 2010a;
Lee, 2015) en in vele festivalonderzoeken worden bezoekers naar de sfeer gevraagd
(Formica & Uysal (1996; 1998), Lee (2000), Lee, Lee &Wicks (2004), Van Zyl
& Botha (2004), Weiler, Troung & Griffiths (2004), Yuan et al. (2005), Dodd et
al. (2006), Park, Reisinger & Kang (2008) en Skoultsos & Tsartas (2010)). Sfeer
is ook wat fysieke winkels onderscheidt van online webshops (van Vliet, Moes &
Schrandt, 2015). Vele onderzoeken onderstrepen de invloed van sfeer op cognitie‐
ve en emotieprocessen, zo werd in 1956 al aangetoond dat een inschatting van
gezichtsuitdrukkingen op foto’s afhankelijk was van de sfeer in de ruimte (Maslow
& Mintz, 1956). Het belang van sfeer heeft geleid tot een zoektocht naar manie‐
ren om bezoekers te beïnvloeden, een reactie uit te lokken of de sfeer van een
ruimte (mede) vorm te laten geven: van ruimtes in musea (Noordegraaf, 2012) tot
stedelijke ruimtes (Suurenbroek, Nio & de Waal, 2019), van bewust gemanipu-
leerd tot een onvermijdelijk gegeven zoals de digitale informatielaag die (openba‐
re) ruimtes is binnengedrongen (Mitchell, 2005).

De invloed van sfeer heeft al decennialang de aandacht van onderzoekers,
vooral vanuit de environmental psychology die zich richt op het samenspel van
mens en omgeving (Mehrabian & Russell, 1974). Daartoe behoorde in eerste
instantie onderzoek naar werkomgevingen, woonomgevingen en omgevingen
zoals hotels, scholen en gevangenissen. Later ontstond ook aandacht voor de rol
van sfeer in de winkelomgeving. Een mijlpaal in het onderzoek naar sfeer was de
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introductie van het begrip atmospherics door Kotler (1973).¹ Hierna heeft het
onderzoek naar sfeer hoofdzakelijk plaatsgevonden in de context van marke‐
tingonderzoek naar klantgedrag in winkels en ook dienstverlenende omgevingen
waartoe bijvoorbeeld restaurants en hotels behoren, maar ook musea en festivals
(van Vliet, 2014). Veel van het onderzoek naar sfeer in andere sectoren dan retail,
zoals musea, bouwt voort op het eerdere onderzoek en de theorievorming naar de
ervaringen van klanten in winkels (bijvoorbeeld Forrest, 2014).

Om de bijdrage van sfeer te kunnen vaststellen aan de beleving van een ruimte
is een goed meetinstrument nodig. In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan
voor een dergelijk meetinstrument. Hiertoe wordt een meta-analyse uitgevoerd op
bestaande empirische en theoretische studies naar sfeer. Deze studies komen voor‐
namelijk uit de marketingliteratuur en uit studies rond bezoekersbeleving van
musea. Winkels en musea zijn twee relevante voorbeelden van waar sfeer een
evidente rol speelt in de bezoekersbeleving en hun gedrag. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er vanuit deze disciplines redelijk wat aandacht is geweest voor
sfeer. Ook zullen kort studies aan bod komen die gaan over sfeer in open(bare)
ruimtes zoals parken en stadspleinen.

Allereerst zal de bewijslast worden geïnventariseerd die er is voor de invloed
van omgevingsstimuli op de ervaring en het gedrag van mensen in een specifieke
ruimte (7.1), om vervolgens te kijken naar de theoretische verklaringen die zijn
aangedragen voor de gevonden resultaten (7.2). Dit is vooral gebaseerd op studies
naar winkelbeleving. Vervolgens wordt onderzoek naar sfeer in musea besproken
en geëvalueerd (7.3) en kort de sfeer van open(bare) buitenruimtes (7.4). Alle
inzichten leveren input op voor het samenstellen van een referentievragenlijst om
sfeer te meten (7.5). In de laatste sectie wordt een onderzoek beschreven naar de
eerste ervaringen met de vragenlijst bij de tentoonstelling ‘Van Gogh droomt’
(7.6).

7.1 De impact van omgevingsstimuli
De interesse voor het effect van omgevingsstimuli op een klant wordt gevoed van‐
uit de gedachte dat dit effect doorspeelt in het koopgedrag van de klant. Kotler
(1973) modelleerde dit al door te stellen dat er vier opeenvolgende fases zijn: a)

¹ Hoewel er ook in de decennia daarvoor al onderzoek werd gedaan naar de rol van de omgeving op
consumentengedrag (onder andere door Martineau rond ’store personality’ en door Laird met zijn
onderzoek naar de invloed van geur op de perceptie van productkwaliteit). Een geheel andere histo‐
rische achtergrond van het begrip sfeer, gaat terug op het begrip aura bij Walter Benjamin en de in‐
tepretatie daarvan door de filosoof Genot Böhme als sfeer en de incorporatie van dat begrip in een
esthetische theorie (zie Dorrian, 2014).

een product dat wordt aangeboden voor verkoop is ingebed in een bepaalde plek
die bepaalde sensorische kwaliteiten heeft, die wel of niet bewust ontworpen zijn;
b) de consument neemt bepaalde kwaliteiten van die omgeving waar en c) deze
waargenomen kwaliteiten beïnvloeden de ’information and affective state’ van de
consument; d) die veranderingen kunnen op hun beurt de kans op een aankoop
doen stijgen. Voor een effect van omgevingsstimuli op koopgedrag is inderdaad
bewijs. Uit een studie van bijvoorbeeld Donovan et al. (1994) onder 60 shoppers
in twee verschillende winkels blijkt dat “pleasure induced by store environments
appears to be a strong cause of consumers spending extra time in the store and
spending more money than intended” (p. 291). In Peck & Childers (2008) wordt
onder andere aangehaald dat een positieve evaluatie van de winkelomgeving van
invloed was op de waargenomen productkwaliteit in de winkel.

De bewijslast is echter niet beperkt tot deze twee voorbeelden, er is uitgebreid
onderzoek gedaan naar hoe winkelomgevingen inwerken op de ervaring van con‐
sumenten (zie onder andere Turley & Milliman, 2000; Peck & Childers, 2008;
Mari & Poggessi, 2011; Olahut, El-Murad & Plaias, 2012; Farias, Aguiar &
Melo, 2014). Het meest onderzocht is de impact van muziek, vooral omdat het
makkelijk te manipuleren is. Zo beïnvloedt het tempo van muziek de tred van
klanten in de winkel, aantal verkochte producten en de verblijfsduur. Bekendheid
van de muziek beïnvloedt ervaren verblijfsduur in een winkel en de tijdservaring
in een wachtrij. Door een plezierige stemming te bewerkstelligen beïnvloedt
muziek indirect productkeuze en onderzoekend gedrag in de winkel. Prettige geu‐
ren beïnvloeden de inschatting hoe lang men in een winkel heeft verbleven, aantal
aankopen en onderzoekend gedrag in de winkel, zeker als de geur congruent is
met het verkochte product zoals broodgeur in een bakkerij (Mattila &Wirtz,
2001). En een chocoladegeur in een boekenwinkel heeft een positief effect op het
aantal verkochte kookboeken (Doucé, Poels, Janssens & Backer, 2013). Kleuren
beïnvloeden (rood negatief, blauw positief ) de tijd die doorgebracht wordt in een
winkel, plezierige gevoelens tijdens het winkelen, het aantal aankopen, het beeld
dat de klant heeft van de winkel en de aantrekkingskracht van productpresenta‐
ties. Licht beïnvloedt de ervaren sfeer in een winkel (Vogels, 2008; Custers et al.,
2010), maar welk effect het precies heeft en wat dat effect is, is nog onduidelijk.
Smaak is veelal onderzocht in de context van proeven van productmonsters en
daarmee productgericht en niet gericht op de ervaring van de ruimte. De lay-out
van een winkel en hoe men zich daar doorheen kan bewegen heeft invloed op het
aantal aankopen (Bonnin & Goudey, 2012). Waar en hoe een product geplaatst
wordt in een winkel en de verwijzing ernaar in de winkel, is van invloed op de
keuze die klanten maken, maar de resultaten zijn niet altijd eenduidig te interpre‐
teren. Ervaren drukte in een winkel heeft een negatief effect op onder andere
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tevredenheid, kwaliteitservaring en het aantal aankopen. Vriendelijk personeel dat
herkenbaar is en in voldoende mate aanwezig is, leidt tot een ervaring van hogere
service kwaliteit. Samengevat: muziek, geur, kleur, licht, product placement en
productinformatie, lay-out en personeel hebben invloed op de klantbeleving wat
hun aankoopgedrag kan beïnvloeden.

De resultaten van alle onderzoeken wijzen echter niet altijd dezelfde kant op
en lijken elkaar soms zelfs tegen te spreken. Dit is ongetwijfeld deels te herleiden
tot verschillen in operationalisaties van de constructen, gebruikte onderzoeksme‐
thoden en de specifieke situaties waarin de data zijn verzameld, de ene winkel is
de andere niet (Foxall, 1997; Mari & Poggessi, 2011). Maar een minstens even
belangrijke oorzaak van de verschillen tussen de studies is dat er verschillende
factoren inwerken op de klantbeleving van omgevingsstimuli, waaronder:
• Individuele verschillen. Niet alleen gaat dit om geslacht en leeftijd maar ook
om individuele verschillen in de gevoeligheid voor bepaalde zintuiglijke
ervaringen (warmte, geluid, drukte et cetera) en de beschikbare coping strate‐
gieën die een persoon daarvoor heeft. Verder kunnen hieronder culturele ver‐
schillen worden geschaard en bepaalde disposities (sensation-seeking, variety-
seeking, et cetera).

• Motivatie. Het verschil al tussen voor het plezier winkelen (hedonisme) en
doelgericht winkelen (utilitair) kan een heel ander startpunt zijn voor de
winkelbeleving (van Vliet, 2014) en leiden tot een andere beleving van sfeer
(Rayburn & Voss, 2013). Ook winkelgedrag (impulse buying versus contempla‐
tive shopping; rituelen in winkelgedrag, et cetera) is van invloed op de ervaren
winkelsfeer en welke omgevingsstimuli daaraan bijdragen.

• Assortiment. Kleding nodigt eerder uit tot aanraken dan een melkpak. Waar‐
bij het aanraken van producten een effect heeft op de evaluatie van die
producten, zeker bij producten van hoge kwaliteit met eigenschappen die
appelleren aan aanraken zoals zachtheid en texturen (Grohmann, Spangenberg
& Sprott, 2007). Het soort producten brengt sommige omgevingsstimuli naar
de voorgrond en ontlokt daarmee eerder bepaald gedrag en de bijbehorende
ervaringen. Ook verschillen tussen ‘merk’-producten en ‘gewone’ producten
spelen een rol.

• Congruentie. Congruentie tussen de verschillende zintuigen is een belangrijk
element: een kerstgeur in combinatie met kerstmuziek versterken de positieve
evaluatie van de winkel, de winkelruimte en de producten (Spangenberg,
Grohmann & Sprott, 2005); klassieke muziek past meer bij een sieraden-
winkel dan popmuziek, et cetera (Turley & Milliman, 2000; Mari & Poggessi,
2011). Incongruentie tussen bijvoorbeeld geur en muziek kan effecten van de

individuele elementen teniet doen of zelfs in het tegendeel ombuigen (zie
Mattila &Wirtz, 2001).

Dit laatste punt brengt ook een belangrijk kritiekpunt naar voren, namelijk dat
veel van het onderzoek zich richt op discrete elementen (kleur, licht, geur, et cete‐
ra) in de winkelomgeving en het effect daarvan. Hooguit wordt er gekeken naar
de combinatie van een aantal stimuli (bijvoorbeeld Baker, Parasuraman, Grewal &
Voss, 2002; Harris & Ezeh, 2008). Maar dit soort onderzoeken is nog schaars
(Mari & Poggessi, 2011). De voorkeur voor discrete elementen wordt gedreven
door de zoektocht naar causale verbanden tussen bepaalde stimuli (bijvoorbeeld
muziek) en gedragsverandering bij klanten (bijvoorbeeld meer aankopen) (Eroglu
& Machleit, 2008), en leidt tot een bijbehorende methodologie van experimenten
met de manipulatie van één onafhankelijke variabele. Een eventueel gevonden
verband kan dan rechtstreeks leiden tot adviezen aan retailers (‘klassieke muziek in
wijnwinkels leidt tot duurdere aankopen!’). Hiertegenover wordt een meer holisti‐
sche zienswijze gezet: “When a customer enters a store they do not experience the
music in isolation; they do not smell the scent without seeing the colours as well;
they do not walk on the floor-covering without feeling the ambient temperature.
The typical customer experiences degrees of all these and other stimuli as an on-
going, collective experience” (Ballantine, Jack & Parsons, 2010, p. 642).2

Deze zienswijze staat bekend onder namen als de ‘Gestalt’-opvatting (Mari &
Poggessi, 2011) en de ‘transactional approach’: “Its unit of analysis is the person-
in-environment and its focus the person’s transactions (experience and actions)
with the environment. Rather than emphasizing the antecedent-consequent or
cause-effect relations, the attention is directed on understanding the whole
transaction, the relationship between its aspects and how they work in combinati‐
on” (Eroglu & Machleit, 2008, p. 826). Omdat mensen en hun evaluatie van en
gedrag in een bepaalde situatie niet te scheiden zijn van de fysieke en sociale con‐
text, moeten de fenomenen die zich voordoen als holistisch gebeurtenissen

² Mehrabian & Russell (1974) constateren dit ook al: “most environments that are encountered are
much more complex and simultaneously include stimulation in all the sense modalities, as well as
along several stimulus dimensions within each modality (e.g. the many colors in a typical setting,
together with various combinations of sounds, odors, temperatures, or textures). Many of these sti‐
mulus components also vary in time. The combination of all these variations results in different
overall patterns, contrasts, and levels of information, which then determine responses” (p. 77). Voor
deze combinatie gebruiken ze het concept van information rate. Dit concept blijft erg dicht tegen de
eigenschappen van de omgevingstimuli aanzitten en staat ver af van appraisal processen zoals die
wel inherent zijn aan een concept als perceived atmosphere. Bij Mehrabian & Russell is er dus een di‐
recte doorwerking van de information rate op bijvoorbeeld arousal. Een belangrijke constatering in
relatie tot de kritiek op hun theoretische verklaring (zie 7.2).
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worden gezien in plaats van als afzonderlijke elementen (zie ook Schorch, 2013).
Deze opvatting heeft ook consequenties voor de theorievorming en de meting van
sfeer (zie 7.3 en 7.5).

Er ontstaat inmiddels ook aandacht voor de rol van nieuwe technologie in
winkels en de invloed daarvan op de bezoekersbeleving. Een voorbeeld van de rol
van nieuwe technologie in winkels en de invloed daarvan op de winkelbeleving is
de studie van Poncin & Mimoun (2014). Zij onderzochten het effect van augmen‐
ted reality en interactieve game terminals in een speelgoedwinkel en vonden dat
deze technologieën een direct effect hadden op de ervaren winkelsfeer, positieve
emoties en intenties voor aanschaf van producten. Vanaf het begin van deze eeuw
is er ook aandacht gekomen voor online atmospherics, virtual servicescapes of
e-scapes (Mari & Poggessi, 2011). Online wordt door de manipulatie van kleur,
graphics, interactiviteit, lay-out, foto’s, animatie, muziek en design een plezierige
omgeving geschapen voor de consument (onder andere Szymanski & Hise,
2000). Een voorbeeld van een studie naar online atmospherics is die van Eroglu,
Machleit & Davis (2003). Zij onderzochten of het veranderen van bepaalde sfeer‐
kenmerken van een website invloed had op het ervaren plezier van de gebruiker.
Hiervoor vonden zij ondersteuning in de data, met de opmerking dat het effect
gemodereerd wordt door de mate van involvement en de mate van atmospheric
responsiveness van de gebruiker (zie verder Varadarajan et al., 2010).

Nog weer een andere invalshoek is om te kijken of de opgeroepen beleving op
de website van een winkel tot een positievere houding ten opzichte van de fysieke
winkel leidt. In een studie van Moes & Van Vliet (2017) is onderzocht welke
invloed verschillend gepresenteerd visueel materiaal op een website had op onder
andere de intentie om de fysieke winkel te bezoeken. Consumenten die een VR-
foto van de winkel zagen, hadden een meer positieve winkelbeleving, een hogere
aankoopintentie, een hogere intentie om de fysieke winkel te bezoeken en een
betere online ervaring dan mensen die alleen een reguliere foto of een 360 graden
foto zagen van de winkel. Deze focus op nieuwe technologie en online sfeer
betekent dat de onderzochte elementen verschillen van studies in de fysieke
winkel, bijvoorbeeld meer design elementen en een minder prominente rol van
bijvoorbeeld muziek, maar de aanpak en de theoretische uitgangspunten (zoals
het S-O-R model en het PAD-model, zie 7.2) zijn hetzelfde (zie Eroglu, Machleit
& Davis, 2001; Menon & Kahn, 2002).

De meeste onderzoeken richten zich op het positieve effect dat omgevingssti‐
muli hebben op de klant (zie bijvoorbeeld Ballantine, Jack & Parsons, 2010;
Muhammad, Musa & Ali, 2014; Poncin & Minoun, 2014), hoewel het natuurlijk
goed voorstelbaar is dat er ook negatieve effecten kunnen zijn die misschien zelfs
meer impact hebben (Baker, Parasuraman, Grewal & Voss, 2002). Dit is wat Mari

& Poggessi (2011) de ‘dark side’ van de servicescape noemen. In de studie van
d’Astous (2000) werd gekeken naar irritante aspecten van een winkelomgeving die
tot negatieve gevoelens leiden bij klanten. Uit een vooronderzoek naar door klan‐
ten genoemde irritaties tijdens het winkelen werden uiteindelijk 18 items geselec‐
teerd die in te delen waren in de 3 hoofdcategorieën van Baker aangaande omge‐
vingsstimuli (zie 4.3). Voorbeelden van deze items zijn: vieze geur, te warm, te
harde muziek en niet schoon (Ambient factors), niet kunnen vinden wat je nodig
hebt, slechte bewegwijzering, te nauwe ruimtes, geen spiegel in pashokje (Design
factors) en crowding, onverschilligheid van personeel en geen personeel beschik‐
baar (Social factors). De resultaten van interviews met 281 klanten toonden aan
dat de ambient en sociale factoren voor meer irritatie zorgen dan de design facto‐
ren. Ook werd er voor sommige irritaties een effect geconstateerd van geslacht
(vrouwen irriteren zich meer dan mannen aan onder andere als het te warm is,
niet kunnen vinden wat ze willen, dat er geen spiegels in de pashokjes zijn) en
leeftijd (hoe ouder hoe meer irritatie over luide muziek). Dit soort inzichten kun‐
nen meteen omgezet worden in concrete acties om deze irritaties weg te nemen
zoals het trainen van personeel, betere informatie verstrekken over waar producten
te vinden zijn en een mogelijk andere indeling van de winkel om ‘crowding’ tegen
te gaan. Een nog verdere stap dan irritaties is onderzoek naar disfunctioneel
gedrag van klanten in een winkel zoals wangedrag, agressie en diefstal, hierbij spe‐
len ook elementen in de servicescape (vies, luidruchtig, slecht geventileerd,
overcrowded) een aantoonbare (indirecte) rol (zie Reynolds & Harris, 2009).

7.2 Theorieën over sfeer
Met alle experimentele bevindingen die er zijn over de impact van omgevingssti‐
muli op de bezoeker, dringt de vraag zich op welk theoretisch kader samenhang
kan aanbrengen in al deze bevindingen. De beschrijving door Kotler (1973) van
het begrip atmospherics is nog steeds een goed startpunt waar die theorievorming
over moet gaan: “the conscious designing of space to create certain effect in
buyers”, en “the effort to design buying environments to produce specific emoti‐
onal effects in the buyer that enhance his purchase probability” (p. 50). Hoewel er
in de loop van de tijd allerlei variaties op zijn geformuleerd (zie Olahut, El-Murad
& Plaias, 2012), blijven de kernaspecten overeind: de bewuste manipulatie van
een ruimte om tot bepaalde effecten (gedrag, cognitie, affect) te komen bij perso‐
nen in die ruimte. Hierin besloten liggen twee belangrijke uitgangspunten:
1) Een product is onderdeel van wat Kotler een ‘total package’ noemt, de sfeer

van de plaats waar het product gekocht wordt, is van belang en soms zelfs
belangrijker dan het product zelf. De sfeer van een winkel is voor Kotler dan
ook een belangrijke manier om onderscheidend te zijn ten opzichte van
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concurrenten, zeker in een competitieve markt: “Atmospherics becomes one of
the chief tools for attempting to attract and hold a specific segment of the
market” (Kotler, 1973, p. 53). Een argument dat ook in recente publicaties
nog gemaakt wordt, bijvoorbeeld Tzortzi (2016) die het heeft over interne en
externe architectuur elementen van een gebouw als een ‘differential advantage’
in de ‘competitive leisure marketplace’. Daarmee voorzag Kotler in feite al de
‘experience economy’ die zich eind jaren ’90 zou manifesteren (zie 4.4).

2) Er is een onderscheid tussen de intended atmosphere, dat wat de designer pro‐
beert op te roepen met zijn ontwerp, en de perceived atmosphere, de ervaren
sfeer door de klant. Met andere woorden, een ruimte die ingericht is met het
doel om warm aan te voelen of verwondering op te roepen, hoeft niet altijd
ook als zodanig waargenomen te worden door de mensen in die ruimte. Daar‐
mee is niet gezegd dat de ‘objectieve’ beschrijving van de ruimte en het
onderzoeken van het effect van omgevingsstimuli zinloos is, het gaat juist om
de interactie tussen de meer objectieve eigenschappen van de ruimte en de
subjectieve ervaring ervan (zie ook al Belk (1975) voor deze discussie).
Sommige eigenschappen van ruimtes en objecten kunnen erg dwingend zijn
in hoe ze geïnterpreteerd ‘moeten’ worden, een stoel is niet alleen een stoel
maar ook iets waar je op kan zitten en anticipeert en appelleert aan bepaald
gedrag. Aan deze zogeheten affordances kan niet voorbij worden gegaan.³

Vanuit deze aanzet van Kotler kunnen we nu ook tot een definitie van sfeer
komen. Belangrijk in die definitie is de rol van omgevingsstimuli, het verschil tus‐
sen intended atmosphere en perceived atmosphere en het effect ervan op de (totale)
ervaring van de persoon op dat moment in die situatie (Kotler, 1973; Fisher,
1974; Belk, 1975; Turley & Mulliman, 2000). Milliman & Fugate (1993) hante‐
ren al deze aspecten al in hun studie naar sfeer waaruit de volgende definitie kan
worden afgeleid: ‘Atmospherics is the study of (a composition of) stimuli in an
individual’s perceptual field that stimulates one’s senses and affects the total expe‐
rience of being in a given place at a given time’. Hierin wordt nog weinig gezegd
over hoe dat proces gaat, dat is wel nodig om tot een verklaring te komen van
empirische resultaten en vergt zoals gezegd een theoretisch raamwerk.

De aanzet van Kotler in 1973 heeft niet meteen geleid tot een hausse aan
empirisch onderzoek en verdere theoretische uitwerking. Bitner concludeert in
1992: “in marketing there is a surprising lack of empirical research or theoretically

³ Zie onder andere Gibson (1979) voor een extreem standpunt hierin en Clark (1997) voor een
meer constructivistisch standpunt.

based frameworks addressing the role of physical surroundings in consumption
settings” (Bitner, 1992, p. 57). De eerste empirische studie die Kotler’s ideeën
heeft gebruikt was de studie van Donovan & Rossiter (1982), dus bijna tien jaar
later. Dat wil niet zeggen dat er in de tussenliggende periode niets gebeurd is voor
wat betreft onderzoek naar atmospherics, zie bijvoorbeeld de studie van Grossbart
et al. (1975). De studie van Donovan & Rossiter uit 1982 kan echter wel worden
beschouwd als een belangrijk referentiepunt voor veel van het onderzoek daar
daarna plaats heeft gevonden. Na de studie van Donovan & Rossiter is er een
flinke toename geweest in onderzoeken zoals geschetst in de vorige sectie. Voor
wat betreft theorievorming is de winst meer bescheiden. Eroglu & Machleit
(2008) in een reflectie op de bereikte resultaten van onderzoek naar sfeer tot dan
toe concludeerden: “There have not been major conceptual developments in the
past three decades of work in this area” (p. 826).

Een vaak aangehaald ‘theoretisch kader’ in de diverse studies is het S-O-R (Sti‐
mulus - Organism - Response) model vanuit de environmental psychology, dat ook
door de vaak aangehaalde studie van Mehrabian & Russell (1974) als onderlig‐
gende theorie is gehanteerd. Stimuli (S) in de omgeving worden verwerkt door
een organisme (O) die op basis daarvan een reactie (R) vertoont. Het S-O-R
model wordt getypeerd als een paradigma (onder andere Douce, Poels, Janssens,
Backer, 2013; Elbachir, 2014), maar ook als een framework (Grohmann, Span‐
genberg & Sportt, 2007) en theorie (Turley & Milliman, 2000), hoewel bij die
laatste typering door Eroglu & Machleit (2008) vraagtekens worden gezet.
Terecht, want een theorie zou verklaren hoe en waarom een organisme stimuli uit
zijn Umwelt ‘selecteert’ en er zijn voordeel mee doet (zie bijvoorbeeld Dennett
(2017) en Hurley (1998)); een theorie zou verklaren wat ‘verwerken’ van stimuli
inhoudt en wat dit betekent voor het organisme in relatie tot zijn omgeving (zie
bijvoorbeeld Neisser (1976) en Clark (1997) hiervoor); een theorie zou verklaren
welk gedragsrepertoire een organisme kan hebben en aanwendt in reactie op en als
consequentie van de omgeving waarin hij zich bevindt, bijvoorbeeld door coping
strategieën (zie bijvoorbeeld het werk van Richard Lazarus rond stress en coping:
5.2.3). Dit ontbreekt, hooguit kan het in de empirische onderzoeken vaak aange‐
haalde PAD-model om de emotionele verwerking van stimuli door het organisme
te typeren, gezien worden als een (deel)theorie. In hoofdstuk 5 is al beargumen‐
teerd dat dit een weinig gelukkige keuze is. Er zijn diverse oproepen, met name in
overzichtsartikelen, om meer theoretische onderbouwing, zo vragen Turley &
Milliman (2000) zich al rond de eeuwwisseling af “Are there theories beyond the
S-O-R paradigm?” (p. 208). De vorderingen die er gemaakt zijn in de ken‐
nisopbouw over sfeer in de context van het S-O-R model zullen kort worden
toegelicht.
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7.2.1 De S van Stimuli
Het aantal elementen in een omgeving die van invloed kunnen zijn op een per‐
soon is te veel om daar zinnig mee te werken in theorievorming, de Umwelt is te
rijk gevuld met mogelijke stimuli en informatie die een persoon indirect of direct
beïnvloeden in denken, doen en voelen. Ook als we de soort omgeving inperken
tot bijvoorbeeld gemaakte omgevingen (in tegenstelling tot een natuurlijke omge‐
ving), micro-omgevingen (in tegenstelling tot een macro-omgeving zoals een
landschap), publieke omgevingen (niet privé-ruimten zoals bij mensen thuis) en
tot ruimten waar er interactie is tussen consumenten en personeel (Eroglu &
Machleit, 2008), dan nog is een omgeving zoals een winkel een oneindige “group
of cues, messages, and suggestions” (Farias, Aguiar & Melo, 2014, p. 87; zie ook
Mehrabian & Russell, 1974). Het benoemen van 57 mogelijke stimuli (Donovan
& Rossiter, 1982) leidt al snel tot vele duizenden mogelijke interacties tussen die
stimuli (Ballantine, Jack & Parsons, 2010; Bonnin & Goudey, 2012; Rayburn &
Voss, 2013). Het is dan ook dat Belk al in 1975 verzucht: “The ultimate problem
for all future situational research is the lack of a comprehensive taxonomy of situa‐
tional characteristics and normal combinations of these characteristics” (Belk,
1975, p. 162).

Een ‘comprehensive taxonomy’ is echter slechts een van de drie mogelijke aan‐
pakken om het probleem het hoofd te bieden van de overdaad aan stimuli in een
omgeving. Een eerste aanpak is het belang van het effect van individuele elemen‐
ten relativeren ten gunste van de totaalindruk die een omgeving maakt, aan deze
holistische zienswijze is al eerder gerefereerd (7.1) bij de kritiek op het gedane
onderzoek tot nu toe (Kaltcheva &Weitz, 2006; Ballantine, Jack & Parsons,
2010; Rayburn & Voss, 2013). Dit heeft als consequentie dat consumenten
bevraagd worden naar algemene indrukken van de winkelomgeving (zie 7.5).

Een tweede aanpak is om niet zozeer met individuele elementen te werken
maar met achterliggende dimensies die de ruimte beschrijven. Genoemde dimen‐
sies zijn bijvoorbeeld novelty (nieuw, onverwachts), complexity (hoeveel elementen
en mate van verandering in omgeving) en spaciousness. Donovan & Rossiter
(1982) vinden in hun studie dimensies zoals variety en irregularity. Custers et al.
(2010) halen nog andere gevonden dimensies aan zoals mystery, legibility, coherence
en order. Gilboa & Rafaeli (2003) onderzochten de complexiteit en inrichting van
supermarkten op ervaren emoties en approach/avoidance gedrag. Vaak volgen deze
dimensies uit statistische analyses op woorden die mensen gebruiken om een
ruimte te beschrijven. Deze dimensies worden door Kottasz (2014) de intangible
atmospheric cues genoemd, en refereren aan een kwaliteit van sfeer die de filosoof
Böhme beschrijft als “in the air”, uitstijgend boven de objecten zelf (Dorrian,
2014). In geen van de studies is er echter een theoretische onderbouwing te vin‐

den waarom het déze dimensies moeten zijn. Ze kunnen wel op een pragmatische
manier gebruikt worden om items voor de beschrijving van een ruimte te ordenen
(zie 7.5).

De meest gebruikte aanpak is echter het maken van categorieën van stimuli
om zo het overzicht te behouden, de taxonomie waar Belk (1975) zo op hoopte.
Dan doet zich wel de vraag voor welke categorieën je zou moeten hanteren. Daar
zijn verschillende voorstellen voor gedaan. Kotler (1973) maakte al gebruik van
verschillende categorieën gebaseerd op de zintuigen om de winkelsfeer te beschrij‐
ven: visueel (kleur, helderheid, grootte, vormen), auditief (volume, toonhoogte),
reuk (geur, frisheid) en tactiel (zachtheid, gladheid, temperatuur). Deze classifica‐
tie zelf heeft echter weinig navolging gehad en is eigenlijk ook verwarrend omdat
het uitgangspunt de zintuigen van de persoon zijn en niet elementen in de omge‐
ving. In de literatuur zijn er twee typologieën die vaak aangehaald en gebruikt
worden, die van Julie Baker en die van Mary Jo Bitner. Deze typologieën zijn al in
hoofdstuk 4 besproken: Baker deelt de (fysieke) omgeving op in drie categorieën:
Ambient, Design en Social; Bitner hanteert de driedeling Ambient, Spatial, Signs/
Symbols & Artefacts.

Hoewel de driedelingen van Baker en Bitner niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn, zijn
er grote overeenkomsten in de elementen die genoemd worden. Opvallend is wel
dat bij Bitner de sociale factor ontbreekt, terwijl het belang ervan menigmaal
wordt onderkent: “the character of an environment is dependent on part on the
typical characteristics of its members” (Moos, 1973, p. 655). In plaats daarvan
plaatst Bitner de sociale factoren in haar servicescape model als een ‘moderator’
die het uiteindelijk gedrag in de winkel beïnvloedt. Er zijn allerlei variaties, her‐
schikkingen en aanvullingen op de indelingen van Baker en Bitner gepubliceerd,
de meest uitgebreide is te vinden bij Turley & Milliman (2000) waarop ook weer
wijzigingen zijn aangebracht (bijvoorbeeld Olahut, El-Murad & Plaias, 2012).
Een belangrijke toevoeging in de structurering van Turley & Milliman (2000) is
de rol van ‘external variables’ zoals het uiterlijk van gebouw (grootte, architectuur
en dergelijk) en de omgeving waarin een gebouw staat.

De conclusie moet echter zijn dat, net als voor de voorgestelde onderliggende
dimensies, ook de geponeerde categorieën een pragmatische ordening van de vele
elementen in de omgeving zijn die het werkbaar maken om onderzoek te doen,
maar niet ingegeven zijn door een theoretisch kader die een dwingend argument
geeft waarom het déze categorieën moeten zijn.

7.2.2 De O van Organisme
Binnen het S-O-R model zorgen omgevingsstimuli ervoor dat de omgeving iets
doet met de persoon (de O) in die omgeving, en dan specifiek met de emotionele
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toestand van die persoon. Voor het modelleren van deze emotionele toestand
wordt in het onderzoek naar sfeer vaak teruggegrepen op het PAD-model
(Mehrabian & Russel, 1974), een zogeheten dimensioneel model van emoties (zie
hoofdstuk 5). Dit model stelt dat emoties in te schalen zijn langs drie onaf‐
hankelijke dimensies: pleasant/unpleasant, active/passive (degree of arousal) en
dominance/submissiveness. Middels het PAD-model worden dan ook niet emoties
per se gemeten maar de perceived pleasure, arousal en dominance die stimuli
oproepen (zie hoofdstuk 5).

De eerste empirische studie naar atmospherics van Donovan & Rossiter (1982)
volgt al de gedachtegang van het PAD-model en de invloed hiervan loopt door tot
aan studies dertig jaar later zoals van Farias, Aguiar & Melo (2014): “The store
atmosphere is represented psychologically by consumers in terms of two major
emotional states - pleasure and arousal“ (p. 89). Het PAD-model gaat terug op
een opvatting over emoties die niet zonder problemen is (zie hoofdstuk 5). Echter
net zoals het circumplex model van emoties, een andere dimensionele opvatting
van emoties, heeft het zich genesteld in vele empirische studies naar sfeer, en ook
breder naar beleving, vanwege de relatief makkelijke uitvraag van emoties; te mak‐
kelijk kan men zeggen. Theoretisch is het onderzoek naar emoties al verder, in die
zin dat er alternatieve theorieën zijn die beter de gedifferentieerdheid van emoties
in verschillende situaties kunnen verklaren. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is
de appraisal theory van emoties (zie hoofdstuk 5). Dit theoretische perspectief
komt nagenoeg nog niet voor in het onderzoek naar sfeer. Een positieve uitzonde‐
ring is de studie van Chebat & Michon (2003). In deze studie naar het effect van
geur in een winkelcentrum worden zelfs expliciet twee verklaringsmodellen naast
elkaar gezet om te toetsen welke het beste model is. Het gaat om het door Dono‐
van & Rossiter (1982) gebruikte pleasure/arousal model (PAD-model minus de
dominance dimensie) en het appraisal model zoals dat door Richard Lazarus is
ontwikkeld (Lazarus & Folkman, 1984). De resultaten tonen aan dat geur bij‐
draagt aan het hebben van een positieve ervaring van het winkelcentrum.
Bovendien is de conclusie: “Our findings strongly support the model derived
from Lazarus” (Chebat & Michon, 2003, p. 537). De evaluatie van de omgeving
door een persoon is een belangrijke voorspeller van de ervaren productkwaliteit,
de winkelomgeving en uitgaven, meer dan pleasure en arousal. Dit resultaat past
ook goed bij wat Bitner (1992) de perceived servicescape noemt, omdat in het ‘per‐
ceived’ allerlei appraisal processen samenkomen (hoofdstuk 4 en 5).⁴

Nog los van de keuze van het verklaringsmodel voor de emotionele toestand
van een persoon onder invloed van omgevingsstimuli, hebben diverse studies
duidelijk gemaakt dat de ‘O’ iets complexer is dan alleen een meting van pleasure
en arousal. In een studie van Kaltcheva &Weitz (2006) wordt aangetoond dat de

⁴ Chebat & Michon (2003) interpreteren het servicescape model van Bitner als dat pleasure en
arousal vooraf gaan aan cognitie. Ze geven hier geen argumenten voor (p. 531). Dit is een onjuiste
interpretatie van Bitner’s voorstellen en wel om twee redenen: 1) Bitner heeft het nadrukkelijk over
de ‘perceived’ servicescape, die geïnterpreteerd kan worden als het moment van inferences c.q. app‐
raisal; 2) in Bitner’s model is er sprake van ‘internal processes’ waar cognitie, emotie en fysiologie
gezamenlijk onder vallen en is er geen veronderstelde ‘volgordelijkheid’.

motivatie van de consument een belangrijke moderator is van het effect van de
opgewekte arousal door de winkelomgeving. Bij een meer recreationele motivatie
om te winkelen (hedonisme) heeft opgewekte arousal een positief effect op het
ervaren plezier, terwijl bij een meer taak-georiënteerde motivatie (utilitair) de
opgewekte arousal een negatief effect heeft op het ervaren plezier. Eroglu, Mach‐
leit & Davis (2003) vinden bewijs voor de modererende werking van involvement
en atmospheric responsiveness van gebruikers in het effect van omgevingsstimuli op
het ervaren plezier door de persoon. Baker, Parasuraman, Grewal & Voss (2002)
vinden een effect van de tijd, moeite en psychische inspanning (mentale stress,
emotionele arbeid) op de ervaringen van sfeer. Fischer (1974) vindt al een effect
van ervaren gelijkheid met anderen in een ruimte op het oordeel over hoe die
ruimte ervaren wordt. Rayburn & Voss (2013) tonen aan dat er een directe relatie
is tussen sfeer en hedonistische and utilitaire winkelbeleving. In overzichtsartike‐
len worden nog andere moderatoren genoemd zoals: stemming, aandacht,
motivatie, betrokkenheid, houding, sociale context en interpersoonlijke en socio-
culturele aspecten van de plek (Turley & Milliman, 2000; Eroglu & Machleit,
2008). En naast deze ‘moderators’ worden ook ‘mediators’ voorgesteld. Baker in
haar studies plaatst nadrukkelijk inferences tussen de stimuli en het beeld dat men
van de winkel heeft (‘store image’). Die inferences hebben bijvoorbeeld betrekking
op de kwaliteit van de producten en de service (Baker, Grewal & Parasuraman,
1994), en zijn antecedent aan het beeld dat de klant van de winkel heeft. In een
latere studie (Baker, Parasuraman, Grewal & Voss, 2002) voegt Baker daar nog de
perceptie van prijs en de kwaliteit van het personeel aan toe als van invloed op het
kiezen van een winkel. Er is in de literatuur rond sfeer weinig aandacht voor deze
‘inferences’ en appraisal-processen van de omgeving, daarentegen is er een pre‐
occupatie met hoe plezierig een omgeving is: “retail atmospherics research focus‐
sed on the effect of environmental cues on mood” (Chebat & Michon, 2003, p.
531).

7.2.3 De R van Reactie
De reactie van de winkelende klant op een ruimte kent in het verrichte onderzoek
net zo weinig theorievorming als de omgevingsstimuli, er is zelfs geen discussie
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over bepaalde reactie-categorieën, dergelijke categorieën worden namelijk
nagenoeg niet voorgesteld. De reactie van de klant bestaat in het onderzoek bij
winkelbeleving uit een verzameling van (afhankelijke) variabelen die zijn gemeten
zoals: aankoopbedrag, tijd doorgebracht in de winkel, aantal items bekeken, aan‐
kopen, koopintentie, koopattitude en meer algemene variabelen zoals vermaak,
tevredenheid en loyaliteit (zie Turley & Milliman, 2000).

Diverse studies hebben het aspect van approach/avoidance gemeten (onder
andere Donovan & Rossiter, 1994; Gilboa & Rafaeli, 2003; Yüksel, 2007) en Bit‐
ner (1992) neemt het ook op in haar theoretisch model van servicescapes (hoofd‐
stuk 5). Deze regelmatig terugkerende reactie heeft enige theoretische verankering
(zie hoofdstuk 5). Approach staat voor het willen blijven in de ruimte, het verder
willen exploreren van de ruimte, terwijl avoidance staat voor het willen verlaten
van de ruimte en het niet verder willen verkennen van de ruimte. De aandacht
hiervoor is te herleiden tot de studie van Donovan & Rossiter (1982). Zij halen
Mehrabian & Russell (1974) aan die stellen dat alle reacties op een omgeving
neerkomen op approach of avoidance gedrag. Dit gedrag heeft vier kenmerken
(Donovan & Rossiter, 1982, p. 37)⁵:
1) Een verlangen of fysiek in de ruimte te blijven (approach) of weg te willen uit

de ruimte (avoidance);
2) Een verlangen of bereidheid om om zich heen te kijken en de ruimte te ver‐

kennen (approach) versus een tendens om de ruimte te vermijden of geen
interactie aan te willen gaan met de ruimte (avoidance);

3) Een verlangen of bereidheid met anderen in de ruimte te willen communice‐
ren (approach) versus de tendens interactie met anderen te vermijden en
communicatie vanuit anderen te negeren (avoidance);

4) De mate waarin de uitvoering van een bepaalde taak en de tevredenheid daar‐
over wordt versterkt (approach) dan wel wordt belemmerd (avoidance).

Een belangrijk aspect in de typering van approach en avoidance is dat het gaat om
gedrag. Dit is op twee manieren van belang: 1) het sluit aan bij de constatering
dat bij fysiologisch en neurologisch onderzoek naar emoties betrouwbaar vast‐
gesteld kan worden of de activatie gaat om approach of avoidance, dit is blijkbaar
een basale reactie (zie hoofdstuk 6); 2) het geeft de mogelijkheid approach/
avoidance te verbinden met het begrip actietendens in de theorievorming van

⁵ De verwoording bij Donovan & Rossiter (1982) verschilt wel iets van die van Mehrabian & Rus‐
sell (1974), zij hebben het over ‘desire to work in the situation’ bij de vierde categorie met enerzijds
een vraag of de omgeving een goede mogelijkheid biedt een moeilijke taak te doen, en anderzijds de
recht toe recht aan vraag of er een ‘dislike’ is om in de betreffende omgeving te werken.

Frijda (zie hoofdstuk 5), immers het gedrag hoeft niet altijd uiterlijk gedrag te zijn
(het feitelijk weglopen) maar kan ook een (interne) bereidheid zijn weg te lopen
die zich soms al verraad door (onbewuste) spanning van spieren en subtiele veran‐
deringen in de houding van het lichaam.

7.2.4 Voorbij het S-O-R model
Het S-O-R model ligt ten grondslag aan veel onderzoek naar sfeer. De kritische
vragen die hierover gesteld zijn kunnen we nu onderbouwd beantwoorden. Van
de twijfel die Eroglu & Machleit (2008) hebben over of het hier wel gaat om een
theorie kunnen we zeggen dat deze twijfel terecht is, niet alleen worden essentiële
vragen niet beantwoord maar de enige theoretische elementen in het model zijn
het PAD-model en het begrippenpaar approach/avoidance. Een magere theoreti‐
sche basis. De oproep van Mari & Poggessi (2011) na een uitgebreide analyse van
het onderzoek naar atmospherics en servicescapes kan hier dan ook onderschreven
worden: “We urge researchers to go beyond the S-O-R paradigm in explaining the
complexities of customer behavior” (p. 8). De vraag van Turley & Milliman
(2000) “Are there theories beyond the S-O-R paradigm?” (p. 208), kunnen we
daarmee positief beantwoorden. Binnen het onderzoek naar emoties zijn er de
afgelopen decennia flinke stappen gemaakt in onderzoek naar appraisal-processen,
actietendensen en coping-strategieën. Geïntegreerde theorieën hierover, zoals van
Frijda (1986) en Scherer (2009), zijn goed te verbinden met modelvorming in het
onderzoek naar hoe mensen zich gedragen in (service) omgevingen zoals bijvoor‐
beeld Bitner’s Servicescape (zie hoofdstuk 5). Daarmee kan ook een antwoord
gegeven op hoe het proces verloopt van de sfeerbeleving, en wel in de trant van:
eigenschappen van een situatie worden geëvalueerd in het licht van de relevantie
ervan voor het welzijn van de persoon, waarbij deze appraisals en opvolgende re-
appraisals, regulatieprocessen en copingstrategieën wel of niet kunnen leiden tot
specifieke subjectieve gevoelens (bijvoorbeeld blijdschap), action tendencies (bij‐
voorbeeld approach behavior), fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld arousal)
en expressief en instrument gedrag (bijvoorbeeld glimlachen).

7.3 Sfeer in musea
Hoewel het onderzoek naar museumbezoekers sinds de jaren ’70 aanzienlijk is
gegroeid (Bitgood & Shettel, 1996; Forrest, 2014) is het aandeel van onderzoek
naar bezoekersbeleving gering (Kirchberg & Tröndle, 2012) en specifiek
onderzoek naar sfeer in musea is ronduit zeldzaam volgens Kottasz (2014):
“Research to date has rarely investigated the impact of atmospheric cues on visitor
responses and behaviour in museums and little is known about this important
topic” (p. 97). Ook Forrest (2014) constateert dit: “the design appearance of the
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exhibition environment has been studied only rarely, and those experiments that
have been conducted are of limited scope” (p. 66). Dit terwijl het niet ongebrui‐
kelijk is om vooral musea te zien als “atmospheric environments” (Dorrian,
2014). Beslissingen over het (her)ontwerp van tentoonstellingsruimten kunnen
niet terugvallen op een in de sector gedeeld analysekader en gevalideerde meetin‐
strumenten, maar beroepen zich veelal op ervaring, intuïtie en aannames: “design
decisions frequently rest on intuition and assumptions made about visitor needs,
rather than being grounded in research” (Forrest, 2014, p. 5). Dit is overigens niet
eigen aan de museale sector, dergelijke constateringen zijn ook in andere sectoren
aan te betreffen, bijvoorbeeld bij de podiumkunsten “despite the great investment
of the last twenty years in developing strategic marketing knowhow, we do no
know enough about - and do not know how to describe - the benefits that
audiences derive from arts experiences” (Radbourne, Glow & Johanson, 2013, p.
xiv).

Het onderzoek dat is gedaan naar sfeer in musea spiegelt in vele opzichten het
geschetste onderzoek naar sfeer in winkels binnen de marketingliteratuur. Het
onderzoek naar museumsfeer bouwt voort op, of op zijn minst refereert aan,
zowel onderzoek naar specifieke omgevingsstimuli (muziek, inrichting en
dergelijke) als naar de onderliggende onderzoekskaders zoals vanuit de environ‐
mental psychology en de opvatting museumbezoek te zien als een service encounter
(bijvoorbeeld Goulding, 2000; Hume, 2011; Del Chiappa, Andreu & Gallarza,
2014). Ook expliciete verwijzingen naar de bron, Kotler’s atmospherics concept,
zijn niet ongebruikelijk (bijvoorbeeld Bonn et al., 2007; Forrest, 2014). Deze
overlap is niet geheel verwonderlijk doordat eenzelfde onderliggende onderzoeks‐
vraag de drijvende kracht is, namelijk de interactie met, en evaluatie van, een
ruimte door de persoon in die ruimte. Bovendien vallen de hoogtijdagen van de
environmental psychology historisch gezien samen met de opkomst van visitor
studies. Forrest (2014) verwijst bovendien naar een “history of cross-fertilisation
between retail and museum design, with the same practitioners undertaking both
over the course of their careers” (p. 32). Verschillen tussen bezoekersonderzoek in
musea en retail naar sfeer zijn er natuurlijk, maar die zitten vooral op het niveau
van de doelstelling (zoals kennisoverdracht in musea versus productverkoop in
winkels) en de wijze waarop succes wordt gemeten en de concreetheid daarvan
(zoals bezoekerstevredenheid in musea versus omzet in winkels).

In het empirisch onderzoek naar bezoekersbeleving in musea zien we vergelijk‐
baar onderzoek als in het retail onderzoek naar de invloed van specifieke omge‐
vingsstimuli op die klantbeleving. Goulding (2000) vindt invloed van routering
en crowding op de bezoekersbeleving, en Wineman & Peponis (2010) conclude‐
ren in hun onderzoek dat de bewegingen van bezoekers in een museum gerela‐

teerd zijn aan ruimtelijke eigenschappen van toegankelijkheid en zichtbaarheid.
Tröndle (2014) toont de rol van de architectuur van het gebouw aan op de bezoe‐
kersbeleving. Achtergrondmuziek in musea beïnvloedt de bezoekersbeleving, het
zorgt voor een langer verblijf en de bezoekerservaring meer geleerd te hebben
(Chen &Tsai, 2015; Brenner, 2016). De locatie, aantal woorden en grootte van
letters van labels bij objecten beïnvloedt de aandacht en het gedrag van bezoekers
(Bitgood & Patterson, 1993). Jeong & Lee (2006) vinden in hun onderzoek dat
de tentoonstellingsruimte zelf (wat er tentoongesteld is en hoe: toegankelijkheid,
belichting en rustruimtes) het grootste effect had op de tevredenheid van de
bezoekers. Tröndle et al. (2014) onderzochten het effect van de inrichting van een
tentoonstelling door andere schilderijen op te hangen of schilderijen van plek te
veranderen binnen dezelfde tentoonstelling. Ze vinden impact hiervan op het
gedrag van bezoekers en hun aandacht voor de schilderijen. Kent (2010)
onderzocht de rol van de museumwinkel als verlengstuk van de museumbeleving.
Nog andere onderzoeken hebben zich gericht op labels en andere contextuele ele‐
menten, configuratie van de ruimte, lichtgebruik, kleurgebruik op muren,
omvang van de tentoonstelling en routering (zie voor een overzicht Forrest,
2014).

Er zijn ook studies die een meer totaalperspectief innemen. Henry (2000) in
een analyse van 33 essays van studenten over hun meest positieve en meest nega‐
tieve museumervaring vindt ‘exhibition environment’ als een van de bepalende
factoren voor die museumervaring, waarbij dit concreet staat voor: licht, lay-out
van de tentoonstelling, ‘crowding’, gedrag van personeel, kenmerken van de
ruimte (bijvoorbeeld de hoogte van de zaal) en routering. Dit zijn geen onbeken‐
de elementen gegeven de eerdere discussie over omgevingsstimuli in de context
van retail. Bonn et al. (2007) onderzochten de invloed van omgevingsstimuli bij
erfgoedbezoekers vanuit de gedachte dat die een relevante bijdrage leveren aan de
unieke positionering van een erfgoedlocatie in een competitieve markt: “A major
part of creating this ‘ideal’ experience lies in creating the right atmosphere or phy‐
sical environment in which to view the display, exhibit, or attraction” (p. 347). In
het onderzoek werd gebruik gemaakt van de indeling van omgevingsstimuli van
Baker en het S-O-R model. Ze vinden bewijs in hun studie onder 500 museum‐
bezoeker voor de invloed van ambiance (licht, kleur), design (lay-out, routering) en
sociale factoren (vriendelijk personeel) op bezoekersattitude ten aanzien van de
erfgoedattractie, intentie tot herbezoek en de intentie de erfgoedlocatie aan te
raden aan vrienden en bekenden. Kottasz (2014) adopteert het gehele onderzoeks‐
kader van het sfeeronderzoek uit de marketingtraditie en past dit toe op de con‐
text van een museum: Baker’s classificatie van omgevingsstimuli, het PAD-model
en het approach-avoidance begrippenpaar. De resultaten van 140 museumbezoe‐
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kers, vergaard bij 10 musea, wijzen uit dat omgevingsstimuli invloed hebben op
de PAD-dimensies, ook in musea, en dan vooral zaken als licht en temperatuur en
decoratieve elementen: “Clearly there is room for improvement here and muse‐
ums should re-evaluate their approach to this aspect of the environment if they
are to attract and retain audiences” (p. 114). Verder hebben dimensies die de
ruimte beschrijven zoals novelty, complexity, coherence en mystery ook invloed op de
PAD-dimensies en approach-avoidance gedrag. Het conceptueel model dat Kottasz
presenteert (Figuur 7.1) is interessant door de rijke schakering aan aspecten die
van invloed zijn op de ervaren sfeer en het vertoonde gedrag.

De meest uitgebreide en recente studie naar sfeer in musea is het onderzoek van
Forrest (2014). Net zoals Kottasz (2014) constateert Forrest dat er weinig
onderzoek is verricht naar hoe museumbezoekers reageren op de fysieke muse‐
umruimte, ondanks het onderkende belang hiervan en de (financiële) belangen
die ermee gemoeid zijn zoals bij herinrichtingen van musea. De studie van Forrest
is erop gericht inzichtelijk te maken hoe bezoekers verschillende tentoonstellings‐
ruimten waarnemen en de relatie hiervan met verschillende aspecten van de

Figuur 7.1: Kottasz conceptueel model van de doorwerking van sfeerstimuli
op emoties en gedrag (Kottasz, 2014)

bezoekersbeleving. Hiertoe ontwikkelde Forrest een model en een meetinstru‐
ment.

Voor de ontwikkeling van het model grijpt Forrest terug op de theoretische
kaders van Kotler (atmospheric definitie), Baker (categorisering omgevingsstimuli)
en environmental psychology (de interactie van persoon en omgeving als transacti‐
oneel model). Zo gaat Forrest mee in het door Kotler gemaakte onderscheid tus‐
sen intended atmosphere en de perceived atmosphere en richt zij zich in haar
onderzoek op de perceived atmosphere. Ze volgt de indeling van Baker en richt zich
op de design factors door de focus te leggen op de “visual dimensions of the
environment” (2014, p. 37). Daarmee kiest ze niet voor de ambient factoren, met
een uitzondering voor licht, en niet voor de sociale factoren. Hiervoor worden
geen inhoudelijke redenen genoemd, alleen dat het niet tot de scope van het
onderzoek hoort. Forrest onderkent het belang dat het S-O-R model heeft
gespeeld in de theorievorming rond sfeer en het gebruik van het PAD-model in
het empirisch onderzoek, maar noemt twee beperkingen van dit onderzoek: 1)
sfeer is niet grondig onderzocht en 2) het S-O-R model zou zich niet lenen voor
multi-sensorische belevingen en daarmee voor een meer holistische studie van per‐
ceived atmospheres. Beide kritiekpunten zijn discutabel: er zijn voldoende studies
die precieze uitspraken proberen te doen over de werking van sfeer, ook voor wat
betreft onplezierige emoties en negatieve stimuli (bijvoorbeeld d’Astous, 2000). Er
zijn ook studies die wel degelijk naar meerdere stimuli tegelijk kijken (bijvoor‐
beeld Baker, Parasuraman, Grewal & Voss, 2002). De kritiekpunten van Forrest
zijn eerder technisch van aard, die met beter en meer onderzoek opgelost kunnen
worden, dan dat ze fundamenteel van aard zijn. Dit is niet om het S-O-R model
te verdedigen (zie 7.2). De consequentie die Forrest trekt uit deze kritiek is inte‐
ressant omdat het in lijn is met de voorgestane aanpak om de appraisal theorie
van emotie te integreren met de servicescape theorie (hoofdstuk 5). Forrest vat de
cognitive appraisal theory samen door te stellen dat het gaat om de cognitieve
evaluaties (appraisals) van stimuli gerelateerd aan de goals en needs van de persoon.
In die evaluaties zijn terugkerende aspecten te vinden zoals mate van controle over
de situatie en de agency (wie de situatie ‘veroorzaakt’).

Het door Forrest uiteindelijk gepresenteerde model voor atmospherics wordt
als een alternatief voor het S-O-R model gebracht en een synthese van literatuur
en onderzoek naar atmospherics en servicescapes (zie Figuur 7.2). Daar is echter
veel op af te dingen.

Ten eerste is de belangrijkste ‘wijziging’ die Forrest aanbrengt in het S-O-R
model dat ze spreekt van perceived atmosphere in plaats van een directe invloed van
omgevingsstimuli op de emoties. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kottasz
(2014) die stimuli meteen laat inwerken op emoties. We hebben echter gezien dat
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Kotler (1973) al onderscheid maakt tussen intended en perceived atmosphere, dat
het servicescape model van Bitner (1992) al het concept van een perceived service‐
scape hanteert, en we hebben gezien dat diverse empirische studies van decennia
terug al praten over inferences en bijvoorbeeld gepercipieerde prijs en kwaliteit
(Baker, Grewal & Parasuraman, 1994; Baker, Parasuraman, Grewal & Voss,
2002). Dat deze inzichten niet allemaal in het oorspronkelijk S-O-R model zitten
is een terechte constatering maar geeft uiteindelijk weinig credit aan al het (the‐
oretische) werk dat daarna is verricht.

Ten tweede heeft het introduceren van ‘perceived atmosphere’ in de zin van
evaluaties (appraisals) van de omgeving door de persoon impact op hoe er naar de
relatie omgeving - persoon wordt gekeken, de appraisal theorie is hier een
doorwrochte uitwerking hiervan (Frijda, 1986; Scherer, 2009). Van deze impact
zien we weinig tot niets terug in Forrest’ model, het volgt nog steeds de driedeling
in S, O (perceived weliswaar) en R. Er zit geen (theoretische) onderbouwing en
doorwerking in van het introduceren van ‘perceivedness’ in het model. Even lijkt
het erop dat Forrest het pad volgt van de cognitive appraisal theory (p. 41) maar dit
blijkt ‘lip service’ te zijn, daarna duikt alleen af en toe de term appraisal op en
wordt zijdelings verwezen naar appraisal dimensies zoals agency, controllability en
outcome desirability (zie hoofdstuk 5). Daar gebeurt verder niets mee, sterker nog
in het empirisch onderzoek zelf wordt teruggegrepen op het PAD-model, net
zoals Kottasz (2014) doet, en de theorie van de basisemoties. Nou niet bepaald
een doorwerking van de appraisal gedachte, die ook niet in Forrest’ discussie over
het meten van emoties terugkomt (p. 113/114).

Ten derde biedt Forrest’s model ook weinig nieuwe inzichten. Niet alleen in
het marketingonderzoek naar winkelbeleving zijn we al allerlei ‘moderators’ en

Figuur 7.2: Forrest’s Atmospherics Model (Forrest, 2014) ‘mediators’ tegen gekomen die invloed hebben op de bezoekersbeleving, een ver‐
gelijkbare opsomming is terug te vinden in het onderzoek naar museumbeleving
waar ook aspecten worden genoemd als motivaties, waarden, verwachtingen, per‐
soonskenmerken, demografische kenmerken, en ook ervaring, stemming, involve‐
ment, emoties, type tentoonstelling, type museum, sociale context met wie je de
tentoonstelling bezoekt en ook hoe je sociale groep naar museumbezoek kijkt
(social approval / cultureel kapitaal), of je je identificeert met andere bezoekers
(sociale identificatie), et cetera (onder andere Van Vliet, 2009; Sheng & Chen,
2012; Del Chiappa, Andreu & Gallarza, 2014; Kottasz, 2014). Hiervan is weinig
terug te zien in het model, alleen ‘motivations and goals’ worden uiteindelijk expli‐
ciet genoemd als aspecten van de bezoekers, en op basis van het empirische mate‐
riaal wordt in een ‘herzien’ model nog persoonlijkheidskenmerken toegevoegd
zoals arousal seeking, maar dit element zat al in het oorspronkelijke model van
Mehrabian & Russel (1974, p. 8). Ook in de bespreking van allerlei contextuele
aspecten van de bezoekersbeleving door Forrest, zijn genoeg aanknopingspunten
te vinden om het model te verrijken. Nu blijft het steken in de omgevingseigen‐
schappen en zien we niets terug van bijvoorbeeld de sociale context zoals in het
werk van John Falk (Falk & Dierking, 1992) al terugkomt. Voorts zijn de com‐
ponenten in het model weinig inhoudelijk uitgewerkt. Voor de omgevingseigen‐
schappen liggen genoeg voorstellen (Baker, Bitner) inclusief de discussie over
onderzoek naar individuele stimuli dan wel een holistische invalshoek. Forrest
lijkt tegen dit laatste aan te schurken (bijvoorbeeld “Such findings reinforce the
need to research atmospheres holistically and in context” p. 52) maar kiest er toch
voor slechts een beperkt set van stimuli te onderzoeken (design appearance), dat is
vlees noch vis. Tot slot, de opmerking over de bezoekerreactie als bestaand uit
“affective elements as well as cognitive and behavioural responses” (p. 80), is mis‐
schien voor het veld van bezoekersstudies in musea een nieuw inzicht maar voegt
weinig toe aan het huidige onderzoek naar sfeer. Vraag is natuurlijk hoe deze
aspecten zich tot elkaar verhouden en ‘reageren’ op de appraisal en reappraisals van
de omgeving. Met een begrippenpaar zoals approach/avoidance (zie eerder) kan
hier al een meer een specifiek en ook direct testbare invulling aan worden
gegeven, iets wat Kottasz (2014) in ieder geval probeert, waar Forrest dit nalaat.

Het model van Forrest als algemeen sfeermodel voegt bijzonder weinig toe aan
modellen die er al zijn (bijvoorbeeld Bitner, Kottasz), sterker nog het is een bleke
afspiegeling van theoretische en empirische kennis die voorhanden is. Een gemiste
kans ook omdat Forrest het zelf nog zo mooi formuleert “The challenge for
researchers is thus to develop theoretical frameworks that have the capacity to
incorporate the full spectrum of the visitor experience, ranging from the public
and social aspects to the deeply personal” (p. 71).



296 Festivals & Beleving Meten van sfeer 297

Uiteindelijk onderzoekt Forrest drie aspecten van de perceived atmosphere:
design appearance (de visuele indruk die een omgeving maakt middels bijvoorbeeld
licht en kleur); spatiality (architectonische eigenschappen van de ruimte en de lay-
out in de ruimte), en information rate (de indruk van complexiteit van de ruimte
en de moeite die het kost gebruik te maken van de ruimte). Bij verschillende ten‐
toonstellingen in het South Australian Museum vergaarde ze zowel kwalitatieve als
kwantitatieve data middels bezoekersonderzoek. Dit heeft onder andere geleid tot
de ontwikkeling van een meetinstrument genaamd de Perceived Atmosphere Instru‐
ment (PAI). Dit instrument bestaat uit 30 semantische differentiaal items die
gericht zijn op de beschrijving van de sfeer van de ruimte, zoals dark/light, active/
passive, cosy/formal et cetera. Bij het ontwikkelen van de meetschaal waren er oor‐
spronkelijk ook ‘evaluatieve’ termen opgenomen zoals cheerful, exciting en gloomy
(Forrest, 2014, p. 98), maar deze zijn uiteindelijk verwijderd: “the evaluative
terms appear to be less useful in characterising the exhibition environment than
the descriptive terminology, as they do not characterise the environment beyond
the simple positive or negative judgements” (p. 104). Dit is een opvallend argu‐
ment om meerdere redenen: 1) vanuit een ‘perceived’ c.q. appraisal standpunt zou
juist de aandacht uit moeten gaan naar evaluatieve termen in plaats van puur
descriptieve termen, omdat dat meer zegt over de persoonlijke evaluatie van de
ruimte dan de meer ‘objectieve’ beschrijvende termen als licht/donker, vol/leeg, et
cetera; 2) Dit argument van ‘simple judgement’ keert niet terug als Forrest terug‐
grijpt op het PAD model waar een ‘simpele’ dimensie van ‘valence’ (pleasent/
unpleasant) een grote rol speelt; 3) In de resultaten van de gemeten emoties is dis‐
pleasure een van de drie gevonden factoren (p. 119). Forrest maakt hier geen
opmerking over hoe (weinig) ‘useful’ dit is. Uiteindelijk gebruikt Forrest wel twee
evaluatieve vragen om “general perceptions of pleasantness” te meten (p. 155). Als
ze deze analyseert concludeert ze “these results show that the Perceived Atmosphe‐
re Instrument offers a characterisation of the environment that is more nuanced
than a simple evaluative judgement” (p. 156). Deze conclusie is discutabel: als je
een analyse baseert op 30 specifieke items zoals in de PAI en dat vergelijkt met 2
algemene items dan is het niet echt verwonderlijk dat de 30 specifieke items een
meer genuanceerd beeld geven.

Een kwantitatieve analyse van de 602 ingevulde PAI-vragenlijsten levert vier
factoren op: vibrancy (met kenmerken zoals vibrant, striking, dynamic, energetic),
spatiality (wide, spacious, open), theatricality (winding, modern, new) en order
(ordered, structured, flowing). Drie van deze vier factoren vallen goed samen met de
door Forrest geïsoleerde aspecten van de perceived atmosphere, namelijk design
(vibrancy), spatiality (spatiality) en information rate (order). De factor theatricality
vindt Forrest moeilijk te verklaren en verder onderzoek ernaar ligt voor haar bui‐

ten de scope van haar onderzoek hoewel deze factor wel de meeste variantie ver‐
klaart tussen de verschillende tentoonstellingen in het onderzoek. Het terugvin‐
den van 3 factoren die samenvallen met 3 veronderstelde aspecten waarvoor je
specifieke items geselecteerd hebt om dat te meten is natuurlijk in zekere zin een
‘self-fulfilling prophecy’. Hiermee toon je aan dat je die aspecten inderdaad goed
kunt meten als aparte aspecten, maar het gaat te ver om te zeggen dat hiermee de
“underlying dimensions of perceived atmosphere’ (Forrest, 2014, p. 113) zijn
geïdentificeerd. Daarvoor hadden alle aspecten van de omgeving, dus bijvoorbeeld
ook sociale aspecten, mee genomen moeten worden. Nu weet je niet of bijvoor‐
beeld sociale factoren in interactie met design factoren andere ‘onderliggende’
dimensies zouden kunnen blootleggen.

Ook onderzocht Forrest de samenhang van de perceived atmosphere met de
bezoekersbeleving. De relatie tussen perceived atmosphere en 15 dimensies van de
bezoekersbeleving levert weinig op, er wordt alleen een correlatie gevonden tussen
vibrancy en excitement en fascination, maar deze relatie verklaart maar 12 à 13%
van de totale variantie. Andere relaties die Forrest onderzoekt zijn die met ‘affecti‐
ve responses’ (bestaande uit affective engagement, displeasure en relaxation) en
cognitive responses (bestaande uit cognitive engagement en cognitive overload). Ze
vat de resultaten als volgt samen “this indicates that visitors feel more affectively
and cognitively engaged, more relaxed and less overloaded and dissatisfied in
environments they perceive to be more vibrant, ordered and spacious” (p. 175).

7.4 Sfeer in open(bare) ruimtes
Aan het geheel van omgevingsstimuli (7.2.1) voegen Turley & Milliman (2000)
nog ‘external variables’ toe. Tzortzi (2016) benadrukt ook de bijdrage die de exter‐
ne én interne architectuur van een museum kunnen leveren aan het narratief dat
een museum wil vertellen. Dit wordt in andere studies weinig genoemd, met
uitzondering van Reynolds & Harris (2009). Misschien komt dit omdat in retail
onderzoek weinig aandacht is geweest voor bijvoorbeeld de rol van de etalage.
Olahut, El-Murad & Plaias (2012) en Mower, Kim & Childs (2012) noemen
slechts enkele studies met resultaten zoals toename in verkoop bij het tonen van
nieuwe producten in de etalage, en dat een winkel binnengaan afhankelijk is van
informatie en uitstraling in de etalage waarbij er een afhankelijkheid is van onder
andere de motivatie van de klant. Ook de sfeer van winkelomgevingen is relatief
weinig onderwerp van onderzoek geweest, het onderzoek dat er is gaat veelal over
‘malls’ (onder andere Michon, Chebat & Turley, 2005). Uitzondering is bijvoor‐
beeld het onderzoek van Yüksel (2007) naar de perceptie van macro-omgevingen
zoals winkelgebieden en het effect ervan op emoties, perceived value of shopping
experience en approach gedrag. De studie vindt onder andere dat als positief gezie‐
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ne omgevingen leiden tot meer toenaderingsgedrag van klanten.
De meeste onderzoeken naar sfeer gaan dus over binnenruimtes: winkels en

tentoonstellingsruimtes. Onderzoek dat gedaan is naar stadspleinen en -parken
voegen qua focus dan ook iets toe. Echter ze hebben vaak een vergelijkbare invals‐
hoek als het onderzoek naar winkels: het bepalen van de invloed van een bepaalde
stimulus op de waardering van en het verblijf in die omgeving. Zo zijn er
onderzoeken naar de lay-out van pleinen/parken, de aanwezigheid van bomen,
schaduw, omgevingsgeluid, faciliteiten, onderhoud et cetera (Raskovic & Decker,
2015; Ezennia, Uwajeh & Irouke, 2017; Liu, Xiong, Wang & Luo, 2018). Hier‐
bij wordt gekeken naar de effecten van deze specifieke omgevingsstimuli op de
esthetische waardering, de duur van het verblijf, herhaalbezoek, tevredenheid et
cetera.

Hiermee wordt weinig recht gedaan aan het specifieke karakter van buiten‐
ruimtes (van Vliet, 2019a). De functies van parken en pleinen zijn divers, ze spe‐
len een rol in: mobiliteit, ontspanning/rust, ontmoetingsplek/sociale interactie,
welzijn, recreatie, duurzaamheid (zoals waterbeheersing in parken), (esthetische)
uitstraling van de stad et cetera. Mensen hebben ook meerdere redenen om een
park te bezoeken: voor ontspanning, om te joggen, ontsnappen aan het huis of
het werk, naar buiten gaan met de kinderen, et cetera (Burgess, Harrison & Limb,
1988). Buitenruimtes bieden dan ook vaak een ‘variety of opportunities’ in plaats
van één specifieke doelstelling die door de vele stimuli in een ruimte wordt onder‐
steund. Deze ongedifferentieerdheid van de buitenruimte, in functie en in
gebruik, is haar kracht en haar zwakte. De kracht zit in de grote diversiteit van
mensen en gebruik, de zwakte zit in de tegenstrijdigheid van sommige functies
waardoor er geen gemeenschappelijke uitstraling en gedeelde ervaring is van de
ruimte.

De zwaktes kunnen we tegemoet komen door na te gaan hoe bepaalde ken‐
merken van sfeerbeleving gebruikt kunnen worden om recht te doen aan een bui‐
tenruimte. Sfeerbeleving is afhankelijk van de motivatie, bijvoorbeeld in winkels
of die motivatie meer hedonistisch of meer utilitaristisch is. Doordat buitenruim‐
tes veelal meerdere functies hebben kan het helpen expliciet te maken welke
motivatie bij de bezoeker voor het gebruik van de ruimte wordt aangesproken.
Door een specifieke functie van de buitenruimte expliciet te maken kan een
bezoeker zich tot de ruimte verhouden en deze gebruiken op een manier die tege‐
moet komt aan de eigen motivatie. Dit hoeft niet te leiden tot een verwarrende
ruimte waar verschillende functies door elkaar lopen. Door bepaalde designkeuzes
kan een eenheid in diversiteit worden geschapen. Een goed voorbeeld hiervan is
het Superkilen park in Kopenhagen (Markopoulou, Farinea & Marengo, 2018).
Het park is onderverdeeld in drie verschillende functies die met kleuren zijn aan‐

gegeven: een rood plein nodigt uit tot culturele uitwisseling en sportactiviteiten
door allerlei faciliteiten voor sport en spel in de ruimte te plaatsen; een zwart plein
fungeert als een stedelijke huiskamer met tafels, bankjes, mogelijkheden voor bar‐
becueën en om te schaken. Het groene parkgedeelte is bedoeld voor picknicks,
zonnebaden en familievermaak en -activiteiten. De eenheid wordt gecreëerd door
de locatie, vormgeving en kleurgebruik.

Een ander aspect is dat mensen verschillen in hun sensitiviteit voor de omge‐
ving. Dit geeft allerlei mogelijkheden om meerdere lagen aan te brengen in een
omgeving. Die lagen kunnen bestaan uit de stimuli die we al eerder tegen geko‐
men zijn, vooral zaken als licht, geur, geluid en temperatuur lenen zich goed voor
(onopvallende) manipulaties die door sommigen opgemerkt kunnen worden en
daarmee een speciale verbondenheid bewerkstelligen met de ruimte. Het creëren
van bepaalde geursensaties, bijvoorbeeld middels beplanting, op specifieke plek‐
ken in de ruimte, of temperatuurwisselingen, bijvoorbeeld door schaduw te ‘ont‐
werpen’ (Tanizaki, 2001) op onverwachte plekken kan een specifieke verbonden‐
heid creëren met de ruimte. Ook geluid door soundscapes met het versterken of
juist uitfilteren van bepaald geluid of het introduceren van geluid dat niet in de
context past, kan de ruimte een extra gelaagdheid geven die niet alleen de aan‐
dacht trekt van sommige mensen maar ook een intimiteit creëert, vreugde/ver‐
bazing over de eigen getoonde opmerkzaamheid opwekt en mogelijk persoonlijke
herinneringen oproept. Licht is een vaak gebruikte stimulus om een gelaagdheid
aan te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is de lichtinstallatie bij de Utrechtse
Dom, door subtiele lijnen van gekleurd licht in straten aan te brengen gaven deze
lichtlijnen de oorspronkelijke positie aan van de Romeinse verdedigingsmuur.
Hoewel moeilijk te missen, vooral ’s avonds, was de betekenis niet altijd meteen
evident en ontvouwde die zich pas door een publiek debat. Een ander voorbeeld is
het shadowing project in Bristol waarbij opnames werden gemaakt in stegen,
parken en op pleinen van de interactiviteit van voorbijgangers en hun schaduw
(Markopoulou, Farinea & Marengo, 2018). Zo ontstond een speciale laag van
betekenis en spel op een alledaagse locatie.

Er zijn diverse appraisal variabelen (zie hoofdstuk 5) die vertaald kunnen
worden naar design uitgangspunten en implementaties. Dergelijke appraisal varia‐
belen zijn bijvoorbeeld agency en controllability. Met dit soort appraisal variabelen
kan ook gespeeld worden in het design van een openbare ruimte. Een goed voor‐
beeld is de interactieve installatie BruumRuum! in Barcelona (Markopoulou, Fari‐
nea & Marengo, 2018). Door sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid
van de stad en de geluiden van voorbijgangers (gesprekken, gelach, schreeuwen),
worden meer dan 9000 leds aangestuurd die ingebed zijn in het plein en die van
kleur kunnen veranderen en gezamenlijk vormen en bewegingen kunnen maken.
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De installatie nodigt uit tot het zelf manipuleren (agency) van vorm en kleur van
de installatie waardoor een interactief spel ontstaat tussen plein, bezoeker en
omgeving met de suggestie van controle (controllability). Bezoekers die bevraagd
werden over de installatie gaven aan dat het een betere relatie bewerkstelligde met
de ruimte en ook een veiliger gevoel.

7.5 Samenstelling van een vragenlijst voor sfeer
Blijft de vraag: hoe sfeer te meten? Op basis van de voorafgaande theoretische
reflecties en de besproken onderzoeken kunnen we tot een voorstel komen. Daar‐
bij moet wel gezegd worden dat niet alle besproken studies expliciet beschrijven
hoe sfeer is onderzocht c.q. gemeten. Soms wordt alleen een aantal voorbeeldvra‐
gen genoemd (bijvoorbeeld Michon, Chebat & Turley, 2005), soms worden
slechts steekwoorden gebruikt in de data-analyse zonder de daadwerkelijke vraag‐
stelling te noemen (bijvoorbeeld Mattila &Wirtz, 2001), of wordt er verwezen
naar een selectie van vragen uit andere onderzoeken zonder dat duidelijk wordt
welke selectie is gemaakt (bijvoorbeeld Poncin & Mimoun, 2014). Bovendien ligt
de focus hier op een meting van sfeer aan de hand van een vragenlijst, dit is niet
alleen de meest gebruikte methode, maar het is ook een erg economisch methode
en heeft een hoge response ratio in vergelijking met andere methoden (Schorr,
2001). Er zijn zeker ook andere onderzoeksmethoden die gebruikt worden,
kwalitatief zoals in de vorm van interviews (bijvoorbeeld Schorch, 2013), dag‐
boeken/essays (bijvoorbeeld Henry, 2000), en ook kwantitatief in de vorm van
metingen van positie en loopgedrag middels sensoren/wifi-tracking (bijvoorbeeld
Tröndle, 2014) (zie ook hoofdstuk 6).

In het beschreven onderzoek naar sfeer zijn er vier componenten die met
regelmaat worden bevraagd in de diverse studies en in ieder gepresenteerd ‘model’
een rol spelen: omgevingsstimuli, perceived atmosphere, felt emotion en approach/
avoidance (zie ook Milliman & Fugate, 1993). Deze zullen stuk voor stuk worden
langsgelopen. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit de componenten zijn die
de gehele beleving van sfeer bepalen, persoonskenmerken zijn al genoemd als een
andere factor en ook kan gedacht worden aan stemming, mate van involvement, et
cetera. Ook is hiermee niet gezegd dat er verder niets gemeten wordt in het
onderzoek naar sfeer. Zo is er zeker ook aandacht voor aspecten die een bezoeker
meeneemt het bezoek in zoals verwachtingen (Sheng & Chen, 2012; Kottasz,
2014), motivaties (Kaltcheva &Weitz, 2006; Sheng & Chen, 2012; Forrest,
2014; Kottasz, 2014 ) en stemming (Kottasz, 2014); de moeite die een bezoeker
moet doen tijdens een bezoek zoals cognitive overload en cognitive engagement
(Brenner, 2016; Forrest, 2014), vermoeidheid (Jeong & Lee, 2006); en de reactie
van de bezoeker op het bezoek zoals de ervaren kwaliteit (Baker, Grewal & Para‐

surama, 1994; Donovan et al., 1994; Baker et al., 2002; Chebat & Michon,
2003; Michon et al., 2005; Hume, 2011), tevredenheid (Mattila &Wirtz, 2001;
Baker et al., 2002; Eroglu, Machleit & Davis, 2003; Jeong & Lee, 2006; Hume,
2011; Del Chiappa et al., 2014; Poncin & Mimoun, 2014) en loyaliteit (Baker et
al., 2002; Kaltcheva &Weitz, 2006; Bonn et al., 2007; Poncin & Minoun,
2014). Al deze componenten kunnen in een onderlinge relatie worden geplaatst
(zie hoofdstuk 4).

De voorgestelde items voor een vragenlijst over sfeer zijn grotendeels geba‐
seerd op eerdere metingen van sfeer in een breed scala aan onderzoeken, met enige
verfijning in de exacte bewoording van items en enkele methodologische ver‐
fijningen (zoals het niet stellen van twee dingen in dezelfde vraag, bijvoorbeeld
'Voel me vriendelijk en spraakzaam') en harmonisatie (zoals een consequent
gebruik van een 7-punts meetschaal). De items moeten verder worden verfijnd,
afhankelijk van de gebruikscontext: items kunnen worden toegevoegd (bijvoor‐
beeld meer of verschillende items met omgevingsstimuli), weggelaten (bijvoor‐
beeld verschillende items in de PAD-dimensies) of opnieuw worden geformuleerd
om beter geschikt te zijn voor de betreffende situatie. Deze aanpassingen zullen
gevolgen hebben voor de interpretatie van de resultaten. In die zin is het gepresen‐
teerde meetinstrument meer een toolbox dan een kant en klare vragenlijst, door
de noodzaak van aanvullende theoretische en praktische beslissingen van de
onderzoeker. Met het meetinstrument is er wel een basis om meetresultaten meer
betrouwbaar te maken en beter vergelijkbaar te maken over verschillende situaties.

7.5.1 Omgevingsstimuli
Indien onderzoek wordt gedaan naar het effect van bepaalde omgevingsstimuli op
bezoekers, dan wordt in bijna alle gevallen van de onderzochte studies de cate‐
gorie-indeling van Baker gevolgd van ambient, design en social (Baker, Grewal &
Parasurama, 1994; d’Astous, 2000; Baker et al., 2002; Bonn et al., 2007; Harris
& Ezeh, 2008; Reynolds & Harris, 2009; Kottasz, 2014; Muhammad, Musa &
Ali, 2014). Jeong & Lee (2006) gebruiken een andere typering door te spreken
over de ‘physical environment’, maar daar vallen omgevingsstimuli onder die we
ook in de andere studies tegenkomen zoals verlichting, geluid en hoeveelheid
bezoekers. Elbachir (2014) kiest voor muziek, reuk en store design vanuit een
‘sensory marketing’ perspectief waarbij het store design staat voor het visuele
aspect. De operationalisatie van de items sluit naadloos aan bij items gebruikt in
studies die zich baseren op Baker. Soms is er een aanvulling op de driedeling van
Baker zoals een aspect van ‘exterior’ (onder andere Reynolds & Harris, 2009;
Kottasz, 2014), waarbij dan bijvoorbeeld gevraagd wordt naar het gebouw zelf en
parkeergelegenheden; of het aspect van ‘kinect quality’, de waardering van de lay-
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out in relatie tot het kunnen bewegen door een ruimte (Bonnin & Goudey,
2012).

De drie categorieën van Baker worden veelal bevraagd aan de hand van een
beperkt aantal elementen, vaak zo’n 3 à 4 items per categorie. Het meest wordt
een 5-punts of 7-punts Likertschaal gebruikt van ’strongly disagree’ tot ‘strongly
agree’. Voorbeelden van items zijn: “This facility has good lightning” (Bonn et al.,
2007), “The employees were well dressed and appeared neat” (Baker et al., 1994),
“The restaurant had clean walkways and exits” (Harris & Ezeh, 2008), en “It was
easy to move around the outlet” (Reynolds & Harris, 2009). Keuzes hierin komen
nogal arbitrair over: waar de ene studie vraagt naar muziek, vraagt een andere naar
kleur. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid mogelijke stimuli in de omge‐
ving die niet allemaal te bevragen zijn (zie 7.2.1). Alleen al over licht komen Cus‐
ters et al. (2010) tot 31 items, en d’Astous (2000) komt tot 38 mogelijke irritante
elementen in een winkelomgeving. De meest uitgebreide bevraging van omge‐
vingsstimuli zijn te vinden in de studies van Baker, Grewal & Parasurama (1994),
Harris & Ezeh (2008) en Reynolds & Harris (2009). Een selectie van vragen is te
vinden in Appendix 1.

Het onderzoek naar omgevingsstimuli heeft zeker zijn waarde door nauwgezet
naar het effect van bepaalde elementen in de omgeving te kijken. De onderlinge
beïnvloeding van de stimuli in de totale ruimte is een aandachtspunt. Methodisch
gezien is een experimentele aanpak een alternatief waarbij een minieme maar
relevante verandering in de omgeving wordt aangebracht door bijvoorbeeld een
collectiestuk te vervangen of een gerichte manipulatie in bijvoorbeeld de lay-out
van de tentoonstelling (zie Tröndle et al., 2014), maar dat vergt nogal wat van de
medewerking van, in dit geval, het museum. Belangrijker nog is het reeds aange‐
haalde theoretische bezwaar dat de bezoekerservaring meer holistisch van aard is
en moeilijk of niet te herleiden is tot individuele omgevingsstimuli. Stelling
nemen in deze discussie lijkt een vereiste alvorens tot het meten van het effect van
omgevingsstimuli over te kunnen gaan.

7.5.2 Perceived Atmosphere
Een ruimte beschrijven we met woorden als gezellig, vol, opbeurend, geordend,
inspirerend of mistroostig. Er is geen tekort aan termen om de indruk van een
ruimte te beschrijven, zo vond Kasmar (1970) al 500 verschillende adjectieven die
proefpersonen gebruikten om enkele ruimten die ze zich in moesten beelden te
beschrijven. Voor het meten van perceived atmosphere is het essentieel om een
onderscheid te maken tussen een descriptieve en evaluatieve beschrijving van de
ruimte. Deze scheiding is niet zwart-wit omdat we te maken hebben met de
betekenis van woorden die gebruikt worden om een ruimte meer objectief of

meer subjectief te beschrijven. Daarmee is niet gezegd dat het onderscheid zinloos
is, het is immers goed voorstelbaar om een ruimte als vol of druk te beschrijven
maar die wel verschillend te evalueren, bijvoorbeeld als beklemmend (een volle
treincoupé) of juist als stimulerend (een volle concertzaal).

Zowel in de museumstudies (Kent, 2010; Forrest, 2015; Brenner, 2016) als in
andere onderzoeken naar sfeer (Fischer, 1974; Donovan & Rossiter, 1982; Vogels,
2008; Rayburn & Voss, 2013) zijn er studies aan te treffen die descriptieve termen
gebruiken om de ervaren sfeer te meten. De gebruikte termen lopen nogal uiteen,
er worden 64 verschillende adjectiefparen gebruikt in deze kleine set van studies,
gemeten via een semantische differentiaal.⁶ Er zijn twaalf adjectiefparen die in
meer dan 1 studie gebruikt worden: active/passive, dramatic/plain, warm/cool, ordi‐
nary/striking, vibrant/dull, hard/soft, symmetrical/asymmetrical, small scale / large sca‐
le, large/small, crowded/uncrowded, dynamic/static (2x), simple/complex (4x).

Een meer kwalitatieve selectie kan gebruik maken van een drietal criteria om
het aantal termen te beperken door de volgende termen uit te sluiten: 1) termen
die gaan over een specifiek element in de ruimte zoals licht, kleur en geluid (onder
andere well lit/dark, colourful/uncolourful, quiet/noisy, airy/not airy); 2) termen die
een evaluatieve connotatie hebben (onder andere vibrant/dull, energetic/serene, cosy/
formal, interesting/monotonous); 3) termen die een abstracte beschrijving zijn van
de ruimte (onder andere hard/soft, dynamic/static, far/close, hidden/obvious). De 20
adjectiefparen die dan overblijven hebben van doen met zeven aspecten van een
ruimte:⁷
1) Orde (order/irregularity): ordered/jumbled, cluttered/uncluttered, symmetrical/

asymmetrical;
2) Coherentie (coherence): structured/unstructured, patterned/random, organised/

random;
3) Afwisseling (variety): varied/repetitive, similar/contrasting, redundant/varied,

nonuniform/uniform;
4) Omvang (scale): small/large, small scale / large scale;
5) Vol (crowdedness): sparse/dense, roomy/cramped, crowded/uncrowded, crowdy/

⁶ Er is in 8 gevallen een overeenkomst met de 66 ‘environmental descriptors’ van Mehrabian &
Russell (1974): cluttered/uncluttered, crowded/uncrowded, dark/light, tidy/untidy, large/small, simple/
complex, old/new, warm/cool. Deze bescheiden overeenkomst kan te maken hebben met het feit dat
Mehrabian & Russell geen onderscheid maken tussen descriptieve en evaluatieve termen.
⁷ De adjectiefparen komen sterk overeen met de 14 adjectiefparen die Mehrabian & Russell gebrui‐
ken voor de meting van de mate van ‘information rate’ van een environment, slechts 5 adjectief-
paren komen niet voor in de hier gepresenteerde lijst. Drie ervan (novel/familiar, usual/surprising,
common/rare) worden beschouwd als meer evaluatieve termen. Het adjectief paar intermittent/conti‐
nous zou bij ‘variety’ toegevoegd kunnen worden, en immediate/distant bij ’spaciousness’.
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empty;
6) Ruimtelijkheid (spaciousness): open/enclosed, spacious/confined, wide/narrow;
7) Complexiteit (complexity): simple/complex.

Deze items kunnen bevraagd worden met de zin: “Ik zou de ruimte beschrijven
als …” op een 7-punts Likertschaal (‘helemaal mee oneens - helemaal mee eens’).
Het is verstandig zowel enkele positief als negatief geformuleerde items op te
nemen. Een andere optie, in aansluiting op de genoemde studies die deze termen
gebruiken, is om een 7-punts semantische differentiaal te gebruiken aangezien de
termen zich ertoe lenen ze als tegenovergesteld van elkaar te zien (zie Appendix 1).

Het gebruik van evaluatieve termen om de sfeer te meten van een ruimte
komt in museumstudies nauwelijks voor, alleen Forrest (2014) hanteert twee glo‐
bale items (zie verder). In de retailstudies is het meten van de sfeer aan de hand
van evaluatieve termen veel gebruikelijker (Fischer, 1974; Mattila &Wirtz, 2001;
Sherman, Mathur & Smith, 1997; Spangenberg, Grohman & Sprott, 2005; Yük‐
sel, 2007; Vogels, 2008; Custers et al., 2010; Bonnin & Goudey, 2012; Rayburn
& Voss, 2013; Elbachir, 2014; Moes & van Vliet, 2017). Met uitzondering van
Vogels (2008), Custers et al. (2010) en Bonnin & Goudey (2012), gebruiken deze
studies een semantische differentiaal schaal voor de meting. Er zijn relatief grote
overeenkomsten in de gebruikte adjectieven: er worden maar 26 verschillende
adjectiefparen⁸ gebruikt in deze studies waarbij de helft in meer dan 1 onderzoek
voorkomt: uninteresting/interesting (2x), unmotivating/motivating, tense/relaxed
(3x), boring/stimulating, negative/positive, colorful/drab, unlively/lively (4x), good
/bad, bright/dull, attractive/unattractive, comfortable/uncomfortable, pleasant/
unpleasant (5x) en depressing/cheerful (7x).

Ook hier kan een drietal kwalitatieve criteria gebruikt worden om het aantal
termen te beperken door de volgende termen uit te sluiten: 1) termen die gaan
over een specifiek element in de ruimte zoals licht, kleur en geluid (onder andere
colorful/drab, cluttered aisles / uncluttered aisles, pleasant smelling / unpleasant smel‐
ling, courteous salespeople / discourteous salespeople); 2) termen die een descriptief
zijn (roomy/cramped, large/small, well-organized layout / unorganized layout); 3) ter‐
men die een meer abstracte beschrijving zijn van de ruimte (good/bad, negative/po‐
sitive, innovative/average). Er blijven dan 13 adjectiefparen over. Enkele adjectief‐
paren kunnen worden toegevoegd vanuit andere specifieke studies. Allereerst van‐

⁸ Hiervan komen er 12 overeen met de lijst van 66 ‘environmental descriptors’ in Mehrabian &
Russell (1974).
⁹ Vogels (2008) gebruikt geen adjectiefparen, aan haar termen intimate, cosy, hostile en threatening
zijn zelf tegengestelde begrippen toegevoegd.

uit de gevonden dimensies (zie eerder): mysterious (mysterious/clear) en novelty
(novel/familiar). Vanuit de studie van Rayburn & Voss (2013) kan hier nog char‐
ming/obnoxious aan worden toegevoegd en de studie van Vogels (2008) kent nog
een aantal termen die een inhoudelijke toevoeging zijn:⁹ intimate (intimate/dis‐
tant), cosy (cosy/formal), hostile (hostile/friendly) en threatening (threatening/invi‐
ting). Al deze 20 items kunnen bevraagd worden met een 7-punts semantische
differentiaal (zie Appendix 1).

Naast het onderscheid descriptief en evaluatief is een discussiepunt of er niet
gekozen moet worden voor een meer holistisch uitgangspunt (zie 7.1). Dit staat
niet haaks op de hierboven gepresenteerde items, integendeel. De descriptieve en
evaluatieve termen zijn juist ‘losgeweekt’ van concrete omgevingsstimuli, zoals die
gemeten worden door de omgevingsstimuli, om zo meer een totaalindruk te van‐
gen. De intangible atmospheric cues zoals Kottasz (2014) ze noemt. De enkele
studies die een meer holistisch invalshoek hanteren gebruiken dan ook veelal
dezelfde (evaluatieve) termen, zoals: pleasant, uncomfortable (Baker et al., 2002),
boring, lively, interesting (Chebat & Michon, 2003), complexity, order (Gilboa &
Rafaeli, 2003) en (un)comfortable, charming/obnoxious, (dis)pleasing, (un)appealing
(Rayburn & Voss, 2013). Een andere invulling van een holistische meting is om
naar een totaaloordeel te vragen over het bezoek, zoals Forrest (2014) in feite doet
met haar twee vragen over hoe ‘enjoyable’ de tentoonstelling was en of het een
‘worthwhile experience’ was. Dat zijn legitieme vragen maar gaan verder dan
alleen een oordeel over de sfeer. Eenzelfde argument gaat op aangaande de ‘holis‐
tische’ vragen die Moes & van Vliet (2017) hanteren met termen als immersie,
verbondenheid en memorabel zijn. Relevante begrippen maar meer onderdeel van
de meting van de beleving an sich dan sec het aspect van sfeer. Het is wel mogelijk
de meer algemene vragen die Forrest gebruikt toe te spitsen op de ruimte. Dan
sluit het ook aan bij studies die naar een meer algemene attitude vragen ten
opzichte van de ruimte, waarbij dan terugkerende woorden gebruikt worden
zoals: favourable/unfavourable, positive/negative, good/bad, like/dislike, enjoyable/not
enjoyable (Eroglu, Machleit & Davis, 2003; Spangenberg, Grohman & Sprott,
2005; Kaltcheva &Weitz, 2006; Bonn et al. 2007). Dit kan bevraagd worden met
een 7-punts semantische differentiaal (zie Appendix 1), en zou genoeg input moe‐
ten zijn voor de roep van Farias, Aguiar & Melo (2014) om een “a scale that aims
to measure customer’s retail experience in a holistic way” (p. 95).

7.5.3 Ervaren emoties
De perceived atmosphere lijkt met de descriptieve, evaluatieve en holistische vragen
goed in kaart gebracht te kunnen worden, dus wat is dan nog de toegevoegde
waarde om naar ervaren emoties te vragen? Hierop zijn twee elkaar aanvullende
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antwoorden mogelijk. Het meest praktische antwoord is dat het overgrote deel
van de bekeken studies naar sfeer ervaren emoties (felt emotion) meten, zeker als
die studies over de perceived atmosphere gaan. De prominentie van ervaren emoties
in de studies, heeft te maken met de studies van Mehrabian & Russell (1974) en
Kotler (1973) waar veel onderzoek toe is te herleiden, en die een expliciete rol
geven aan ‘emotional responses’ respectievelijk ‘affective states’ als interveniërende
variabelen in de gedragsreactie van mensen op een ruimte. Alleen studies die zich
primair richten op onderzoek naar omgevingsstimuli nemen vaak ervaren emoties
niet mee omdat ze onderzoeken welke categorieën er precies zijn, zoals Vogels
(2008) en Custers et al. (2010) voor licht en d’Astous (2000) voor irritante ele‐
menten in de winkelomgeving; of ze onderzoeken de relatie van omgevingsstimuli
met afhankelijke variabelen zoals service quality (Baker et al., 1994; Baker et al.,
2002), tevredenheid (Harris & Ezeh, 2008; Reynolds & Harris, 2009) of loyali‐
teit (Bonn et al., 2007).

Het tweede antwoord heeft betrekking op theorie ontwikkeling. De laatste
decennia is er een groeiend besef, ondersteund door empirisch onderzoek, dat er
een grotere samenhang van emoties met waarneming en gedrag is dan alleen maar
een ‘tussenliggende’ variabele. De waarneming van een situatie is al essentieel
onderdeel van het emotieproces, en daar onlosmakelijke mee verbonden. Voort‐
bouwend op onder andere het werk van Magda Arnold en Richard Lazarus zijn er
nieuwe cognitieve emotietheorieën ontwikkeld waarin appraisal een grote (causa‐
le) rol speelt (zie hoofdstuk 5). Dit is een ingewikkelde discussie maar met een
simpel voorbeeld kan dit enigszins worden toegelicht. Het onderscheid tussen
descriptief en evaluatief is toegelicht met het voorbeeld van een volle ruimte die
dan wel beklemmend (volle treincoupé) dan wel stimulerend (volle concertzaal)
wordt ervaren. Daarmee is nog niet direct gezegd welke emoties gevoeld wordt:
een beklemmend volle treincoupé kan gepaard gaan met irritatie maar ook plezier
door de gesprekken die ontstaan, daarentegen hoeft een stimulerende volle con‐
certzaal niet altijd gepaard te gaan met positieve emoties, de opwinding kan
gepaard gaan met angst omdat je geen bewegingsvrijheid meer hebt. Een andere
evaluatie van dezelfde soort situatie kan dus gepaard gaan met andere emoties.

Op basis van deze argumenten beschouwen we de meting van emoties als een
belangrijk onderdeel van de meting van sfeer. Echter de keuze hoe en welke emo‐
ties te meten hangt nauw samen met het theoretische standpunt dat men inneemt
over wat emoties zijn. Grofweg kunnen we daarin drie standpunten onder‐
scheiden: een dimensionele opvatting (onder andere PAD-model), basisemoties
en de appraisal-theorie (zie hoofdstuk 5). Deze verschillende theoretische stand‐
punten leiden tot andere bevragingen.

In de retail-onderzoeken die besproken zijn, wordt voor de meting van emo‐

ties in verreweg de meeste gevallen teruggegrepen op het PAD-model, waaraan
een dimensionale opvatting over emoties ten grondslag ligt (Foxall, 1997; Dono‐
van & Rossiter, 1982; Donovan et al., 1994; Sherman, Mathur & Smith, 1997;
Mattila &Wirtz, 2001; Chebat & Michon, 2003; Eroglu et al., 2003; Gilboa &
Rafaeli, 2003; Michon et al., 2005; Spangenberg, Grohman & Sprott, 2005;
Kaltcheva &Weitz, 2006; Yüksel, 2007; Poncin & Minoun, 2014). Slechts in een
enkel geval, zoals door Foxall (1997) en Spangenberg, Grohmann & Sprott
(2005), wordt de volledige lijst van 18 items gebruikt die ten grondslag ligt aan
het PAD-model (Mehrabian & Russell, 1974) en zoals ook al door Dovovan &
Rossiter (1982) voorgesteld.¹⁰ In de meeste gevallen worden de dominance-items
niet gebruikt en van de andere twee dimensies niet alle zes de items maar slechts 3
of 4, en soms ook met net even andere woorden. Voor ‘pleasure’ zijn dit vaak de
items: happy/unhappy, pleased/annoyed, satisfied/dissatisfied, contended/depressed en
voor ‘arousal’ zijn dit vaak de items: stimulated/relaxed, excited/calm, wide awake/
sleepy, aroused/unaroused. Deze worden middels de vorm van een semantische
differentiaal bevraagd (zie Appendix 1). Hoewel er naast de semantische differen‐
tiaal ook andere vormen beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld de door Falk &
Gillepsie (2009) gebruikte ‘affective grid’ waarin arousal en pleasantness in een keer
worden bevraagd. Of de Self-Assessment Manikin (SAM) die werkt met pictogram‐
men (Bradley & Lang, 1994) (zie hoofdstuk 6). In de museumstudies is het PAD-
model veel minder gebruikelijk, alleen Kottasz (2014) volgt het consequent.
Andere studies maken een schijnbaar arbitraire keuze uit emotiewoorden. Brenner
(2016) in zijn onderzoek naar de invloed van muziek gebruikt 10 emotietermen
zoals geïrriteerd, verveeld en verwarrend. Del Chappia et al. (2014) gebruikt
helemaal een ‘mixed bag’ van emoties zoals gedesoriënteerd, verbaasd, ‘zonde van
mijn tijd’ (!) en ‘iets nieuws geleerd’. Forrest (2014) concludeert op basis van een
voorstudie dat de PAD-analyse geen bruikbare resultaten opleverde.

Forrest (2014) is de enige aangetroffen studie die teruggrijpt op de theoretisch
standpunt dat er basisemoties zijn. Forrest gebruikt de 24 items gebaseerd op
Plutchik’s theorie van 8 basisemoties. In Appendix 1 zijn de acht basisemoties
zoals genoemd door Plutchik opgenomen en de verschillende adjectieven die
daarbij horen. Er is echter geen reden om ook niet de andere basisemoties die

¹⁰ Er zitten een aantal kleine verschillen tussen de 18 items uit Mehrabian & Russel (1974) en de
18 items uit Donovan & Rossiter (1982):
- contented/melancholic is vervangen door contented/depressed
- important/awed is vervangen door important/insignificant
- In control/cared for en autonomous/guided komen niet meer voor bij Donovan & Rossiter (1982)
daarvoor zijn de items restricted/free en crowded/overcrowded toegevoegd.
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Izard en Tomkins onderscheiden hieraan toe te voegen.
Het gebruik van de appraisal theorie van emoties in sfeer onderzoek is

nagenoeg afwezig. Chebat & Michon (2003) is de enige aangetroffen studie die
de appraisal theorie gebruikt maar doet die niet op itemniveau maar op modelma‐
tig niveau. Forrest (2014) noemt wel appraisal maar er is al eerder geconstateerd
dat dit geen invloed heeft op haar (empirisch) onderzoek (7.3). Een mogelijke
oorzaak van de geringe aandacht is dat de appraisal theorie stelt dat inzicht in
emoties gebaseerd moet zijn op diverse componenten zoals neurofysiologische
patronen, gedrag(tendensen), gezichtsuitdrukkingen en appraisal processen. Dat
maakt het meten complex (zie hoofdstuk 6). Veelal wordt wel de component van
de appraisal processen als het meest kenmerkende onderdeel van de theorie gezien,
ook omdat het de ‘trigger’ vormt van allerlei emotionele reactiepatronen. Deze
appraisal processen zijn juist ook voor de meting van sfeer van belang omdat app‐
raisal gaat over de relatie met de omgeving en de rol van omgevingsstimuli. Het
meten van appraisal processen is elders al besproken (hoofdstuk 6). In Appendix 1
wordt een selectie van vragen voorgesteld. Het is hierbij belangrijk om naar de
oorzaak van de ervaren emotie te vragen en niet naar de inhoud van de emotie
zelf. Met scores op deze vragen en de resulterende profielen kunnen corresponde‐
rende emoties worden opgezocht in de literatuur, of er kan zelf een relatie worden
gelegd tussen gevraagde specifieke subjectieve gevoelens door middel van emo‐
tiewoorden en scores op appraisal vragen. Een laatste opmerking betreft het feit
dat het meeste onderzoek naar appraisal tot nu toe gericht is op 'modale' of 'uti‐
litaire' emoties, dat wil zeggen emoties gericht op aanpassing aan gebeurtenissen
die belangrijke gevolgen hebben voor ons welzijn: vreugde, woede, verdriet, angst,
walging. Andere specifieke groepen emoties, zoals esthetische emoties, emoties
gerelateerd aan specifieke situaties (bijvoorbeeld winkelen) en meer specifieke
emoties zoals verwondering, bewondering, gelukzaligheid, hebben tot nu toe
minder aandacht gekregen (zie ook hoofdstuk 6).

7.5.4 Approach - Avoidance
De verhouding van een persoon ten opzicht van een ruimte in termen van
gedragsintentie en gedragsvoorbereiding wordt uitgedrukt met het begrippenpaar
approach/avoidance. In retailonderzoek naar sfeer is dit in verschillende studies
gemeten, van de allereerste studie van Donovan & Rossiter (1982) tot latere
studies (Foxall, 1997; Sherman, Mathur & Smith, 1997; Mattila &Wirtz, 2001;
Eroglu et al., 2003; Gilboa & Rafaeli, 2003; Kaltcheva &Weitz, 2006; Yüksel,
2007). In de museumstudies meet alleen Kottasz (2014) approach/avoidance. In de
studie van Forrest (2014, p. 122) zit 1 item dat aan approach/avoidance lijkt te
refereren (“This environment really invites me to explore it”), maar dit item wordt

onder het construct ‘cognitive engagement’ geschaard.
De concrete items in de verschillende studies komen veelal overeen omdat ze

teruggrijpen op de studie van Donovan & Rossiter (1982) en de indeling van
Mehrabian & Russell (1974) hanteren. Uitzondering is de studie van Sherman,
Mathur & Smith (1997) die approach/avoidance afmeten aan concrete statistieken
zoals ‘number of items purchased’ en ‘amount of time spent in the store’. Soms
wordt een item gebruikt dat niet een juiste operationalisatie is, zoals ‘I like this
location’ (geen gedragsintentie) in de studie van Yüksel (2007) en ‘I like the store
environment’ in Sherman, Mathur & Smith (1997), of een vraag naar verwach‐
tingen die uitgekomen zijn zoals een item bij Kottasz (2014), “the current visit has
entirely met my expectations”. En trouwens ook in de originele studie van Don‐
novan & Rossiter (1982): “Do you like this store environment”. Ook het item
“Would you enjoy shopping in this store?” legt meer het accent op de ‘enjoyment’
dan dat het gaat om gedrag(intentie).

De items kunnen ingedeeld worden conform de vierdeling van Mehrabian &
Russell (1974) en Donovan & Rossiter (1982): vragen over de ruimte willen ver‐
laten (avoidance) of er willen blijven (approach); vragen over de ruimte wel of niet
verder willen verkennen; vragen over het wel of niet contact zoeken met anderen
in de ruimte; en vragen over het wel of niet in de ruimte willen werken of kunnen
werken aan een moeilijke taak. Er is iets voor te zeggen om de laatste categorie
weg te laten zoals Foxall (1997) beargumenteert omdat het minder direct van
toepassing is in de context van bezoek aan een winkel, museum of festival. Volle‐
digheidshalve is de categorie hier wel meegenomen.

In de besproken studies wordt veelal een 5- of 7-punts Likertschaal gebruikt,
alleen Ergolu et al. (2003) gebruiken een semantische differentiaal en zetten
approach en avoidance tegenover elkaar. Het is echter aannemelijk dat approach en
avoidance ieder een eigen repertoire aan gedragingen vertonen zoals ook duidelijk
is uit de verschillende copingstrategieën die mensen voor handen hebben (van
Vliet, 1991). Het is daarom aan te raden aparte vragen te hanteren voor approach
en avoidance op bijvoorbeeld een 7-punts Likertschaal. Omdat het bij approach/
avoidance gaat om een ‘mate van’ is het verstandig voor de Likertschaal hier een
gepaste omschrijving voor te gebruiken zoals bijvoorbeeld ‘not at all - extremely
so’ zoals in Mehrabian & Russell (1974) (zie Appendix 1). Additionele items kun‐
nen afgeleid worden uit action readiness dimensies die de appraisal theorie onder‐
scheidt, zoals avoidance (“I wanted to have nothing to do with something or
someone, to be bothered by it as little as possible, to stay away”), attending (“I
wanted to observe well, to understand, or I paid attention”), en be with (“I wanted
to stay close, to be receptive to someone”) (zie 6.1.3).
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7.5.5 Atmospheric responsiveness
Er zijn vele moderators en mediators genoemd die inwerken op de beleving van
een ruimte, daarvan zal apart bekeken moeten worden hoe deze gemeten kunnen
worden. Hierop maken we één uitzondering. De invloed van persoonskenmerken
op de ervaring van een ruimte loopt vanaf Mehrabian & Russel (1974) tot Forrest
(2014) als een rode draad door verklaringsmodellen. Hiervoor zijn algemene ken‐
merken te noemen zoals de dispositie tot sensation seeking (Mehrabian & Russell,
1974; Zuckerman, 1979), maar er is ook specifiek onderzoek gedaan naar zogehe‐
ten environmental dispositions, verschillen tussen mensen hoe ze gewoonlijk
interacteren met hun omgeving. Het bekendste meetinstrument is waarschijnlijk
de Environmental Response Inventory (ERI) van McKechnie (1970; 1977), die
bestaat uit 184 stellingen over alledaagse situaties. De ERI meet 8 onderliggende
factoren maar gaat niet specifiek in op sfeer. Grossbart et al. (1990) tonen wel aan
dat deze onderliggende factoren, in verschillende mate, samenhangen met hoe
door klanten op sfeer wordt gereageerd.

Er is ook een specifieke dispositie ten aanzien van sfeer: atmospheric responsive‐
ness. Dit is te karakteriseren als “the extent to which environmental characteristics
influence customers’ decisions on where and how to shop and how much time to
spend shopping” (Eroglu, Machleit & Davis, 2001, p. 181). De enige aange‐
troffen studie die atmospheric responsiveness feitelijk meet is de studie van Eroglu,
Machleit & Davis (2003), waarbij vier items worden gebruikt in de context van
een winkel. Met enige aanpassing kunnen deze items ook voor andere ruimtes,
zoals een winkel, museum of festival, gebruikt worden (zie Appendix 1).

7.6 Van Gogh Droomt
In 2018 was er de gelukkige mogelijkheid een eerdere versie van de hier voor‐
gestelde vragenlijst voor sfeer (deels) al te testen, namelijk bij de installatie ‘Van
Gogh droomt: een reis door zijn geest’, in het Van Gogh museum (zie figuur 7.3).
Hierin worden bezoekers meegenomen in een emotionele reis met Van Gogh.
Tijdens het bezoek aan de installatie zijn geen schilderijen te bewonderen; bezoe‐
kers ondergaan een zintuiglijke ervaring die de turbulente periode presenteert
waarin Van Gogh in het Zuid-Franse Arles verbleef. De vijf ruimtes waar de
installatie uit bestaat drukken ieder een bepaalde fase en gemoedstoestand uit van
Van Gogh en speelt daardoor erg in op de sfeerbeleving van de bezoekers.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn de volgende (zie verder Van
Vliet, Hallema, Kuijper & Schrandt, 2019; Schrandt, van Vliet, Hallema &
Kuijper, 2019). Van de 259 ondervraagde Nederlandse bezoekers geeft 55% aan
de sfeer (heel) erg aangenaam te vinden, 12% vindt dit (helemaal) niet. Woorden
die de bezoekers zelf aandragen om de globale ervaring van Van Gogh Droomt te

beschrijven zijn: verrast, blij, nieuwsgierig, bezield en hoopvol. Deze ‘holistische’
evaluatie is verder uitgediept door ieder bezoeker verder te vragen over 1 (random
gekozen) ruimte: de algemene indruk van de ruimte (holistisch), omgevingsele‐
menten die bijdroegen aan de ervaring (omgevingsstimuli), gedragsintentie in de
ruimte, ervaren emoties en de beschrijving en evaluatie van de betreffende ruimte.
In Figuur 7.4 zien we voor ruimte 2 (‘The Promise of the south’) bijvoorbeeld de
gedragsintenties in de ruimte: er is duidelijk een toenadering (approach) tot deze
ruimte doordat men niet snel weg wil uit de ruimte maar juist de ruimte wil ver‐
kennen, er meer tijd in doorbrengen en ernaar terugkeren.

Figuur 7.3: Visuele weergave installatie Van Gogh droomt

De termen om de ruimte te beschrijven en te evalueren leiden tot specifieke
patronen per ruimte. In Figuur 7.5 is zo’n patroon te zien voor ruimte 3 (‘Living
with Gauguin’). De ruimte wordt beschreven als open en eenvoudig en geëvalu‐
eerd als aantrekkelijk en uitnodigend.

Op deze manier wordt per ruimte een profiel opgebouwd van de ervaren sfeer.
Misschien nog wel belangrijker is dat de verschillende ruimtes onderling verge‐
leken kunnen worden voor wat betreft het aspect sfeer. Uit de resultaten blijkt dat
bezoekers een andere sfeer per ruimte ervaren: zo wordt ruimte 2 het meest aange‐
naam gevonden en ruimte 1 (‘Leaving Paris’) het minst; ruimte 4 (‘Sever / The
Dream falls apart’) wordt meer complex en rommelig ervaren dan de andere
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Figuur 7.5: Beschrijving en evaluatie van de ruimte ‘Living with Gauguin’

ruimtes, terwijl ruimte 3 meer open wordt ervaren dan andere ruimtes. Die diffe‐
rentiatie zet zich verder voort als we naar de data over de evaluatie van de ruimtes
kijken, dan kent bijna iedere ruimte een eigen patroon. De grootste verschillen
zitten steeds tussen ruimte 2 (aantrekkelijk, stimulerend) en ruimte 1 (saai,
doods).

De ervaren emoties in diezelfde ruimte werden bevraagd door enerzijds het
aanvinken van emoties uit een lijst van 16 emotiewoorden (8 positief, 8 negatief ),
anderzijds door eigen woorden te gebruiken. De meest gebruikte (emo‐
tie)woorden waren: verrast, blij, kleurrijk, mooi, bijzonder, vol verwondering,
nieuwsgierig, energiek, bezield en hoopvol. Indien we de meer positief ervaren
emoties afzetten tegen de meer negatief ervaren emoties dan is er een duidelijk
golfpatroon te zien in de ‘emotionele’ reis van de bezoeker: er is een ‘opleving’ bij
ruimte 2, een kleine terugval bij ruimte 3 en 4 en weer een opleving in ruimte 5
(Figuur 7.6).

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek kon worden vastgesteld dat het
doel van het Van Gogh Museum om tegemoet komen aan de vraag om meer
beleving te bieden, was geslaagd. Ook kon precies worden aangeven per ruimte
waarom bezoekers positief waren. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is
ook dat de ontwikkelde methode om sfeer te meten werkt, in die zin dat de sfeer‐
beleving van ruimtes in kaart zijn te brengen aan de hand van de onderscheidde
componenten. Hierdoor kan een gedetailleerd inzicht worden verkregen in de
‘werking’ van een ruimte voor wat betreft sfeer, juist ook in vergelijking met ande‐
re ruimtes.

Bovendien bevestigde het onderzoek dat sfeer een belangrijke factor is in de

algehele beleving van de museumbezoeker. hoe hoger de score op een aangename
sfeer hoe hoger de scores van bezoekers op emotioneel geraakt zijn, geïnspireerd
zijn en waardevolle informatie hebben geleerd. Voor sfeer is er ook nog specifiek
gekeken naar de samenhang met tevredenheid en loyaliteit. Op beide aspecten
van tevredenheid (moeite/tijd waard, en bood meerwaarde) is er een significante
correlatie: hoe aangenamer de sfeer werd bevonden hoe hoger bezoekers scoorden
op tevredenheid. Eenzelfde effect is er voor loyaliteit. De twee gemeten aspecten

Figuur 7.4: Gedragsintentie in de ruimte ‘The Promise of the South’
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van loyaliteit (positief over praten, nogmaals bezoeken) hangen beide positief
samen met sfeer: hoe aangenamer men de sfeer vond hoe hoger bezoekers
scoorden op loyaliteit.

Figuur 7.6: Emotionele reis van Nederlanders bezoekers door de
vijf ruimtes van Van Gogh Droomt
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Appendix 1: items voor het meten van sfeer

Algemene referentielijst

(Environmental cues: ambient)*
The music was appropriate (+)
The place was clean (+)
The temperature in the place was too hot (-)
The smell of the place was bad (-)

(Environmental cues: design)
The color scheme of the space was pleasing (+)
The physical facilities were attractive (+)
Directions in the place were inadequate (-)
The lay-out of the place was confusing (-)

(Environmental cues: social)
The employees appeared neat (+)
The employees had a negative attitude (-)
Other visitors behaved in an unpleasant manner (-)
It was enjoyable being around other visitors (+)

(Environmental cues: exterior)
The place was located in a nice area (+)
The exterior of the building was unappealing (-)

* measurement scale:
Strongly disagree (1) _ _ _ _ _ _ _ Strongly agree (7)

(descriptive atmospherics)
How would you describe the space you visited?
Ordered _ _ _ _ _ _ _ Jumbled
Patterned _ _ _ _ _ _ _ Random
Varied _ _ _ _ _ _ _ Repetitive
Small _ _ _ _ _ _ _ Large
Roomy _ _ _ _ _ _ _ Cramped
Open _ _ _ _ _ _ _ Enclosed
Simple _ _ _ _ _ _ _ Complex
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(evaluative atmospherics)
I found the space…
Depressing _ _ _ _ _ _ _ Cheerful
Pleasant _ _ _ _ _ _ _ Unpleasant
Comfortable _ _ _ _ _ _ _ Uncomfortable
Attractive _ _ _ _ _ _ _ Unattractive
Bright _ _ _ _ _ _ _ Dull
Unlively _ _ _ _ _ _ _ Lively
Boring _ _ _ _ _ _ _ Stimulating
Tense _ _ _ _ _ _ _ Relaxed
Unmotivating _ _ _ _ _ _ _ Motivating
Uninteresting _ _ _ _ _ _ _ Interesting
Annoying _ _ _ _ _ _ _ Appeasing
Unusual _ _ _ _ _ _ _ Usual
Unique _ _ _ _ _ _ _ Ordinary
Mysterious _ _ _ _ _ _ _ Clear
Charming _ _ _ _ _ _ _ Obnoxious
Novel _ _ _ _ _ _ _ Familiar
Intimate _ _ _ _ _ _ _ Distant
Cosy _ _ _ _ _ _ _ Formal
Hostile _ _ _ _ _ _ _ Friendly
Threatening _ _ _ _ _ _ _ Inviting

(holistic atmospherics)
My general attitude towards the space is…
Favourable _ _ _ _ _ _ _ Unfavourable
Postive _ _ _ _ _ _ _ Negative
Good _ _ _ _ _ _ _ Bad
Like _ _ _ _ _ _ _ Dislike
Enjoyable _ _ _ _ _ _ _ Unenjoyable

(felt emotion - PAD)
I felt…

Happy _ _ _ _ _ _ _ Unhappy
Pleased _ _ _ _ _ _ _ Annoyed
Satisfied _ _ _ _ _ _ _ Unsatisfied
Contented _ _ _ _ _ _ _ Melancholic
Hopeful _ _ _ _ _ _ _ Despairing
Relaxed _ _ _ _ _ _ _ Bored

Stimulated _ _ _ _ _ _ _ Relaxed
Excited _ _ _ _ _ _ _ Calm
Frenzied _ _ _ _ _ _ _ Sluggish
Jittery _ _ _ _ _ _ _ Dull
Wide-awake _ _ _ _ _ _ _ Sleepy
Aroused _ _ _ _ _ _ _ Unaroused

Controlling _ _ _ _ _ _ _ Controlled
Influential _ _ _ _ _ _ _ Influenced
In control _ _ _ _ _ _ _ Cared-for
Important _ _ _ _ _ _ _ Awed
Dominant _ _ _ _ _ _ _ Submissive
Autonomous _ _ _ _ _ _ _ Guided

(felt emotion - Basic emotions)*
I felt…

Enjoyment/Joy (happy/cheerful/delighted)
Surprise (puzzled/confused/startled)
Sadness (gloomy/sad/depressed)
Anger (hostile/annoyed/irritated)
Disgust (disgusted/offended/unpleasant)
Acceptance (helped/accepted/trusted)
Expectancy (alert/attentive/curious)
Fear (threatened/frightened/intimidated)
Interest (attentive/concentrating/alert)
Sadness (downhearted/sad/discouraged)
Shame (sheepish/bashful/shy)
Guilt (repentant/guilty/blameworthy)



348 Festivals & Beleving Appendix 349

Contempt (contemptuous/scornful/disdainful)
Distress
Dissmell

* measurement scale:
Not at all (1) _ _ _ _ _ _ _ Extremely so (7)

(felt emotion - Appraisals)*
The emotion I felt was caused by:

Goal relevance:
The situation having a personal relevance for me (+)
The situation having an importance for my well-being (+)
The situation meaning nothing to me (-)

Goal congruence:
The situation being obstructive to my goals (-)
The situation being inconsistent with what I wanted (-)
The situation helped me satisfy my needs (+)

Certainty/Outcome predicability:
I knew how the situation would end (+)
I could predict the outcome (+)
I was not certain how things would unfold (-)

Agency:
Things happening beyond anyone’s control
Other people were controlling the situation
My own behaviour

Controllability:
I had no control over the situation (-)
I was in control of the situation (+)
I could change the situation the way I wanted (+)

Coping potential:
I could cope with what the situation asked of me (+)
I did not know what to do to change the situation (-)
I did not know how to react (-)

Novelty/Expectancy:
That the situation was new to me (+)
Things happening that I did not expect (+)
The fact that nothing surprised me (-)

* measurement scale:
Not at all (1) _ _ _ _ _ _ _ Extremely so (7)

(approach - avoidance)*
How much would you want to spend more time in this space?
How much would you like to return to this space?
How much would you try to get out of this space?
How much would you avoid ever having to return to this space?
How much would you try to explore the space?
How much would you try to avoid looking around in this space?
How much does this space makes you talkative to a stranger next to you?
How much does this space makes you want to avoid talking to strangers next to you?
How much would you dislike having to work in this space?
How much do you think is this space a good opportunity to think out some difficult task
you have been working on?

* measurement scale:
Not at all (1) _ _ _ _ _ _ _ Extremely so (7)

(atmospheric responsiveness)*
When I go shopping / to a museum / to a festival, I pay attention to the store/museum/fes‐
tival environment
Things like sound, color, lighting in a store/museum/at a festival make a difference to me
in deciding which store I will shop at/museum/festival I will visit
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I find myself making decisions at what store to shop/what museum/festival to visit, based
on the store/museum/festival looks
Store/Museum/Festival decor influences my decision about where I shop/which museum/
festival to visit

* measurement scale:
Strongly disagree (1) _ _ _ _ _ _ _ Strongly agree (7)

Items gebruikt in onderzoek bij ‘Van Gogh droomt’ (van Vliet et al., 2019)

(Environmental cues)
"De kleuren van de wanden in de ruimte vond ik"

Schaal 1 - 5 (Niet toepasselijk - Wel toepasselijk)
"De inrichting van de tentoonstellingsruimte vond ik"

Schaal 1 - 5 (Verwarrend - Duidelijk)
"De soundscape (geluiden) van deze ruimte vond ik"

Schaal 1 - 5 (Niet toepasselijk - Wel toepasselijk)
"De vormgeving van deze ruimte vond ik"

Schaal 1 - 5 (Onaantrekkelijk - Aantrekkelijk)

“Welke elementen droegen het meest bij aan de gevoelens die u heeft ervaren?” (afhankelijk
van ruimte die bevraagd werd).
Vink aan wat van toepassing is.
"De tekst die je kon lezen"
"Het kleurgebruik"
"De vormen van de wanden ('blokken')"
"De soundscape"
"De persoonlijke uitspraken van Van Gogh"
"De bloemen"
"De spiegels en de lichteffecten"
"De bewegende beelden van de schilderijen"
"De stoelen"
"De spiegels"
"De rode lijn"

"De wand met lichteffecten"

(descriptive atmospherics)
“Ik vond de ruimte…”
Afwisselend _ _ _ _ _ _ _ Eentonig
Geordend _ _ _ _ _ _ _ Rommelig
Eenvoudig _ _ _ _ _ _ _ Complex
Ruim _ _ _ _ _ _ _ Krap
Ongestructureerd _ _ _ _ _ _ _ Gestructureerd
Klein _ _ _ _ _ _ _ Groot
Open _ _ _ _ _ _ _ Gesloten

(evaluative atmospherics)
“Ik ervoer de ruimte als…”
Saai _ _ _ _ _ _ _ Stimulerend
Formeel _ _ _ _ _ _ _ Knus
Intiem _ _ _ _ _ _ _ Afstandelijk
Uitnodigend _ _ _ _ _ _ _ Bedreigend
Levendig _ _ _ _ _ _ _ Doods
Ontspannen _ _ _ _ _ _ _ Spannend
Plezierig _ _ _ _ _ _ _ Deprimerend
Aantrekkelijk _ _ _ _ _ _ _ Onaantrekkelijk
Comfortabel _ _ _ _ _ _ _ Oncomfortabel

(holistic atmospherics)
"Ik vond de sfeer in deze ruimte…"

Schaal 1 - 5 (heel erg onaangenaam - heel erg aangenaam)

(felt emotion)
"Welke gevoelens heeft u in deze ruimte ervaren?"
Vink aan wat van toepassing is.
1. Blij.
2. Verrast.
3. Nieuwsgierig.
4. Geconcentreerd.
5. Hoopvol.
6. Energiek.
7. Vol Verwondering.
8. Bezield.
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9. Ontmoedigd.
10. Geïrriteerd.
11. Somber.
12. Onplezierig.
13. Angstig.
14. Verward.
15. Afwezig.
16. Gespannen.

(approach - avoidance)*
"Ik wilde deze ruimte zo snel mogelijk verlaten."
"Deze ruimte nodigde uit om te verkennen."
"Ik wil nog een keer terug naar deze ruimte."
"Ik had meer tijd willen doorbrengen in deze ruimte."

* meetschaal:
Schaal 1 - 5 (Helemaal mee oneens - Helemaal mee eens)

(atmospheric responsiveness)
“In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?”
"Als ik naar een museum ga, dan let ik op de omgeving van het museum"
"Zaken zoals geluid, kleur en licht zijn voor mij belangrijk in de omgeving van een
museum"
"Het uiterlijk van een museum beïnvloedt mijn keuze om het museum te bezoeken"

* meetschaal:
Schaal 1 - 5 (Helemaal mee oneens - Helemaal mee eens)
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Verantwoording

De teksten in dit boek kennen een navolgbare geschiedenis. De hoofdstukken 1,
3, 4 en 5 zijn ontleend aan hoofdstukken in het boek Festivalbeleving uit 2012
(van Vliet, 2012), die zijn herschreven, aangevuld en geredigeerd. Kort na 2012
nam het onderzoek naar festivals twee verschillende afslagen.

Een eerste afslag betrof het onderzoek naar het Nederlandse festivallandschap.
Dit heeft geresulteerd in een serie van publicaties onder de noemer FestivalAtlas
en een website (www.festivalatlas.nl). Dit onderzoek is mede geïnspireerd door het
jarenlang meewerken aan het zogeheten ‘Rotterdam’-project van historicus Henk
Gras naar openbare vermakelijkheden (Gras, 2009; Gras et al., 2011; van Vliet,
2020). In hoofdstuk 2 is een deel van de verzamelde data gepresenteerd en de
inzichten die dit oplevert. Elders is de data meer uitvoerig gepresenteerd en geïn‐
terpreteerd, inclusief een uitgebreide verantwoording van het onderzoek (van
Vliet, 2016; 2017; 2019). Voor festivals is de coronacrisis een waterscheiding, en
een referentie aan ‘voor’ en ‘na’ corona zal nog jaren doorklinken. Wie weet hoe
de sector zich herstelt. Met de data van de FestivalAtlas is er in ieder geval een
scherpe foto van het festivallandschap van voor corona.

De tweede afslag betrof de wens het onderzoek te richten op meer generieke
aspecten van (bezoekers)beleving. Hiertoe is ook onderzoek gedaan naar bezoe‐
kersbeleving in musea (onder andere Schrandt et al., 2019) en in winkels (onder
andere Van Vliet, Moes & Schrandt, 2015; Moes & van Vliet, 2017). Vanuit dit
onderzoek is gewerkt aan een onderliggende notitie over het meten van beleving,
deze tekst heeft als basis gediend voor hoofdstuk 6. Voorts was er in het
onderzoek naar museumbeleving de mogelijkheid een specifiek aspect van bele‐
ving verder in detail uit te werken, namelijk het meten van sfeer. Hierover is
eerder gepubliceerd middels de zelfstandige tekst The Measurement of Atmospherics
(van Vliet, 2018) en in een verdere uitwerking van het concept sfeer in open
publieke ruimte (van Vliet, 2019a). Hoofdstuk 7 brengt dit alles samen, inclusief
het empirisch onderzoek dat gedaan is naar sfeer bij de tentoonstelling ‘Van Gogh
droomt’ in het Van Gogh Museum in Amsterdam (van Vliet et al., 2019).

In dit boek komen dus vele onderzoeksactiviteiten en teksten van de afgelopen
jaren samen in een integraal geheel. Weliswaar met twee gezichten: het eerste deel
stelt festivals centraal en onderzoekt hoe beleving daarin een rol speelt, in het
tweede deel staat beleving centraal en dienen festivals als een voorbeeld van wat de
mogelijke consequenties kunnen zijn voor de bezoekersbeleving. De delen kun‐
nen apart worden gelezen maar ook als een omvangrijke exercitie om het gene‐
rieke en het specifieke met elkaar te verbinden.
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Glastonbury, het theaterfestival in Avignon, North Sea Jazz, Sensation White, de
Duitse oktoberfeesten, het carnaval in Rio en Venetië of de Mardi Gras in New
Orleans, de lancering van de nieuwste smartphone of gameconsole, de Fiesta in
Pamplona, plaatselijke talentenjachten, de May Day Cooper’s Hill Cheese Rolling
and Wake, waarbij het de bedoeling is om van een steile heuvel achter een
rollende Gloucester kaas aan te rennen… Het kost tegenwoordig aanzienlijke
moeite om op een vrije dag niet ondergedompeld te worden in allerlei festiviteiten
en evenementen. Festivals zijn hierin prominent aanwezig. Maar wat is een festival
eigenlijk? Deze studie formuleert hier een antwoord op door het rijke landschap
van festivals te schetsen en hoe dit te ontleden is in motivaties voor bezoek, de
specifieke bouwstenen van een festival, het festivalDNA, en de plek waar het
allemaal gebeurt: de festivalscape. Ondanks dat de laatste decennia het onderzoek
naar festivals aanzienlijk is toegenomen is de bezoekersbeleving van festivals een
onderwerp waar relatief weinig onderzoekers zich diepgaand mee bezig hebben
gehouden. In het tweede gedeelte van dit boek staat beleving centraal, waarbij
emotietheorieën worden besproken en allerhande belevingsmodellen en meet-
methoden de revue zullen passeren om de weg vrij te maken voor een gerichte en
onderbouwde analyse van de bezoekersbeleving, zoals de beleving van sfeer.
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