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Introductie 

Waarschijnlijk heb je ze een keer gezien, een koppel gekleed in dezelfde jas, broek en 

schoenen. In sommige gevallen hebben ze zelfs dezelfde houding en gezichtsuitdrukking. 

Deze koppels worden ANWB-stelletjes genoemd. De oprichter van deze term, die anoniem 

wil blijven, zegt in een interview dat hij heeft gewerkt in een ANWB-winkel. De oprichter 

verklaart: “Daar kochten stelletjes soms dezelfde jas. Dan kocht de vrouw ook de mannenjas 

of andersom” (EditieNL, 2017). 

 Aangezien er een overvloed is aan beschikbare kleding in Nederland, kiezen ANWB-

stelletjes er bewust voor om zich identiek te kleden. Dit vind ik wansmaak omdat ik waarde 

hecht aan een individuele kledingstijl en het persoonlijk mooier vind als outfits op elkaar 

afgestemd zijn.   

 In dit essay kijk ik op een sociologische manier naar de wansmaak van de ANWB-

stelletjes. Eerst verklaar ik mijn mening aan de hand van de distinctietheorie van Bourdieu, 

dan zoek ik naar verschillende sociale groepen die het met mijn mening eens kunnen zijn. 

Daarna vergelijk ik mijn consumptie van de ANWB-stelletjes met de kijkstijlen van McCoy 

en Scarborough, tot slot link ik mijn voorbeeld aan Goffmans dramaturgisch perspectief. 

Distinctietheorie 

 Pierre Bourdieu suggereert in zijn boek La distinction dat sociale groepen, naast het 

verschil in economisch kapitaal, zich ook onderscheiden van andere groepen doormiddel van 

culturele smaak (Alexander, 2003, pp. 228-9). Bourdieu beweert met zijn distinctietheorie dat 

mensen afkomstig uit een vergelijkbaar milieu, die samen een sociale groep vormen, een 

vergelijkbare smaak voor kunst ontwikkelen om zich af te zetten van lagere sociale klassen 

(Wikipedia, 2021). Zo stelt Bourdieu dat “de arbeidersklasse verwacht dat een object een 

functie vervult” (Bourdieu, 1984, p. 5), in tegenstelling tot de bovenklasse die meer waarde 

hecht aan de vorm van een object.  

 Op zoek naar goede kleding voor een maandenlange reis door Zuid-Afrika, bezocht 

Bernadette Keizer een ANWB-winkel. Ze vertelt in haar column: 
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Voor de grap pas ik het lelijkste model dat ik vinden kan. Ze heet Ageet, is kotsgroen 

van kleur en ziet eruit als een kruising tussen bouwvakschoeisel en een regenlaars. 

Dan gebeurt er iets bijzonders. Verrek, Ageet zit wel heel lekker. … Mijn vriend gaat 

voor een poep, sorry 'houtbruin' exemplaar. En allebei scoren we nog een fleecevest. 

Het beste van de ANWB komt bij de kassa. Met de pas krijg ik zo veel korting dat de 

prijs van de schoenen van 130 naar 44 euro gaat. Als we naar buiten lopen met twee 

volle tassen, zeggen we niks. We zijn ongemerkt een ANWB-koppel geworden. 

(Keizer, 2019) 

Hieruit blijkt dat ANWB-stelletjes hun kleding selecteren op functionaliteit. Ze verwachten 

kwaliteit kleding voor een lage prijs. Omdat ze functionaliteit verkiezen boven vorm, is het is 

ook niet vreemd dat deze stelletjes er hetzelfde uit zien.  

 Bourdieu zou ANWB-stelletjes tot de arbeidersklasse classificeren vanwege hun 

voorkeur voor functionaliteit. Omdat ik opgegroeid ben in een middenklasse-milieu, zet ik 

mij volgens de distinctietheorie af van de kledingstijl van de arbeidersklasse en vind ik 

daarom de kleding van ANWB-stelletjes wansmaak. Behorend tot de middenklasse, zou ik 

echter te hard proberen om stijlvol gekleed te verschijnen. Aangezien dit voor mij niet altijd 

geldt en omdat ik meerdere kledingstijlen heb, zijn de grenzen die Bourdieu aangaf minder 

streng dan hij dacht.  

 Peterson en Simkus bedachten daarop de termen omnivoor (ervaart culturele objecten 

afkomstig uit verschillende kunstvormen) en univoor (ervaart slechts enkele kunstvormen) 

(Alexander, 2003, p 232). Volgens Peterson en Simkus ben ik een omnivoor en zijn ANWB-

stelletjes univoren, waardoor ik minder culturele raakvlakken deel met deze mensen. Dat 

verklaart vervolgens waarom ik vind dat ANWB-stelletjes een slechte kledingsmaak hebben. 

Sociale stratificatie 

 De sociale groepen die het met mij eens zullen zijn, hebben waarschijnlijk ongeveer 

even veel cultureel kapitaal als ik. Bourdieu heeft het concept cultureel kapitaal bedacht en 

het betekent “het geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon” 

(Wikipedia, 2020). Personen met even veel cultureel kapitaal komen voornamelijk uit 

dezelfde sociale klassen. Dit zullen mensen uit de (hogere) middenklasse zijn. Ook heb je, 

zoals eerder benoemd, cultureel omnivoren en univoren. Zo kunnen er omnivoren uit de 

arbeidersklasse en univoren uit de opperklasse zijn, die mijn mening delen.  

 Het Instagram account anwbstelletjes heeft op het moment van schrijven 40.200 
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volgers. De meest voorkomende reacties bevatten (uit)lachende emoji’s en die bevestigen 

Bourdieu’s distinctietheorie; mensen met een hoger cultureel kapitaal bepalen wat wel en niet 

stijlvol is. In dit geval wordt de kledingstijl van ANWB-stelletjes (mensen met een laag 

economisch en cultureel kapitaal) gezien als lachwekkend slecht. Dit laat zien dat de elite 

bepalend is voor wie een hoog en een laag cultureel kapitaal heeft, waardoor cultureel 

kapitaal oneerlijk is verdeeld. Er is daarom sprake van sociale stratificatie: “het indelen van 

groepen mensen in maatschappelijke lagen waartussen een ongelijkheidsverhouding bestaat” 

(Wikipedia, 2020). 

Kijkstijl 

 Op het internet zijn mensen niet bang om zichzelf een ANWB-stel te noemen, zoals 

Keizer deed in haar column, al was deze opmerking ironisch bedoeld. Ook op het eerder 

benoemde Instagram account worden de stelletjes uitgelachen, de volgers halen plezier uit het 

zien van de slecht geklede koppels. Hieruit verwacht ik dat de meeste mensen die bekend zijn 

met de term ANWB-stelletjes, of zelfs het Instagram account volgen, neerkijken op de 

koppels. Deze vorm van consumptie komt overeen met de kijkstijl ‘ironische consumptie’ 

zoals McCoy en Scarborough deze hebben omschreven: “While they label some of the shows 

they watch with negative terms, such as ‘trashy,’ ‘stupid,’ or ‘horrible,’ and describe the 

characters on these shows with similar labels, this categorization does not inhibit a positive 

viewing experience” (p. 49, 2014). 

 Al lach ik ook de ANWB-stelletjes achter hun rug om uit, heb ik toch een zwak voor 

de stelletjes. Er is simpelweg iets schattigs aan een oud koppel dat zich niet modieus kleedt 

en/of zich niet bewust is van wat anderen dragen. Het kan zelfs een teken van liefde zijn 

tussen de partners en deze kledingstijl waardeer ik, al vind ik dit wansmaak. Ik kijk ook graag 

ironisch naar de foto’s van ANWB-stelletjes maar doe dat met een positievere blik op de 

koppels dan de ironische consumenten. In tegenstelling tot de ironische consumenten, “the 

camp viewer reveres the cultural object for how bad it is and admires the vision and passion 

of the producer” (p. 51). McCoy en Scarborough noemen deze kijkstijl ‘camp sensibility’ en 

deze vorm van consumptie komt het meest overeen met die van mij.  

Dramaturgie 

 Ervin Goffman is de bedenker van het dramaturgische perspectief. Volgens Goffmans 

theorie zijn sociale interacties vergelijkbaar met het performen van een voorstelling en hij 

ziet het sociale leven als een drama of toneelstuk (Macionis & Plummer, 2012, p. 222). 
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Goffman veronderstelt dat mensen hard werken om voor anderen als ‘normaal’ te worden 

gezien (p. 223). Mensen presenteren zichzelf met symbolische attributen (zoals gedrag en 

bezittingen) zodat ze hun rol geloofwaardig overbrengen. Naar het dramaturgische 

perspectief, kleden en gedragen mensen zich zoals sociale groepen van hun verwachten; als je 

een rol speelt, pas je je kostuum en gedrag aan naar je personage.  

 Hogere sociale klassen hebben een beeld van de arbeidersklasse en gaan er van uit dat 

deze klasse zich hiernaar gedraagt. In het voorbeeld van de ANWB-stelletjes worden de 

koppels verwacht om zich ‘slecht’ gekleed te vertonen en weinig cultureel kapitaal te 

verkrijgen. Vervolgens doen de koppels dit uit symboliek voor hun rol in de maatschappij, 

hun slechte smaak wordt gezien als passend en de rol van de ANWB-stelletjes wordt 

vervolgens overtuigend gespeeld.  

Conclusie 

 Vanuit de distinctie theorie en sociale stratificatie wordt het duidelijk dat het oneerlijk 

verdeelde economisch en cultureel kapitaal van de ANWB-stelletjes leidt tot een voorkeur 

voor functionele kleding. Dat de scheiding tussen modieus en wansmaak wordt bepaald door 

de hogere sociale klassen, wordt bevestigd door de ironische consumptie van ANWB-

stelletjes op Instagram. Volgens het dramaturgische perspectief vervullen de ANWB-

stelletjes hun sociale rol en kiezen bijbehorende kleding voor hun identiteit.  

 Voordat ik dit essay heb geschreven keek ik neerkijkend naar ANWB-stelletjes. Ik 

kon me geen andere redenen bedenken voor hetzelfde willen dragen als je partner dan 

individuele wansmaak. Maar na het schrijven van dit verslag en na het koppelen van mijn 

voorbeeld van wansmaak aan sociologische theorie, heb ik meer begrip gekregen voor de 

stelletjes. Er wordt een druk uitgeoefend vanuit hogere klassen op de ANWB-stelletjes 

afkomstig uit de arbeidersklasse. Al blijf ik het wansmaak vinden, er komt simpelweg meer 

aan bod dan slechts een persoonlijke kledingstijl.  

 Uit dit essay wordt echter niet duidelijk hoeveel vrije wil de ANWB-stelletjes hebben 

en in hoeverre ze hun kledingstijl bewust kiezen uit persoonlijke voorkeur. Hier is meer 

onderzoek voor nodig.  
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