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Voorwoord

Kernactiviteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is om 
wetenschappelijke verkenningen te verrichten naar ‘het sociaal en 
cultureel welzijn hier te lande’. Veelal slaat die kernactiviteit neer 
in lijvige en doorwrochte studies, soms evenwel ook in luchtige en 
kernachtige stukjes. Teneinde die her en der verschenen stukjes aan 
de vergetelheid te ontrukken start het scp een reeks waarin dergelijke 
kleinere bijdragen zullen worden gebundeld.

Deze eerste bundeling betreft bijdragen van de onderzoeksgroep 
Tijd, Media en Cultuur. Aan de orde komen vragen als wat Neder-
landers in hun vrije tijd doen en wat in hun leven de rol van ict en 
cultuur is. De hier gebundelde Tijdverschijnselen geven een beeld van 
actuele vraagstukken betreffende tijd, media en cultuur, alsook van 
scp-onderzoek ter zake.

Het bundelen van deze artikelen was mogelijk dankzij de bereidwil-
lige medewerking van de media waarin ze oorspronkelijk verschenen: 
mm Nieuws, de Automatiseringsgids, esb, eYe, Facta, i&i, Index, en nrc 

Handelsblad.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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De besteding van steeds minder vrije tijd

Andries van den Broek

De wekelijkse hoeveelheid vrije tijd van Nederlanders is sinds 1995 
afgenomen, zo leert ons de 2000-editie van het vijf jaarlijkse tijdsbe-
stedingonderzoek. Waar is die afname aan te wijten en waar is dat 
krimpend vrijetijdsbudget aan besteed?

Minder vrije tijd
In de periode 1995-2000 daalde het vrijetijdsbudget in een doorsnee 
week met twee-en-een-half uur (van 47,3 naar 44,8 uur). Die afname 
van de vrije tijd is niet helemaal nieuw. Al sinds het herstel uit de reces-
sie van de jaren tachtig was onder de werkende bevolking sprake van 
meer verplichtingen. De groeiende arbeidsinspanning zette de vrije 
tijd onder druk, vooral in het tweeverdienershuishouden, een samen-
levingsvorm die snel opgang maakte.

Opvallend aan de periode 1995-2000 is niet alleen de daling van de 
hoeveelheid vrije tijd, maar ook de achterliggende dynamiek. Terwijl 
de vermindering van de vrije tijd eerder beperkt bleef tot degenen met 
groeiende arbeidsverplichtingen, is die nu het gecombineerde resul-
taat van meer werk en meer slaap. Beide factoren nemen elk ongeveer 
de helft van de afname van de vrije tijd voor hun rekening.

De groeiende arbeidstijd betekent niet dat werkenden het in 2000 
drukker hadden dan in 1995. Het ligt anders: een fl ink groter deel 
van de bevolking is aan het werk. Dit blijkt niet alleen uit het Tijdsbe-
stedingsonderzoek (waarvoor mensen een week lang een dagboekje 
bijhouden), maar ook uit de Enquête Beroepsbevolking van het cbs: 
het aantal mensen met betaald werk groeide in die jaren met bijna 
900.000. Dit heeft vooral geleid tot een groei van het aantal twee- (of 
anderhalf)verdienershuishoudens, met als gevolg dat meer mensen 
met de combinatie van arbeid en zorg geconfronteerd werden.

Vormen van vrijetijdsbesteding
Hoe werkt de afname van de vrije tijd met vijf procent door op de ver-
schillende activiteiten die men in de vrije tijd onderneemt? Is de kaas-
schaaf gehanteerd en op elke vorm van vrijetijdsbesteding evenredig 
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bezuinigd? Of zijn sommige activiteiten ontzien en is op andere extra 
bezuinigd?

Om die vraag te beantwoorden is het hele scala aan vrijetijdsacti-
viteiten in acht vormen van vrijetijdsbesteding samengebald: lezen 
van gedrukte media, gebruik van elektronische media (inclusief pc), 
huiselijke sociale contacten, maatschappelijke participatie (vrijwil-
ligerswerk, onbetaalde hulpverlening, kerkgang), uitgaan (bezoek 
musea, pretparken, horeca, theaters), sport en bewegen, overige lief-
hebberijen en vrijetijdsmobiliteit (tabel 1).

Tabel 1 Vormen van vrijetijdsbesteding, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-
2000 (in uren per week en index 2000, 1995 = 100)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 index

gedrukte media 6,1 5,7 5,3 5,1 4,6 3,9 86

elektronische media 12,4 12,1 13,6 13,7 14,2 14,8 104

sociale contacten 12,7 12,5 11,5 11,4 10,9 10,1 93

maatschappelijke participatie 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 1,8 81

uitgaan 2,4 2,2 2,4 2,6 2,6 2,5 97

sport en bewegen 1,5 1,6 2,1 1,8 2,1 1,8 85

overige liefhebberijen 8,2 8,7 9,0 7,7 7,5 6,8 91

vrijetijdsmobiliteit 2,6 2,3 2,9 2,9 3,2 3,0 94

Bron: SCP (Trends in de tijd, p. 52)

Er is over nagenoeg de gehele breedte op de vrije tijd bezuinigd, 
behalve op het gebruik van elektronische media, waarvoor zelfs wat 
meer tijd werd ingeruimd. Waar bezuinigd werd, gebeurde dat niet tel-
kens in dezelfde mate. Op maatschappelijke participatie (19%), sport 
en bewegen (15%) en lezen van gedrukte media (14%) werd beduidend 
sterker dan trendmatig (5%) bezuinigd. Bij de vier andere vormen van 
vrijetijdsbesteding – huiselijke sociale contacten, uitgaan, liefheb-
berijen en vrijetijdsmobiliteit – lag de reductie in dezelfde orde van 
grootte als de afname van de vrije tijd (overigens is de afname in het 
uitgaan niet statistisch signifi cant).

Die meer-dan-trendmatige bezuiniging op lezen past in een langdu-
rige trend. Reeds jaren is sprake van een gestage uitruil van lezen voor 
andere vrijetijdsactiviteiten. De groei van het gebruik van elektroni-
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sche media past eveneens in een langere trend, die ondanks een slin-
kend vrijetijdsbudget verder doorzette. Voorheen was de groeiende 
populariteit van de televisie hiervan de oorzaak, ditmaal het toegeno-
men computergebruik. De sterke daling in maatschappelijke partici-
patie en in sport en bewegen past niet in een dergelijke lange termijn 
ontwikkeling. Dit duidt op een relatief hoge vrijetijdselasticiteit, in de 
zin dat men bij een krimpend vrijetijdsbudget kennelijk bij voorkeur 
hierop bezuinigt. Overigens laat zich bij sport en bewegen mede een 
effect van het slechte weer tijdens het veldwerk vermoeden. 

Kenmerken van vrijetijdsbesteding
Hoe besteedt men de vrije tijd? Behalve in termen van vormen van 
vrijetijdsbesteding laat die vraag zich ook in termen van enkele 
algemene kenmerken van de vrije tijd beantwoorden. De uithuizigheid 
(locatie en reistijd) geeft aan in welke mate men de vrije tijd thuis dan 
wel elders doorbrengt. De kapitaalintensiteit (uitgaven en uitrusting) 
bevat informatie over consumptie voor de vrije tijd. En de diversiteit 
(het aantal verschillende activiteiten) verwijst naar de breedte van het 
vrijetijdsrepertoire. Aangezien het hierbij om ongelijke grootheden 
gaat, en het juist om een vergelijking van ontwikkelingen gaat, is van 
geïndexeerde cijfers gebruik gemaakt (tabel 2).

In 1995 was de vrijetijdsbesteding ‘uithuiziger’ dan ooit tevoren. 
Hoewel van 1980 tot 1990 sprake was van een licht toenemende uithui-
zigheid, was de toename in 1995 opmerkelijk. Heeft die voorkeur voor 
uithuizige vrijetijdsbesteding tijdens de krimp van het vrijetijdsbudget 
stand gehouden, of is daar juist weer op bezuinigd? Het laatste is het 
geval. De vermindering van de vrije tijd (2,5 uur per week) ging vrijwel 
volledig ten koste van de uithuizige vrije tijd (2,3 uur per week). De 
uithuizigheid is met 36 procent van de vrije tijd terug op het niveau 
van de jaren tachtig. In 1995 lag dat nog twee procentpunten hoger, 
een daling van 7 procent. De reistijd in de vrije tijd gaf een daling in 
dezelfde orde van grootte te zien (6%).



     Veranderende vrijetijdsbesteding   13

Tabel 2 Kenmerken van de vrijetijdsbesteding, bevolking van 12 jaar en ouder, 
1975-2000 (indexcijfers, 1975 = 100 en index 2000, 1995 = 100) 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 index

hoeveelheid vrije tijd 100 98 102 99 99 94 95

uithuizigheid van vrijetijdsbesteding 100 97 102 103 110 101 93

reistijd t.b.v. vrijetijdsbesteding 100 87 110 108 121 114 94

consumptieve bestedingen t.b.v. de 
vrije tijd 100 121 117 138 151 178 118

outillage t.b.v. huiselijke vrijetijdsbe-
steding 100 130 167 204 240 257 107

diversiteit van vrijetijdsactiviteiten per 
week 100 100 99 96 95 91 95

diversiteit van vrijetijdsactiviteiten per 
jaar 100 99 102 103 107 109 102

Bron: SCP (Trends in de tijd, p.47) 

De uitgaven voor de vrije tijd bleven stijgen. De consumptieve bestedin-
gen ten behoeve van de vrije tijd lagen in 2000 naar schatting 18 pro-
cent hoger dan in 1995. Vanwege de afname van de vrije tijd betekent 
dit een toename van de kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding 
met bijna een kwart (24%). Dit bevestigt een vroegere voorspelling dat 
de kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding zou toenemen naar-
mate vrije tijd schaarser werd. Dit wijst er op dat de keus tussen meer 
consumptie en meer vrije tijd veelal in het voordeel van consumptie 
uitvalt. Die groei van die uitgaven is deels weerspiegeld in het verder 
gestegen niveau van elektronische outillage van Nederlandse huis-
houdens. Die groei was niet langer het gevolg van verdere penetratie 
van audio- en video-apparatuur, maar nu van de opmars van de pc.

Het aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan men per week deelneemt, 
liep terug met vijf procent. Doordat de verenging van de repertoire-
breedte gelijke tred hield met de krimp van het vrijetijdsbudget, liep 
het aantal activiteiten per tijdseenheid niet terug. Via antwoorden op 
de vragenlijsten ontstaat een beeld van de repertoirebreedte van de 
vrijetijdsbesteding in de loop van het jaar. De repertoirebreedte op 
jaarbasis heeft geruime tijd een stijging te zien gegeven. Sinds 1995 
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was echter niet langer sprake van een (statistisch signifi cante) verbre-
ding van het vrijetijdsrepertoire. Het aantal activiteiten op jaarbasis en 
dat op weekbasis groeiden in de loop der jaren uiteen. Dit wijst erop 
dat men aan meer activiteiten ‘wel eens’ deelneemt, hetgeen eerder als 
een verschuiving van participant naar passant is gekenmerkt.

De verdeling van minder
Er wordt meer gewerkt, meer geslapen en dus resteert er minder vrije 
tijd. Bij de verdeling van de verminderde hoeveelheid vrije tijd is niet de 
kaasschaaf gehanteerd, maar is op enkele vormen van vrijetijdsbeste-
ding (lezen van gedrukte media, maatschappelijke participatie, sport 
en bewegen) meer dan trendmatig bezuinigd, terwijl het gebruik van 
elektronische media schijnbaar ongehinderd opnieuw toenam. In de 
verminderde vrije tijd trok men er minder op uit en ondernam men per 
week minder vrijetijdsactiviteiten. De uitgaven voor de vrije tijd bleven 
echter stijgen.

Literatuur
Breedveld, K. en A. van den Broek (red.)(2001), Trends in de tijd. Den Haag: Soci-

aal en Cultrueel Planbureau.
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Het Veronica-misverstand, ofwel: je bent oud 
en je wilt wat

Andries van den Broek en Jos de Haan

‘Je bent jong en je wilt wat’, luidde jarenlang de slogan waarmee de 
Veronica Omroep Organisatie kijkers en leden aan zich probeerde te 
binden. Die slogan verwoordt het idee dat jongeren een opwindend, 
afwisselend en avontuurlijk leven leiden. Hun ongebondenheid (geen 
gezin, geen grote fi nanciële verplichtingen) legt hen nog weinig 
beperkingen op, zodat ze nog volop de meerkeuzemogelijkheden van 
het leven aan het verkennen zijn.

Dit beeld bevat een kern van waarheid. Jongeren hebben inderdaad 
een dynamischer levensstijl dan ouderen. Jongvolwassenen (20 tot 35 
jaar) ondernemen meer vrijetijdsactiviteiten en zijn een groter deel van 
hun vrije tijd van huis dan ouderen. Naarmate men op leeftijd komt, 
neemt het aantal vrijetijdsactiviteiten af en brengt men een groter deel 
van de vrije tijd thuis door. Overigens is het niet de jeugd (12 tot 20 jaar) 
maar zijn het de jongvolwassenen die het meest van alle leeftijdsgroe-
pen de Veronica-slogan belichamen.

De welvaartsgroei heeft mensen in staat gesteld meer geld aan hun 
vrijetijdsbesteding te spenderen, het stijgende opleidingsniveau heeft 
meer cultuurgoederen binnen hun bereik gebracht en de vrijetijdsindu-
strie bracht almaar meer vrijetijdsattributen op de markt. Tegelijk heeft 
het proces van ontkerkelijking de levensbeschouwelijke restricties op 
de vrijetijdsbesteding verminderd. Dit alles heeft een bescheiden toe-
name van het aantal vrijetijdsactiviteiten tot gevolg gehad (+3%). De 
uithuizige vrijetijdsbesteding zat duidelijker in de lift (+10%).

Jongeren verkeren bij uitstek in de positie om de vruchten van de 
welvaartsgroei, de onderwijsexplosie, de expanderende vrijetijdsindu-
strie en de wegvallende restricties te plukken. In de geest van de slogan 

‘Je bent jong en je wilt wat’ zou dan ook mogen worden verwacht dat 
de dynamisering van de vrijetijdsbesteding (meer activiteiten, meer 
uithuizigheid) vooral op jongeren van toepassing is. Het tegendeel is 
evenwel het geval.
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De ontwikkelingen in het vrijetijdspatroon van jeugdigen en jongvol-
wassenen vormen allerminst een toonbeeld van groeiende dynamiek. 
Het enige teken van een dynamischer vrijetijdsbesteding van die groe-
pen is de groeiende uithuizigheid van jongvolwassenen. De overige 
ontwikkelingen verliepen echter juist in omgekeerde richting. Onder 
jongvolwassenen gaf het aantal vrijetijdsactiviteiten een lichte terug-
gang te zien, de leeftijdsgroep daaronder (12-19 jaar) werd wat minder 
uithuizig, terwijl het aantal vrijetijdsactiviteiten onder die jeugdigen 
zelfs aanzienlijk daalde.

Een groeiende dynamiek was juist te vinden bij de bevolking van 35 
jaar en ouder (tabel 1). Niet de jongeren maar de ouderen hebben de 
kans te baat genomen om hun bestaan te verlevendigen. Zowel wat 
betreft het aantal activiteiten als wat betreft de uithuizigheid ver-
toonde het vrijetijdsrepertoire van oudere leeftijdsgroepen een sterke 
inhaalbeweging. De aanvankelijke verschillen naar leeftijd zijn hier-
door belangrijk genivelleerd.

Tabel 1 Aantal vrijetijdsactiviteiten respectievelijk uithuizigheid van de vrije tijd 
onder de bevolking van 12 jaar en ouder per leeftijdsgroep (indexcijfers, 
bevolkingsgemiddelde van 1975 is op 100 gesteld), 1975-1985-1995

aantal vrijetijdsactiviteiten uithuizigheid van de vrije tijd

1975 1985 1995 1975 1985 1995

12-19 jaar 116 107 101 127 122 124

20-34 jaar 114 112 110 113 116 127

35-49 jaar 102 105 108 90 92 100

50-64 jaar 89 91 100 83 89 104

65 jaar en ouder 64 74 87 76 79 86

Bron: SCP (Tijdsbestedingsonderzoek 1975-1985-1995)

Ook ouderen hebben tegenwoordig een breed en uithuizig activitei-
tenrepertoire. Het ethos van de belevenissencultuur is minder dan 
voorheen het voorrecht van jongeren. De Veronica-slogan ‘Je bent jong 
en je wilt wat’ doet nog wel opgeld, maar heeft aan zeggingskracht 
ingeboet. De gedachte dat de dynamisering van de vrijetijdsbesteding 
voor rekening van jongeren komt, kan dan ook als het Veronica-mis-
verstand worden geboekstaafd.
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Tijdsordening is optelsom van onbedoelde 
uitkomsten

Andries van den Broek

Ook de nobelste doelstellingen roepen soms nieuwe knelpunten in het 
leven. Zo heeft de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt via 
de snelle opkomst van het tweeverdienershuishouden tot een grotere 
tijdsdruk geleid. Flexibilisering van arbeids- en winkeltijden kan die 
tijdsdruk helpen verzachten. Ontwikkelingen richting 24-uursecono-
mie maken echter inbreuk op collectieve rustmomenten: leniging van 
individuele tijdsnood staat op gespannen voet met bescherming van 
collectieve ritmen. Overigens is de inrichting van de tijdsordening niet 
zozeer een doel op zich, maar een optelsom van onbedoelde uitkom-
sten.

De arbeidsdeelname van vrouwen is in enkele decennia fl ink toege-
nomen. De tijd dat de huwelijksvoltrekking tevens het einde van de 
beroepsloopbaan van de vrouw betekende lijkt verder weg dan de lut-
tele decennia die sindsdien verstreken zijn. De groeiende arbeidsdeel-
name van vrouwen heeft ingrijpende veranderingen in Nederlandse 
huishoudens teweeggebracht. Het voorheen dominante kostwinners-
huishouden verloor snel terrein aan het tweeverdienershuishouden 
(tabel 1).

Tabel 1 Huishoudensvorm waarin potentieel economisch actieve Nederlanders 
leven, 1975-1995, in procenten van de Nederlandse bevolking van 18 
tot 65 jaar

1975 1985 1995

eenpersoonshuishoudens 2 6 12

kostwinnershuishouden 59 48 33

tweeverdienershuishouden 13 22 32

andersa 25 24 22

a Mensen die bij ouders inwonen, en mensen in huishoudens waarin niemand betaald werk verricht.

Bron: SCP (TBO)
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Ondanks een wat stoffi g imago is het kostwinnershuishouden in één 
opzicht ondubbelzinnig modern: het kent een hoge graad van speci-
alisatie. De huisvrouw concentreert zich op de zorg voor huishouden 
en gezin, de man verdient de kost. Met de opkomst van het tweeverdie-
nerschap daalde het voorheen hoge niveau van specialisatie in Neder-
landse huishoudens. In plaats daarvan kregen meer mensen met 
een combinatie van betaalde arbeid en huishoudelijk werk te maken 
(Knulst en Van Beek 1990). Een lang proces van functionele differen-
tiatie en specialisatie kwam hiermee, in de privé-sfeer althans, ten 
einde.

In tweeverdienershuishoudens vergt het totaal aan verplichtingen 
van beide partners 105 uur per week, tegen 91 uur in kostwinnershuis-
houdens. De toename van het aantal drukbezette tweeverdienershuis-
houdens betekent daarom een toename van het aantal mensen met 
minder vrije tijd.

Tijdsdruk is niet het enige probleem in tweeverdienershuishoudens. 
Een tweede en wellicht zelfs groter probleem is de coördinatie van het 
gezinsleven in het algemeen en de zorg voor de kinderen gedurende 
de tijd dat de ouders werken in het bijzonder. In kostwinnersgezinnen 
is de moeder beschikbaar om de zorg voor kinderen op zich te nemen, 
in tweeverdienersgezinnen vraagt de kinderopvang om een andere 
oplossing. In tweeverdienershuishoudens kost het meer moeite om de 
uiteenlopende leefritmes van de gezinsleden op elkaar af te stemmen. 
Waar de tijd van de huisvrouw een bufferfunctie tussen de diverse 
ritmes in het gezin vervulde, vormt het arbeidsritme van de werkende 
vrouw een extra complicatie bij de coördinatie van het gezinsleven.

Combinatiescenario
Hoewel het emancipatiebeleid op stimulering van de arbeidsdeelname 
van vrouwen gericht was, werden pas later concrete maatregelen afge-
kondigd om het moeders van jonge kinderen makkelijker te maken om 
te blijven werken. Die maatregelen omvatten fl exibilisering en verlen-
ging van zwangerschaps- en bevallingsverlof, invoering van onbetaald 
ouderschapsverlof en stimulering van kinderopvang. Kinderopvang 
evolueerde van kindgericht naar oudergericht. Terwijl peuterspeel-
zalen eerder te boek stonden als voorzieningen waar peuters zich in 
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contact met leeftijdgenoten konden ontwikkelen, gold ook de eman-
cipatie van de vrouw als motief achter maatregelen ter stimulering 
van de kinderopvang. Op het moment dat deze maatregelen werden 
aangekondigd, maakte al de helft van de moeders van jonge kinderen 
deel uit van de beroepsbevolking. Pas later ook werd de aandacht ver-
breed naar de herverdeling van betaald en onbetaald werk. Sinds 1992 
behoren de herverdeling van onbetaalde arbeid en de vergroting van 
de zorgverantwoordelijkheid van mannen tot de speerpunten van het 
emancipatiebeleid. De regering heeft laten weten zich geïnspireerd 
te voelen door de visie achter het combinatiescenario, dat voorziet in 
een werkweek van ongeveer 30 uur per week voor zowel mannen als 
vrouwen in het jaar 2010, waarbij ook de onbetaalde arbeid gelijk over 
de seksen is verdeeld. Verlofregelingen, kinderopvang en herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid hebben alle tot doel voortzetting 
van het tweeverdienerschap na de komst van kinderen mogelijk te 
maken. In diezelfde geest deed de Commissie Dagindeling van de 
Samenleving aanbevelingen om de combinatie van zorg en betaald 
werk te vergemakkelijken. Het tweeverdienerschap als zodanig staat 
nauwelijks ter discussie, de aandacht gaat uit naar de bestrijding van 
de keerzijden ervan.

Maar zelfs als het combinatiescenario werkelijkheid wordt - dat wil 
zeggen: als beide partners in een tweeverdienershuishouden 30 uur per 
week werken en als fl ankerend beleid hun coördinatieproblemen ver-
zacht – geldt dat de arbeidsinspanning per huis. houden in het bestek 
van enkele decennia met de helft zal zijn toegenomen. In dat ‘tweever-
dienershuishouden nieuwe stijl’ is de totale wekelijkse arbeidsduur 20 
uur hoger dan in het tot voor kort maatgevende kostwinnershuishou-
den. Slechts wanneer ter compensatie een substantieel deel van het 
huishoudelijk werk wordt uitbesteed leidt het combinatiescenario niet 
tot een toename van het tijdsbeslag van het totaal aan verplichtingen. 
Als echter onderdelen van dit ambitieuze scenario niet verwezenlijkt 
worden – omdat de 30-urige werkweek niet algemeen ingang vindt, 
omdat fl ankerend beleid de coördinatieproblemen niet afdoende 
verlicht, of omdat minder huishoudelijk werk wordt uitbesteed - zal 
de verdere opmars van het tweeverdienershuishouden een verdere toe-
name van tijdsdruk en coördinatieproblemen tot gevolg hebben.

De groeiende arbeidsdeelname van vrouwen is vanuit het oogpunt 
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van emancipatie positief te waarderen. Onbedoeld leidt de opmars van 
het tweeverdienershuishouden er evenwel toe dat de totale arbeidsin-
spanning van gezinnen toeneemt, de coördinatie van de gezinsagenda 
wordt bemoeilijkt en er minder vrije tijd overblijft.

Flexibilisering van arbeids- en winkeltijden
Hoewel primair ingevoerd omwille van effi ciënte bedrijfsvoering en 
internationale concurrentiepositie kan de fl exibilisering van arbeids- 
en winkeltijden hier enig soelaas bieden. De nieuwe Arbeidstijdenwet, 
van kracht per 1 januari 1996, voorziet in een aanzienlijke fl exibilise-
ring van de werktijdbegrenzing. De zaterdag geldt als een reguliere 
werkdag, de zondag mag 39 keer per jaar een werkdag zijn en inci-
denteel mag sterk van standaardwerktijden worden afgeweken. De 
Wet beoogt behalve de concurrentiekracht van het bedrijfsleven ook 
de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken te bevorderen. Ook 
de nieuwe Winkeltijdenwet, van kracht per 1 juni 1996, is mede met 
een beroep op die combineerbaarheid gelegitimeerd. ‘Om moderne 
arbeids- en leefpatronen niet in de weg te staan worden de restricties 
in de Winkelsluitingswet sterk verminderd’, heette het in het regeer-
akkoord van Paars i. De regering meende met de liberalisering van 
de winkelopenstellingstijden in een behoefte van tweeverdieners-
huishoudens te voorzien en aan de emancipatie van vrouwen en de 
integratie van etnische minderheden bij te dragen. Winkels mogen 
maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur geopend zijn, 
zonder limiet op het aantal openingsuren per week. Omdat zon- en 
feestdagen door een groot deel van de bevolking als gemeenschappe-
lijk rustpunt ervaren worden, moeten winkels op die dagen in principe 
gesloten zijn. Dit principe is echter ‘rekkelijk’ gehanteerd en met tal 
van ontbindende clausules omgeven. Gemeenten kunnen op twaalf 
zon- en feestdagen vrijstelling verlenen en voor diverse plaatsen (toe-
ristische locaties, luchthavens, ns-stations en benzinestations) en 
branches (videotheken, apotheken en bloemisten) gelden extra open-
stellingmogelijkheden. Los van eventuele economische voordelen 
heeft liberalisering van arbeids- en winkeltijden een zekere spreiding 
van tijdroosters tot gevolg. Dit kan de combinatie van professionele en 
huishoudelijke taken vergemakkelijken en de piekbelasting van voor-
zieningen als wegen en winkels verlichten (scp 1994). De Commissie 
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Dagindeling was van oordeel dat liberalisering van arbeids- en winkel-
tijden, mits aangevuld met verruiming en fl exibilisering van opvang 
van met name schoolgaande kinderen, de coördinatieproblemen in 
tweeverdienershuishoudens kan helpen verzachten.

Vooralsnog lijkt de beslissingsbevoegdheid over de fl exibele arbeidsin-
zet evenwel meer bij de werkgever dan bij de werknemer te liggen. Het is 
daarom nog maar de vraag of fl exibilisering van de arbeid de coördinatie 
van het gezinsleven en de combinatie van taken niet eerder bemoeilijkt 
dan vergemakkelijkt.

Vrijetijdsbesteding
Ontwikkelingen in de richting van een 24-uurseconomie zijn deels 
kritisch onthaald. Liberalisering van arbeidstijden heeft tot gevolg 
dat er vaker ‘buiten kantooruren’ wordt gewerkt en liberalisering van 
winkeltijden maakt ook avonden en zondagen dienstbaar aan con-
sumptie. De vrees bestaat dat fl exibilisering van de tijdsordening een 
bedreiging vormt voor het sociale karakter van de (vrije)tijdsbesteding. 
Sommige vormen van (vrijetijdsbesteding, van teamsport tot gezins-
leven, vereisen nu eenmaal dat mensen op hetzelfde moment vrij 
zijn. Flexibilisering van de arbeid heeft tot gevolg dat de vrije tijd van 
mensen minder synchroon loopt en kan daarmee collectieve vormen 
van vrijetijdsbesteding in de weg staan. De vrees dat het gezinsleven in 
het gedrang komt, het kerkelijk leven wordt bemoeilijkt en het sociale 
leven verschraalt, inspireerde kerken vorig jaar tot de Actie tegen de 24-
uurseconomie. Een arbeidsverplichting buiten kantooruren blijkt inder-
daad een drempel voor deelname aan sommige collectieve vormen van 
vrijetijdsbesteding op te werpen. Bij culturele activiteiten doen zich 
geen verschillen voor. Maar mensen met sterk afwijkende arbeidstij-
den sporten minder en doen minder vrijwilligerswerk dan mensen 
wier baan zich niet of nauwelijks tot buiten kantooruren uitstrekt 
(tabel 2). Flexibilisering van de tijdsordening lijkt daarmee onbedoeld 
afbreuk te doen aan het sociale karakter van vrijetijdsbesteding.
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Tabel 2 Deelname aan collectieve vormen van vrijetijdsbesteding (sportbeoe-
fening in verenigingsverband en vrijwilligerswerk) naar het aantal dag-
delen waarop men m de onderzoeksweek buiten kantooruren gewerkt 
heeft, 1995, in procenten van de 18-tot-65-jarigen die in de onder-
zoeksweek minimaal 12 uur gewerkt hebben (in beide gevallen is het 
verband statistisch signifi cant)

sportbeoefening in 
verenigingsverband

deelname aan 
vrijwilligerswerk

geen dagdeel buiten kantooruren gewerkt 35 35

1 of 2 dagdelen buiten kantooruren gewerkt 32 35

3 of 4 dagdelen buiten kantooruren gewerkt 32 27

5 of meer dagdelen buiten kantooruren gewerkt 29 22

Bron: SCP (TBO)

Kortom: toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt leidt via de 
opkomst van tweeverdienershuishoudens tot een grotere tijdsdruk; 
fl exibilisering van de tijdsordening kan de tijdnood in die huishou-
dens helpen verlichten, mits werknemers zelf een stem hebben in de 
timing van hun fl exibele inzet; maar fl exibilisering staat op gespan-
nen voet met collectieve vormen van (vrije)tijdsbesteding.

Er tekent zich dus een tegenstelling af tussen bescherming van het 
sociale karakter van de (vrije) tijd enerzijds versus doelmatigheidsar-
gumenten en mogelijke verlichting van tijdsdruk en coördinatiepro-
blemen op de gezinsagenda anderzijds. Velen hebben hier dubbele 
belangen. Met het oog op het doorgaans doorslaggevende gewicht van 
economische belangen ziet het ernaar uit dat het sociale karakter van 
de (vrije)tijdsbesteding onder druk zal komen te staan.

Noch in het geval van emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
noch in het geval van liberalisering van arbeids- en winkeltijden waren 
overwegingen over de optimale maatschappelijke tijdsordening rich-
tinggevend. Ondanks de commissie Dagindeling zijn er, een inciden-
tele ministeriële oproep tot onthaasting (De Boer, 1997) daargelaten, 
geen aanzetten tot een meer ambitieus en omvattend ‘tijdsbeleid’. De 
tijdsordening is geen doel op zich, maar een optelsom van onbedoelde 
uitkomsten.
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Veeleisende samenleving

Andries van den Broek en Koen Breedveld

‘Het is onmiskenbaar dat het aantal geesteszieken steeds stijgt 
en dat dit komt doordat de rust is verdwenen. Het leven is haas-
tig, oude zekerheden raken verloren voor nieuwe waarheden, die 
elkaar steeds sneller opvolgen. Mensen zijn gedwongen om zich in 
korte tijd en onder hoge druk aan steeds nieuwe omstandigheden 
en ideeën aan te passen. Niet iedereen beschikt over de daarvoor 
vereiste geestelijke rekbaarheid, maar er is geen ontkomen aan. De 
rust van vroeger keert niet meer terug, men zal zich aan voortdu-
rende veranderingen moeten leren aan passen. Wat men moet zien 
te ver werven is niet langer een evenwichtige rust, maar een even-
wichtige beweging.’
(Jelgersma 1907, geciteerd in Schnabel 1986, hier in heden daags 
Nederlands in plaats van plechtstatig Frans) 

Tijdsarm leven, ambities stapelen
Een eeuw geleden stelde Jelgersma  het tempo van maatschappelijke 
veranderingen (mede) ver antwoordelijk voor het ontstaan van veel 
van de ‘eigentijdse’ psychische problematiek. Een halve eeuw geleden 
toonde Hofl and (1955) zich eveneens bezorgd over de versnelling van 
het leven. Hofl and had overigens niet alleen oog voor de kosten van het 
tijdsarme leven, maar ook voor de baten ervan: ‘ ... De  overbelasting 
kent ook haar bij zondere, niet onaangename, zelfs aan trekke lijke 
kanten. De tempomens kent zijn eigen unieke waardig heid. Hij maakt 
aanspraak op een bijzondere behande ling, hij lijdt aan de kwaal van 
de eeuw.’ (Hofl and 1955). Als tijdsdruk een ziekte is, is er ook ziekte-
winst. Wie ‘druk, druk, druk’ zegt te zijn, geeft te kennen midden in 
het volle leven te staan. 

Momenteel zijn psychische ver moeidheid en burn-out gangbare 
begrippen. De gehanteerde terminologie veranderde in de loop der 
tijd, maar de problematiek  is van alle tijden, in elk geval van alle 
moderne tijden (cf. cbs 1964). 

Zo’n historiserend perspectief maant tot relativering van het bijzon-
dere en veeleisende van het tijdsbestek waarin men zelf leeft, maar 



     Veranderende vrijetijdsbesteding   25

impliceert niet op voorhand dat er met de meerkeuze maatschappij 
niets nieuws onder de zon is. Het is onmiskenbaar dat er in tijdsbeste-
ding het nodige verander de. In de tijdsordening was die verandering 
minder groot, maar ook daar treden veranderingen op. 

Het tijdsarme karakter van het moderne leven is te herleiden tot 
een stapeling van ambities. Dat mensen in de meerkeuzemaatschap-
pij meer te kiezen hebben, heeft mede tot gevolg dat mensen er voor 
kiezen steeds meer te willen. Het ethos van zelfontplooiing leidde 
minder tot een concentratie op enkele activiteiten dan tot een compi-
latie van meerdere activiteiten.

Tijdsdruk is het gevolg van de keus om binnen de wekelijkse 168 uur 
meerdere ambities tegelijk te verwezenlijken. Het ligt niet in de rede 
te verwachten dat men dat ambitieniveau terug gaat schroeven. Het 
arbeidsethos had de voorbije jaren de wind mee. Waar laat-negen-
tiende eeuwse elites zich vooral lieten voorstaan op hun ‘conspicuous 
consumption’, tonen huidige elites weer sporen van een ‘conspicuous 
production’. De individua listische tijdgeest liet meer ruimte voor 
persoonlijk succes. Opeenvolgende kabinetten hebben ingezet op 
‘werk, werk, werk’, onder uiteenlopende vaandels als werkloosheids-
bestrijding, armoedebestrijding, vrouwen emancipatie en integratie 
van minderheden. 

De afgelopen decennia zijn meer mensen gaan werken. Anders dan 
vroeger impliceert participatie in betaalde arbeid niet meer dat men 
bij thuiskomst is vrijgesteld van huishoudelijke en zorgtaken. Waar 
er twee werken moeten er ook twee zorgen. Een groeiend aantal wer-
kenden woont (tijdelijk) alleen en heeft geen andere keuze dan voor 
zichzelf te zorgen. Het einde aan de opmars van taak combinatie en 
twee verdienerschap is daarbij nog niet in zicht. Veeleer is de verwach-
ting gerechtvaardigd dat het aantal mensen met een dergelijk druk 
bezet leven verder zal stijgen. 

De stijgende arbeidsparticipatie viel samen met rationalisatie van de 
economie en intensivering van de arbeid: er moest meer met minder 
mensen. De wekelijk se arbeidsduur werd verkort, maar de output-
normen slechts zelden aangepast (scp 1998). Tevens ver anderende de 
organisatie van de arbeid: in tijd en verantwoordelijk heid begrensde 
functies evolueerden in post-Fordistische arbeidsorganisaties rich-
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ting een ge ïn ter naliseerd arbeidsethos (Peters 2000). Sturing vindt 
plaats op ver richte taken, niet op geklokte uren. Het einde van de 
formele werkweek betekent in de post-industriële samen leving niet 
automatisch ook het einde van het feitelijk functioneren. Tegenover 
de grotere autonomie staat een hogere werkdruk. Zwart-wit gesteld: 
moderne werknemers mogen zelf hun arbeidsuren be palen, als het er 
maar veel zijn. 

Hoog in het vaandel van de postmoderne mens staat echter niet 
alleen een bloeiende loopbaan maar ook een boeiend vrijetijds-
repertoire. Ook de vrije tijd is een potentiële bron van stress. Terwijl 
het aantal vrije uren kromp, groeide het aantal vrijetijdsopties, niet 
alleen getalsmatig, maar ook omdat culturele restricties in de vorm 
van gedragscodes en goede smaak aan belang in boetten. Men loopt 
voor meer dingen warm, maar komt daar minder aan toe. De vrije-
tijdsbesteder werd minder participant en vaker passant (scp 1998). De 
observatie dat men vooral positieve gevoelens ontleent aan vrijetijds-
activiteiten waarbij men actief be trokken is (Kubey en Csiksentmi-
halyi 1990), geeft in dit verband stof tot nadenken. Een tweede reden 
de vrijetijdsbesteding als potentiële bron van stress aan te merken is 
dat met het vervagen van levensbeschouwing en statuskenmerken de 
vrijetijdskeuzes belangrijker werden. Waar de sociale positie voorheen 
vooral werd bepaald door de plaats in het productie proces (en in het 
verzuilde Nederland ook door denominatie), wordt die positie nu 
meer dan ooit mede bepaald door de plaats in het consumptieproces. 
Een dynamische mix van hobby’s en vrije tijdsbestedingen is de norm. 
Enerzijds vergt dit een zeker budget, hetgeen de ‘work-and-spend-
cycle’ (Schor 1991) gaande houdt en verklaart waarom productiviteits-
stijging niet tot minder werk maar tot meer consumptie (en tijdsdruk) 
leidt (Cross 1993). Anderzijds vergroot de maakbaarheid van de sociale 
positie de eigen verantwoordelijkheid voor een wel gekozen vrije tijds-
repertoire. Daarmee kan het overvloedige vrijetijdsaanbod behalve 
keuze mogelijk heid ook keuze probleem zijn, en de vrije tijd een voe-
dingsbodem van twijfel en on zeker heid. 

Vermoeidheid
Over de toekomstige tijdsdruk is men niettemin optimistisch. Des-
gevraagd blijken velen van mening dat het eenvoudiger zal zijn om 
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werk en zorg te combineren. Hoge ver wachtingen koestert men van 
deeltijdwerk, betaald zorgverlof en kinder opvang mogelijkheden 
(Vinken en Ester 2001). Of dat optimistisme gerechtvaardigd is, zal de 
toekomst leren. Indachtig het theorema van Thomas (‘If men defi ne 
situations as real, they are real in their consequences’), vormt dat 
optimisme in elk geval geen rem op een verdere aanwas van het aantal 
taak combineren de twee verdieners. 

Vooralsnog staat dat optimisme echter op gespannen voet met cij-
fers over ziekteverzuim, (psychische) arbeids ongeschiktheid en ‘burn-
out’. Hoewel eerst en vooral een geestestoestand, speelt bij psychische 
ver moeid  heid ook de sociaal-culturele context een rol. 

Vermoeidheid is een gevolg van inspanning, e n functioneel bovendien: 
het zet aan tot rust, die de vermoeidheid wegneemt. In het arbeidsethos 
wordt vermoeidheid door werk positief ge waardeerd. Talrijke spreek-
woorden prijzen arbeids inspanning en bijbehorende vermoeidheid (‘na 
gedane arbeid is het goed rusten’, ‘moe maar voldaan’, etc). 

Psychische vermoeidheid daarentegen is niet verholpen met een 
goede nachtrust. D e herstel tijd overstijgt het normale uitrusten en 
staat deelname aan het maat schappelijke verkeer in de weg. De posi-
tieve waar dering van gewone vermoeidheid werkt in de hand dat men 
psychische vermoeidheid niet snel aan de buitenwereld openbaart. 
Men zal het eerst ontkennen en dan proberen zelf op te lossen. Het 
ethos van autonomie en individuele soevereiniteit kent een pendant in 
een morele ver plichting tot zelf redzaamheid. 

Volgens de arbeids ongeschiktheids statistiek van het Landelijk 
Instituut Sociale Ver zekering berust éénderde van alle uitkeringen op 
psychische klachten. De helft daar van is aan het werk gerelateerd, d  e 
andere helft heeft betrekking op de persoonlijke en de familiesfeer 
(Lisv 1998). Het is echter vaak onduidelijk in hoeverre vermoeidheids-
klachten uit de arbeids sfeer of de privé-sfeer stammen. Het privé-leven 
houdt niet op bij het betreden van de werk plek, noch vice versa. In haar 
autobiografi sche relaas over burn-out beschrijft Van Bergen (2000) 
hoe een combinatie van factoren er toe leidde dat hard werken haar op 
zeker moment teveel werd: niet het teveel aan werk of een problema-
tische thuissituatie deden haar de das om, maar de opeen stapeling 
van perfectionistische werk houding, ambigue taakafbakening en 
onvrede over de inrichting het privé-leven. 
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Meerkeuzemaatschappij, een veeleisende samenlevingsvorm
De meerkeuzemaatschappij biedt individuen meer ruimte om het 
leven naar eigen inzicht in te richten. Mensen kunnen vrijelijker hun 
opties kiezen. De grotere vrijheid bij de inrichting van de levensloop 
dwingt hen tot refl ectie op wie men wil zijn en hoe men dat wil worden. 
Het wegvallen van tradities leidt niet alleen tot meer mogelijkheden, 
maar betekent ook dat men zich niet meer achter die tradities kan ver-
schuilen. Dit kan (zelf-)twijfel met zich mee brengen, alsmede transac-
tiekosten wanneer eerdere keuzes herzien moeten worden. 

Keuze vrijheid, het wachtwoord in de omvorming van de publieke 
sector richting vraagsturing (Swierstra en Tonkens 2002), impliceert 
verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes. Daarmee te kunnen 
omgaan is een belangrijke vaardigheid geworden. Niet iedereen 
beschikt in gelijke mate over de daarvoor benodigde competenties, 
zoals fl exibiliteit en refl exiviteit (De Waal 2001). In de mate dat  de 
meerkeuzemaatschappij behalve meer speel ruimte ook meer on zeker-
heid en meer psychische belasting betekent, is het een veel eisende 
samenlevingsvorm. ‘De met keuzevrijheid verbonden verantwoorde-
lijkheid is soms echter belastend. Het kost vaak veel tijd, geregel en 
getob’ (Swierstra en Tonkens 2002). 

Hoe beter om te gaan met de combinatie van meer mogelijkhe-
den, meer onzekerheden en meer verantwoordelijkheden is niet op 
voorhand evident. In de organisatie van arbeidsproces, diensten en 
dagindeling valt zonder twijfel nog enige praktische winst te boeken. 
Het is echter de vraag of verdere omarming van het combinatie-ethos, 
voorzover al haalbaar, toereikend zou zijn. Een zekere gejaagdheid en 
onzekerheid lijkt onlosmakelijk met het moderne leven verweven, het 
is de keer zijde van de veelal wenselijk geachte keuzevrijheid. De bevrij-
ding uit een burgermanscultuur met strakke voorschriften maakte in 
de late Nederlandse jaren zestig veel enthousiasme los. Dat er nu meer 
te kiezen is, werd en wordt door velen toegejuicht. Dat dit tevens een 
potentiële bron van spanning is, zet nog weinigen er toe aan de klok 
te willen terugdraaien. 

Dit veeleisende karakter van de hedendaagse leven spruit goeddeels 
voort uit keuzes binnen het domein van de individuele handelingsvrij-
heid: het (gecombineerd) aangaan van een belas tende arbeids taak, 
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van relationele en gezinsverplichtingen, van een hoge hypotheek, van 
grote consumptieve uitgaven en van een gevarieerd vrijetijdsreper-
toire. Dat hier een zekere sociale druk meespeelt, laat onverlet dat het 
om in vrijheid gemaakte individuele keuzes gaat. Over heids ingrijpen 
ligt daarom weinig voor de hand, zeker niet in een tijd waarin vraag-
sturing opgeld doet. 
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Flexibilisering en vrije tijd

Andries van den Broek en Koen Breedveld

Het woord fl exibel heeft een positieve klank, gekoppeld als het is aan 
eigenschappen als plooibaar, soepel en meegaand (wie zou er niet 
fl exibel willen zijn?). Het woord fl exibilisering heeft echter eerder een 
negatieve klank, en wordt geassocieerd met begrippen als ‘de 24-uurs-
economie’ en doorgaans weinig specifi ek geduide, maar niettemin 
dreigend klinkende ‘Amerikaanse toestanden’.

De fl exibilisering van winkel- en arbeidstijden in 1996 was aanleiding 
voor verontruste geluiden. Met klem werd gewaarschuwd dat arbeid 
‘buiten kantooruren’ tot een verschraling van vrije tijd en gezinsleven 
zou leiden. Ook zouden veel vormen van vrijetijdsbesteding vereisen 
dat mensen op hetzelfde moment vrij zijn. Wanneer fl exibilisering 
van de tijdsordening betekent dat de vrije tijd van mensen minder 
synchroon loopt, zou dat collectieve vormen van vrijetijdsbesteding, 
zoals theaterbezoek en sportbeoefening, in de weg staan. Behalve de 
tijdsdruk van taken zou ook de fl exibele timing van taken een potenti-
ele bedreiging van de vrije tijd vormen.

In het debat over fl exibilisering en 24-uurseconomie voerden niet fei-
telijke ontwikkelingen in, en consequenties van de timing van taken 
de boventoon, maar retoriek, beeldvorming en vermoedens. Wanneer 
stelselmatig verzamelde gegevens wel worden geraadpleegd, blijkt dat 
het beeld van fl exibeler wordende arbeidstijden nuancering behoeft. 
Tussen 1975 en 1995 nam de hoeveelheid betaald werk ’s avonds en 
in het weekend toe van twee naar ruim 22 uur per week, terwijl huis-
houdelijk werk ‘buiten kantooruren’ groeide van negen naar tien uur 
(telkens gemiddeld onder de bevolking van 18 tot 65 jaar). Wie verder 
teruggaat in de tijd moet het begrip ‘fl exibilisering van arbeidstijden’ 
nog sterker relativeren: in de jaren vijftig werd meer buiten kantoor-
uren gewerkt dan in de jaren negentig, onder meer doordat toen meer 
mensen in industriële ploegendiensten werkzaam waren.

Opmerkelijk is voorts dat in de discussie over fl exibilisering de van 
oudsher grootste bron van onregelmatig en fl exibel werk, het huis-
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houden, weinig aandacht kreeg. Zij die zich zorgen maakten om het 
lot van degenen met betaald werk ‘buiten kantooruren’ toonden zich 
nauwelijks bezorgd om de onregelmatige werktijden, van vooral vrou-
wen, in het huishouden.

Eén en ander laat onverlet dat taken in de toekomst mogelijk meer 
beslag op de avonden en op het weekend zullen leggen, bijvoorbeeld 
wanneer meer mensen zorg en arbeid combineren. Een analyse van de 
effecten van tijdsbeslag en van timing van betaald en huishoudelijk 
werk op de vrijetijdsbesteding levert een beeld op van de eventuele 
gevolgen. Heeft betaald werk op afwijkende uren inderdaad het ver-
onderstelde negatieve effect op de vrije tijd? Om die vraag te beant-
woorden is onderzocht welk van de volgende vier factoren het grootste 
effect op de vrije tijd heeft: de duur van betaald werk, de timing van 
betaald werk, de duur van onbetaald werk of de timing van onbetaald 
werk.

De duur van betaald werk vormt de grootste rem op de vrijetijdsbe-
steding: een langere arbeidsinspanning gaat ten koste van de vrije 
tijd. Daarbij vergeleken is het effect van de timing van arbeid een stuk 
geringer. Wel worden precies die vrijetijdsactiviteiten die zich moeilijk 
laten fl exibiliseren door afwijkende arbeidsuren gehinderd: televisie-
programma’s, vrijwilligerswerk, verenigingsleven en sportbeoefening 
hebben gemeen dat ze zich minder eenvoudig naar individuele wensen 
of omstandigheden laten plooien. Ook de uithuizigheid en diversiteit 
van de vrije tijd worden meer door de duur dan door de timing van 
betaald werk bemoeilijkt.

Bij huishoudelijk werk geven de effecten van duur en timing een ander 
beeld te zien. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten, uithuizige vrijetijds-
besteding en de breedte van het vrijetijdsrepertoire hebben meer te 
lijden van huishoudelijk werk ‘buiten kantooruren’ dan van de duur 
van huishoudelijk werk als zodanig.

Gecombineerd levert dat de volgende ranglijst op van hinderpalen 
van de vrije tijd: 1. duur van betaald werk; 2. timing van huishoudelijk 
werk; en op een gedeelde laatste plaats: timing van betaald werk en 
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duur van huishoudelijk werk. Naarmate men langer werkt, heeft men 
minder tijd voor vrijetijdsactiviteiten, is men een geringer deel van de 
vrijetijd van huis en heeft men een smaller vrijetijdsrepertoire. Verras-
send is de bevinding dat niet het tijdstip van betaald werk maar het 
tijdstip van huishoudelijk werk daarna in grootte de tweede rem op de 
vrijetijdsbesteding vormt. Het tijdstip van betaald werk en het tijdsbe-
slag van huishoudelijk werk doen minder ter zake. Dit suggereert dat 
degenen die zich zorgen maken over fl exibilisering en over 24-uurs-
economie zich dienen te beraden op de vraag of zij hun pijlen wel op 
het juiste doel gericht hebben.

Naar verwachting zal het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert 
de komende jaren verder groeien. Dit betekent dat nog meer mensen 
met een fl inke arbeidsinspanning het huishoudelijk werk ‘buiten 
kantooruren’ gedaan moeten zien te krijgen. Ongelukkigerwijs is dat 
precies de combinatie van de twee factoren die in de ranglijst van hin-
derpalen de vrijetijdsbesteding het sterkst bleken te belemmeren.
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Aanwinst of aanslag?

Verruimde winkeltijden en vrijetijdsbesteding

Andries van den Broek en Koen Breedveld

Eén van de erfstukken uit de nalatenschap van het eerste Paarse Kabi-
net is de verruiming van de winkeltijden per 1 juni 1996. Die Winkel-
tijdenwet had men in het regeerakkoord als volgt in het vooruitzicht 
gesteld: ‘Om moderne arbeids- en gezinspatronen niet in de weg te 
staan worden de restricties in de Winkelsluitingstijdenwet sterk ver-
minderd’. 

Het betrof deels een sanctionering van een stilaan reeds gegroeide 
situatie, deels een verdere liberalisering. Het principe van de vaste 
winkelsluitingstijden, ingevoerd ter bescherming van winkelier en 
winkelpersoneel, werd al enige tijd almaar rekkelijker gehanteerd. 
Meer en meer uitzonderingen op de ‘vaste’ winkeltijden (lees: vaste 
sluitingstijden) werden toegestaan: op vliegvelden, op ns-stations, 
bij benzinestations, op toeristische loka ties, bij begraaf plaatsen, in 
nachtwinkels, op steeds meer plaatsen kon men ook ‘s avonds en op 
zondag voor een snelle boodschap of voor recreatief winkelbezoek 
terecht. 

De Winkeltijdenwet uit 1996 gaf de feitelijk ontstane situa tie een 
wettelijke grondslag, maar maakte tevens een verdere uit breiding van 
de winkelopeningstijden mogelijk. Sindsdien staat het winkeliers vrij 
hun deuren van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur 
te openen, zonder een limiet op het aantal openingsuren per week. 
Hoewel winkels op zon- en feest dagen in beginsel gesloten zijn, 
kunnen gemeenten de lokale winkeliers op twaalf zon dagen vrijstel-
ling verlenen. 

Tussen ruimere mogelijkheid en feitelijk gebruik bestaat geen 
één-op-één relatie, maar liggen diverse keuzemomenten. Wat de 
zondagsopenstelling betreft, hebben lokale overheden de keus al dan 
niet ontheffi ng te verlenen. Vervolgens staat het winkeliers vrij om ‘s 
avonds en op koopzondagen al dan niet de deur gesloten te houden. 
En ten derde heeft de consument zelf de keus al dan niet van de ver-
ruimde winkeltijden gebruik te maken.
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Ondanks het geleidelijke en niet-verplichtende karakter van de libe-
ralisering van winkeltijden, riep de invoering van de winkeltijdenwet 
weerstand op. Zo deed Kardinaal Simonis van zich horen met de 
stelling dat de fl exibilisering van de tijdsorde een bedreiging vormde 
voor het sociale karakter van de vrijetijdsbesteding. De vrees dat het 
gezinsleven in het gedrang zou komen, het kerkelijk leven zou worden 
bemoeilijkt en het sociale leven zou verschralen, in spireerde kerken 
tot de Actie tegen de 24-uurseconomie. 

Inmiddels blijft een groeiend aandeel winkels, met name super-
markt- en dhz-ketens, ‘s avonds langer open. De periodieke zondagse 
winkelopenstelling heeft behalve bij die ketens ook in andere detail-
handelbranches en onder warenhuizen ingang gevonden. Een fl ink 
deel van de consumenten maakt van die nieuwe winkeltijden gebruik. 

Op basis van het tijdsbestedingonderzoek uit 2000 kan worden 
onderzocht of de vrijetijds besteding, het sociale leven en het gezinsle-
ven van degenen die ‘s avonds en op zondag winkelen inderdaad schril 
afsteekt bij dat van degenen die zich tot de klassieke winkeltijden 
beperken. Hier volgt een eerste aanzet, de vrijetijdsbesteding betref-
fende. 

Bij een vergelijking van de vrijetijdsbesteding van degenen die de 
verruimde winkeltijden niet benutten met die van degenen die daar 
wel gebruik van maken, springen enkele fl inke ver schillen in het oog. 
Degenen die in de onderzoeksweek alleen gedurende de traditionele 
tijden winkelden, lazen meer, benutten vaker elektronische media, 
hadden meer deel aan maat schap pelijke participatie (o.a. verenigings-
leven), en deden meer aan sport en overige liefhebberijen (tabel 1.1). 
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Tabel 1.1 Tijd die werd uitgetrokken voor diverse vormen van vrijetijdsbesteding 
(in uren per week) naar gebruik van winkelopenstelling ‘s avonds en op 
zondag, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000

geen gebruik wel gebruik signifi cantie

lezen 4,1 3,2 *

elektronische media 15,2 13,1 *

sociale contacten 10,1 9,8

maatschappelijke participatie 1,9 1,4 *

uitgaan 2,5 2,7

sport en bewegen 1,9 1,4 *

overige liefhebberijen 7,1 5,9 *

vrijetijdsmobiliteit 3,1 2,7 *

a p < ,05

Bron: SCP (TBO)

Ogenschijnlijk heeft benutting van de nieuwe winkeltijden dus inder-
daad een als negatief te interpreteren effect op de vrijetijdsbesteding. 
Wie dan winkelt, besteedt aan tal van vrijetijds activiteiten, waaronder 
maatschappelijke participatie, minder tijd. 

Het zou echter te voorbarig zijn aan deze observaties vergaande 
conclusies te verbinden. De ‘verstorende factor’ ligt eigenlijk al in 
tabel 1.1 besloten: het vrijetijdsbudget van de twee vergeleken groepen 
is ongelijk, de kolomtotalen bedragen 45,9 respectievelijk 40,2 uur. 
Dat degenen die de nieuwe winkeltijden niet benutten meer tijd voor 
hun vrijetijds activiteiten uittrekken, kan er dus wel eens verband mee 
houden dat zij over meer tijd beschikken. Het tijdstip van winkelen 
verklaart dan niet de wijze van vrijetijdsbesteding, maar hebben beide 
dezelfde oorzaak: het tijdsbudget waarover men beschikt. 

Daartoe is de zojuist gepresenteerde vergelijking opnieuw gemaakt, 
ditmaal echter rekening houdend met het effect van factoren die bepa-
lend zijn voor het individuele vrijetijdsbudget (tijdsdruk van betaalde 
en huishoudelijke arbeid, taakcombinatie, sekse, leeftijd en scholings-
niveau). 

Dergelijke ‘gecontroleerde’ vergelijkingen leiden tot volstrekt 
andere conclusies. Van de zes eerder gevonden verschillen in de vrije-
tijdsbesteding, resteert dan alleen nog het verschil in de mate van 
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fysieke beweging (tabel 1.2). Alle overige verschillen zijn verdwenen, 
inclusief die naar maatschappelijke participatie. Dit wil zeggen dat de 
eerder gevonden verschillen niet toe te schrijven zijn het tijdstip van 
winkelen, maar te herleiden zijn tot het beschikbare vrije tijds budget. 
Hoe drukker, hoe minder vrije tijd men heeft en hoe meer men uitwijkt 
naar ‘nieuwe’ winkeltijden. 

Tabel 1.2 Tijd die werd uitgetrokken voor diverse vormen van vrijetijdsbesteding 
(in uren per week) naar gebruik van winkelopenstelling ‘s avonds en op 
zondag, gecontroleerd voor de effecten van tijdsdruk, taakcombinatie, 
sekse, leeftijd en opleidingsniveau, bevolking van 12 jaar en ouder, 
2000

geen gebruik wel gebruik signifi cantiea

lezen 4,0 3,8

elektronische media 14,8 14,7

sociale contacten 10,1 10,0

maatschappelijke participatie 1,8 1,8

uitgaan 2,5 2,7

sport en bewegen 1,9 1,5 *

overige liefhebberijen 6,8 7,2

vrijetijdsmobiliteit 3,0 2,9

a p < .05

Bron: SCP (TBO)

De gedachte dat verruimde winkeltijden de wijze van vrijetijdsbeste-
ding schade berokkenen, wordt verder ontkracht door een vergelijking 
van enige structuurkenmerken van de vrijetijds besteding. Er bestaat 
tussen degenen die in de onderzoeksweek wel en geen gebruik maak-
ten van de ‘nieuwe’ winkel tijden geen verschil in uithuizigheid, breedte 
en duur van de vrije tijds besteding in die week. Het enige onderscheid 
betreft het aantal vrijetijds activiteiten dat men in het algemeen rap-
porteert, en dat wijst juist op een groter repertoire breedte onder dege-
nen die wel de ‘nieuwe’ winkeltijden benutten (tabel 1.3). 
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Tabel 1.3 Structuurkenmerken van de vrijetijdsbesteding (geïndexeerd, gemid-
delde = 100) naar gebruik van winkelopenstelling ‘s avonds en op 
zondag, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000

geen gebruik wel gebruik signifi cantiea

uithuizigheid van de vrije tijd 99,2 103,3

aantal activiteiten per week 99,4 102,5

aantal activiteiten per jaar 97,8 109,8 *

langer volgehouden vrijetijdsbesteding 100,0 100,7

a p < .05

Bron: SCP (TBO)

Gecontroleerd voor de variabelen die het vrijetijdsbudget beïnvloeden, 
is er nog een tweede contra-indicaties tegen het vermeend negatief 
effect van de ruimere winkeltijden (tabel 1.4): ook binnen de onder-
zoeksweek is de repertoirebreedte in de vrije tijd groter onder degenen 
die wel ‘s avonds en/of op zondag winkelden. Daar staat tegenover dat 
degenen die alleen de tra di tionele winkeltijden benutten, wat vaker 
langer achtereen dezelfde vrijetijdsactiviteit onder namen. 

Tabel 1.4 Structuurkenmerken van de vrijetijdsbesteding (geïndexeerd, gemid-
delde = 100) naar gebruik van winkelopenstelling ‘s avonds en op 
zondag, gecontroleerd voor de effecten van tijdsdruk, taakcombinatie, 
sekse, leeftijd en opleidingsniveau, bevolking van 12 jaar en ouder, 
2000

geen gebruik wel gebruik signifi cantie

uithuizigheid van de vrije tijd 99,9 110,3

aantal activiteiten per week 98,8 104,7 *

aantal activiteiten per jaar 98,5 106,9 *

langer volgehouden vrijetijdsbesteding 100,2 99,4 *

a p < .05

Bron: SCP (TBO)

Of ruimere winkeltijden op termijn eventueel maatschappelijke rust 
en ritmes geërodeerd zullen blijken te hebben, laat zich op basis van 
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deze exercities niet voorspellen. Momenteel zijn er echter geen kwan-
titatieve aanwijzingen dat de wijze van vrijetijdsbesteding schade 
onder vindt van de verruiming van de winkeltijden. De oorzaak van 
verschillen in de vrije tijdsbesteding ligt niet in het tijdstip van winke-
len maar in de beschikbare tijd. 
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Vrij, vrij, vrij!!

Koen Breedveld en Andries van den Broek

‘Tenslotte dient men echter ook niet te vergeten dat de overbelasting 
haar bijzondere, niet onaangename, zelfs aantrekkelijke kanten 
kent. De tempomens kent zijn eigen unieke waardigheid. Hij maakt 
aanspraak op een bijzondere behandeling, hij lijdt aan de kwaal van 
de eeuw. En soms moet men hem niet misgunnen dat hij zich luide 
beklaagt.’
(H.J.A. Hofl and, Geen Tijd, Amsterdam: 1955).

Het antwoord ‘Druk, druk, druk!!’ behoort sinds enige jaren tot het 
standaardrepertoire van geijkte reacties op de vraag hoe iemand het 
maakt. In het afgelopen jaar werd die one-liner gebruikt als titel van 
televisieprogramma’s en krantenartikelen over tijdsdruk. Het idee in 
een vrijetijdssamenleving te leven is kennelijk ver naar de achtergrond 
gedrongen.

Toch is het opmerkelijk dat men het dagelijks leven eerder als ‘druk, 
druk, druk’ dan als ‘vrij, vrij, vrij’ karakteriseert. Nederlanders in de 
leeftijd van 18 tot 65 jaar zijn namelijk net zo druk als ze vrij zijn.

Anno 1995, de laatste meting van het tijdbestedingsonderzoek, 
besloegen de totale verplichtingen (betaald werk, studie, huishouden, 
boodschappen, kinderen, incl. vervoerstijd) van dat deel van de bevol-
king in een doorsnee herfstweek gemiddeld 45,6 uur. Druk?

Misschien, maar zeker niet meer druk dan vrij, want in diezelfde 
week beschikte men over 45,7 uur vrije tijd (sportbeoefening, lezen, 
televisie kijken, uitgaan, hobby’s, verenigingsleven en sociale con-
tacten, incl. vervoerstijd). Slapen, eten en persoonlijke verzorging 
zijn buiten beschouwing gelaten. En dan zijn jongeren en 65-plussers, 
die in de regel nog niet c.q. niet meer door werk en kinderen in beslag 
worden genomen, nog buiten beschouwing gelaten! Ook vakanties 
wegen in deze cijfers niet mee.

Hoe is het te verklaren dat ‘druk, druk, druk’ een veelgehoorde beschrij-
ving van de dagelijkse realiteit is? Waarom valt niet net zo vaak te 
beluisteren dat men zich zo ‘vrij, vrij, vrij’ voelt?
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Enerzijds omdat men in de regel niet louter afwijzend tegenover tijds-
druk staat. De haat-liefde verhouding met het ‘druk, druk, druk’-zijn bevat 
zonder twijfel een component wenselijkheid: wie niet zegt het druk te 
hebben, morst prestigepunten in de naar dynamiek en prestatie gerang-
schikte pikorde. Daarbij is het niet slechts sociaal maar ook psycholo-
gisch wenselijk om veel om handen te hebben. De ledigheid van het 
bestaan zou zwaarder drukken als men het niet ‘druk, druk, druk’ had.

Anderzijds speelt behalve prestige ook perceptie een grote en ver-
tekenende rol. Degene die weet dat er volgende week een berg werk 
verzet moet worden, is daar mentaal mogelijk meer mee bezig dan met 
het daaraan nog voorafgaande vrije weekend. Zo kan drukte het zicht 
ontnemen op de wel degelijk beschikbare vrije tijd.

Dat een dergelijke vertekening zich voordoet kan met cijfers worden 
gestaafd. Zoals reeds vermeld blijkt uit een meting van de tijdsbeste-
ding dat mensen tussen 18 en 65 jaar gemiddeld over ruim 45 vrije uren 
per doorsnee werkweek beschikken. Uit een ander type onderzoek, 
waarin mensen gevraagd wordt te zeggen over hoeveel vrije tijd ze 
denken te beschikken, komen heel andere cijfers naar voren. Zo dach-
ten inwoners van Rotterdam gemiddeld 22 uur vrije tijd per week te 
hebben, terwijl men in recent landelijk onderzoek het wekelijks aantal 
vrije uren op 23 schatte.

Merkwaardig genoeg onderschat men de beschikbare hoeveelheid 
vrije tijd sterk: men heeft liefst twee keer zo veel vrije tijd als men 
denkt te hebben. Indachtig het adagium dat ‘If men defi ne situations 
as real, they are real in their consequences’’, betekent dit dat het veel 
gehoorde ‘druk, druk, druk’ deels is terug te voeren op een misperceptie 
van de hoeveelheid vrije tijd die men feitelijk ter beschikking heeft. 
Dat roept dan weer de vraag op hoe het komt dat mensen blijkbaar 
zulke slechte rapporteurs van hun feitelijke situatie zijn. Hoe kan het 
dat men denkt het zo druk te hebben, hoe kan het dat men de vrije tijd 
zo sterk onderschat?

Mogelijk houdt dit verband met de toegenomen tijdsdruk. De 
groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen bij gelijkblijvende arbeids-
deelname van mannen had meer bedrijvigheid tot gevolg. Mensen in 
de leeftijd van 18 tot 65 jaar waren in 1995 gemiddeld langer met hun 
verplichtingen in de weer dan in 1975, hun wekelijkse portie vrije tijd 
liep in die periode met twee uur terug.
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Dit kan evenwel niet verklaren dat men zich blijkbaar vaker ‘druk, druk, 
druk’ dan ‘vrij, vrij, vrij’ voelt. Er resteren twee, in elkaars verlengde 
liggende, interpretaties: men ervaart niet alle vrije uren als vrije tijd 
en/of men is zich sterker bewust van ‘verplichte’ tijd dan van vrije tijd. 
In beide gevallen luidt de conclusie dat het ‘vrije’ van de vrije tijd ken-
nelijk minder indrukwekkend is dan de drukte van verplichtingen.

Het voert te ver mensen voor te schrijven de vraag ‘Hoe gaat het?’ voort-
aan met een opgewekt ‘Vrij, vrij, vrij!!’ te beantwoorden. Onze tip voor 
een ontspannen begin van het nieuwe millennium is zich meer te rea-
liseren hoe vaak men van verplichtingen vrijgesteld is.
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Het veranderende aanzien van de vrije tijd

Andries van den Broek

Vrije tijd is een gezonken cultuurgoed. Afgezien van de ‘verloren’ uur-
tjes van boer, werkman en dienstmeid, was vrije tijd lang voorbehou-
den aan een maatschappelijke bovenlaag, die in die vrije tijd de eigen 
verfi jnde voortreffelijkheid cultiveerde en etaleerde, een ‘grand tour’ 
langs de hoogtepunten van de Europese cultuurgeschiedenis incluis.

Een belangrijk element in de modernisering van productieproces-
sen is de rationalisering van de tijd (vb. lopende band, ploegendienst). 
Vrije tijd is een bijprodukt van die rationalisering. Een vastomlijnde 
arbeidstijd impliceert immers een vastomlijnde (arbeids)vrije tijd. 
Naarmate werkweek en werkdag korter werden (de 40-uren week, de 8-
uren dag), groeide het aantal vrije uren. Geholpen door de welvaarts-
stijging onderneemt tegenwoordig vrijwel iedereen vakantie-reizen, al 
zijn de gekozen bestemmingen niet uitsluitend cultuur-historisch.

Dat Jan en alleman meer vrije tijd kreeg, vervulde de gezeten burge-
rij aanvankelijk met zorg. ‘De gemiddelde burger is niet in staat om 
zelf een goede invulling voor zijn vrije tijd te bedenken,’ zo vreesden 
velen met de Duitse socioloog Mannheim. Zijn Nederlandse collega 
Kruijt zag in de vrije tijd weliswaar een potentiële ‘bron van levensver-
vulling’, maar was vooral beducht voor ‘plat vermaak’, zoals ‘fi lms van 
laag allooi, dancings, surrogaat-liefde, slenteren op straat, verveling 
in cafés’. Zijn voorspelling dat dergelijke vormen van vrijetijdsbeste-
ding aan populariteit zouden winnen is uitgekomen, maar inmiddels 
wordt daarover niet meer zo afkeurend geoordeeld.

In een proces van democratisering vervaagden vroegere demarcaties 
binnen de vrijetijdsbesteding. Het eertijds tot een beschavingsoffen-
sief inspirerende Bildungsideaal heeft menig veer gelaten. Het uitne-
mende van cultuurbezoek boette aan status in, terwijl door Kruijt nog 
verafschuwde zaken als bioscoopbezoek, dansen, ‘daten’, fl aneren en 
cafébezoek ook bij hogere statusgroepen tot het geaccepteerde vrije-
tijdsrepertoire gingen behoren. Naast de plaats in het arbeidsproces is 
het consumptiepatroon een belangrijke bron van individuele identiteit 
geworden.

De emancipatie en democratisering van het vrijetijdsrepertoire viel 
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in een wederzijds versterkend proces samen met de professionalise-
ring van het vrijetijdsaanbod. Vandaag de dag dingen tal van vrijetijds-
diensten naar de gunst van de consument. Hoewel in deze strijd om de 
vrije tijd spaanders vallen (vb. Miracle Planet), vormen commercieel 
aangeboden vrijetijdsdiensten een groeimarkt, terwijl leisure (zoals 
dat in die kringen heet) ook wordt ingezet ter verhoging van de aan-
trekkingskracht van stads- en winkelcentra. Het toegenomen belang 
van de vrijetijdssector wordt weinig weerspiegeld in beleid (al kent 
Rotterdam sinds enige tijd binnen het Ontwikkelingsbureau Rotter-
dam een ambtelijke dienst vrijetijdseconomie). In statistieken geldt de 
vrije tijd evenmin als organiserend principe.

De vermarkting van de vrijetijdssector betekent stagnatie bij twee 
andere, voorheen toonaangevende, bemiddelaars van vrijetijdsbe-
steding: de publiek (mede) gefi nancierde voorzieningen en het ver-
enigingsleven. De overheid intervenieert in de vrijetijdsmarkt door 
het ondersteunen van een wenselijk geacht aanbod: groen, sport-
faciliteiten, publieke omroep en culturele instellingen. Binnen de 
competitieve vrijetijdsmarkt behoren deze publieke voorzieningen tot 
de achterblijvers. Dat men zich in de vrije tijd meer en meer als consu-
ment opstelt, speelt ook het verenigingsleven parten. De rol van klant 
wint terrein, ten koste van de rol van (kader)lid.

De vrije tijd veranderde dus enkele keren van aanzien: van exclusief 
statuskenmerk, via potentieel probleem, tot domein van consumptie 
en gegeneraliseerde bron van identiteitsvorming. Wat zal de volgende 
gedaante van de vrije tijd zijn? Behalve het beeld van een fl orerende 
markt dienen zich zes andere beelden aan.

Ten eerste valt een hernieuwde bezorgdheid om het zedelijk gehalte 
van de vrijetijdsbesteding, vooral (opnieuw) van jongeren, te beluiste-
ren, met een roep om een hernieuwde rol van de overheid als ceremo-
niemeester als antwoord. Ten tweede heeft de commercialisering van 
de vrije tijd tot gevolg dat inkomensverschillen scherper in de wijze 
van vrijetijdsbesteding tot uiting gaan komen. Leisure is niet voor alle 
inkomensgroepen even toegankelijk. Doordat er, ten derde, ook in de 
vrije tijd meer dan voorheen te kiezen is, terwijl de hoeveelheid vrije 
tijd met de groeiende aantallen alleenstaanden en tweeverdieners 
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afneemt (een onbedoeld effect van emancipatie), ontstaat de paradox 
dat de vrije tijd bijdraagt aan gevoelens van stress en gejaagdheid. 
Tevens groeit de betekenis van vrijetijdsbesteding en vrijetijdsindu-
strie voor de inrichting van de openbare ruimte en voor het mobili-
teitsvraagstuk. Tenslotte is de vrijetijdsbesteding het speelveld van 
etnische integratie dan wel segregatie. Wellicht wordt de vrije tijd 
opnieuw voorwerp van bezinning, wellicht gebeurt dat vanuit een of 
meer van de perspectieven zedelijkheid, verdelende rechtvaardigheid, 
gejaagdheid, stedelijkheid, mobiliteit of etniciteit. De (vrije) tijd zal 
het leren.
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Agendabinding in huishoudens: de 
synchronisatie van vrijetijdsbesteding

Frank Huysmans

Nederlanders vullen hun dag met steeds meer verschillende activi-
teiten. Lukt het huisgenoten nog om hun agenda’s op elkaar af te 
stemmen? Onderzoek naar tijdsbesteding in huishoudens laat zien 
dat vrijetijdsbesteding zeker in het weekend geen puur individuele 
aangelegenheid is.

Mensen richten zich in hun dagelijks leven steeds minder op elkaar en 
gaan steeds meer hun eigen gang. Deze stelling hoor je tegenwoordig 
vaker. Het valt niet te ontkennen dat er trends in die richting zijn. Zo 
heeft zich in Nederland een proces van huishoudverdunning voltrok-
ken. In 1960 bestond een huishouden nog uit gemiddeld 3,6 personen. 
Momenteel zijn het er nog maar 2,3 en de verwachting is dat de trend 
zich doorzet. Verder zijn bij wetgeving in 1996 zowel de arbeidstijden 
als de winkelopeningstijden verruimd. Dit zou ertoe kunnen leiden 
dat meer mensen in de avonduren, de nacht of het weekend van huis 
zijn, op tijden die ze anders met hun huisgenoten zouden kunnen 
doorbrengen. De kerken voerden daarom actie tegen de 24-uurs-eco-
nomie en pleitten voor momenten van collectieve rust en bezinning. 
De snelle opmars van de magnetron, waarmee het afgekoelde avond-
eten wordt opgewarmd, completeert het beeld: we zijn minder vaak 
in elkaars aanwezigheid. Dat zou gevolgen moeten hebben voor het 
sociale karakter van onze vrijetijdsbesteding.

Vrijetijdsbesteding in huishoudens
Of dat zo is, is de vraag. Misschien hebben we tegenwoordig minder 
tijd om gezamenlijk door te brengen, maar zijn we wel een groter deel 
van die schaarsere tijd in elkaars nabijheid gaan besteden. Onderzoek 
wijst in die richting. Tussen 1975 en 1995, zo concludeerden Van den 
Broek, Knulst en Breedveld, is er niet of nauwelijks op het gezinsleven 
bezuinigd. Ouders van kinderen waren in 1995 in de avonduren onge-
veer evenveel thuis als in 1975. Ook besteedden zij evenveel of zelfs wat 
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meer tijd aan hun kinderen. Daar staat tegenover dat er wel een daling 
in de aan sociale contacten bestede tijd werd waargenomen. Ook zijn 
samenwonenden zonder kinderen wat meer uithuizig geworden, maar 
dat wil niet zeggen dat ze die uithuizige tijd ook afzonderlijk beste-
den.

Een onderzoek van auteur dezes naar mediagebruik en tijdsbeste-
ding in Nijmeegse huishoudens laat zien dat individuele vrijetijds-
besteding niet los kan worden gezien van het huishouden waarvan 
het individu deel uitmaakt. Uit bijgaande tabel valt op te maken dat 
vrijetijd ongelijk is verdeeld over typen huishoudens. Volwassenen 
zonder kinderen besteden meer tijd aan hun persoonlijke verzorging 
dan ouders van thuiswonende kinderen, en hebben desondanks 
meer vrijetijd. Dit verschil is terug te voeren op zorgtaken, waaraan 
de ouders bijna een uur per dag meer kwijt zijn. Alleenwonenden 
beschikken over meer vrijetijd dan de andere groepen, al houdt dit ook 
verband met hun levensfase: het betreft voor een deel studenten.

Verbonden agenda’s
Door huisgenoten tijdsbestedingsdagboeken te laten bijhouden en de 
gegevens naast elkaar te leggen, kon worden vastgesteld of er sprake 
was van agendabinding: in hoeverre doen mensen op dezelfde tijden 
dezelfde dingen. Als het gaat om vrijetijdsactiviteiten in het algemeen 
is er grosso mode meer sprake van agendabinding in de avonduren 
dan overdag, en meer in het weekend dan door de week.

In het bijzonder is het televisiekijken geanalyseerd. Het feit dat steeds 
meer huishoudens meer dan één televisie hebben, kan ertoe leiden dat 
men steeds vaker voor aparte toestellen gaat zitten. Dat laat onverlet 
dat er in dat geval van een onderlinge afstemming nog steeds sprake 
is. Toch is in meerpersoonshuishoudens een groot deel van de kijk-
tijd ook gezamenlijke kijktijd. Dat is een indicatie voor het sociale 
karakter van tv-kijken, wat overigens al vaker is aangetoond. Verdere 
analyses wezen uit dat er inderdaad sprake is van agendabinding in 
het tv-kijken op bepaalde tijdstippen. Voor de mate van binding maakt 
het moment van de avond niet veel uit, wel de dag van de week: in 
het weekend zijn we sterker op elkaar gericht dan door de week. Een 
analyse van het tv-kijken van partners wees uit dat zij elkaar in de 
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loop van de avond beïnvloeden in hun keuze om wel of niet naar tv 
te kijken. Mannen beïnvloeden hun vrouwen én vrouwen beïnvloeden 
hun mannen. Dat laatste was voorzover bekend nog niet eerder aan-
getoond. Maar de invloed van de man op de vrouw bleek sterker in het 
weekend dan door de week.

Literatuur
Broek, A. van den, W. Knulst en K. Breedveld (1999). Naar andere tijden? Tijdsbe-

steding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995. Den Haag: Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (Sociale en Culturele Studies 29).

Huysmans, F. (2001). Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven 
in huishoudens (proefschrift Faculteit der Sociale Wetenschappen, Katho-
lieke Universiteit Nijmegen). Nijmegen: uitgegeven in eigen beheer.



48   Veranderende vrijetijdsbesteding

Convenience experience

Andries van den Broek en Jos de Haan

Het huidige consumeren wordt in belangrijke mate gekenmerkt door 
de gelijktijdige trends naar convenience en experience, naar gemak en 
ervaring. De eerste trend heeft vooral betrekking op de huishoudelijke 
consumptie van druk bezette personen, maar strekt zich ook uit tot 
hun vrijetijdsbesteding. De tweede trend vormt zich op het creatieve 
kruispunt van consumenten en producenten. Consumenten zijn 
wispelturig en hun vrijetijdswensen zijn veelvormig. Producenten en 
detaillisten reageren hierop door branding van merken en retailtain-
ment in de winkelformule en trachten zich zo te onderscheiden van 
hun overigens nagenoeg gelijksoortige concurrenten.

De vrijetijdsbesteding is van karakter veranderd. Meer dan voorheen 
is de vrijetijdsbesteder consument van vrijetijdsproducten, die naar 
eigen goeddunken een greep doet uit het rijkgeschakeerde aanbod van 
vrijetijdsdiensten. Hij kiest daarbij vaker voor een, voorheen minder 
gebruikelijke combinatie van vrijetijds-activiteiten. Museum- of thea-
terbezoekers zijn niet alleen vaker ook cafébezoekers, ze zijn ook meer 
dan voorheen actief bezig met sport of met tv-kijken. Cultuurconsu-
menten zijn niet meer alleen geïnteresseerd in erkende kunst-uitingen, 
maar ook in de producten van de commerciële cultuurindustrie. Deze 
omnivore wijze van vrijetijdsbesteding is de neerslag van de grotere 
keuze-vrijheid die de bemiddelde consument op de vrijetijdsmarkt 
geniet. Een keuzevrijheid die een grotere concurrentie tussen de 
verschillende aanbieders van vrijetijdsbesteding impliceert, maar ook 
een grotere koopkracht van de vrijetijdsconsument.

Op zoek naar boeiende ervaringen wordt een groeiend deel van 
de vrije tijd buitenshuis doorgebracht. De combinatie van tijdsdruk, 
veelvormige vrijetijdswensen en professio-nalisering van de vrijetijds-
sector werkt verdere outsourcing van het avondje, dagje of weekendje 

‘uit’ in de hand. Ook op het vlak van de experience is de convenience 
in opmars, in de vorm van kant-en-klare belevenissen. Deze kunnen 
als convenience experience gekenschetst worden. Er ontstaat een 
vrijetijdsmarkt waarop een fi nancieel koopkrachtig publiek naar 
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eigen keus een greep uit het aanbod vrijetijdsdiensten doet, waarbij de 
voorkeuren grilliger zijn dan voorheen. Waar eerder status en religie 
maatgevend waren, gelden nu interesses, hobby’s en consumptieve 
voorkeuren (esthetische incluis) als identiteits-verlenend. Consump-
tie wordt een belangrijke status marker en geeft de consument een 
plaats in de sociale wereld.

Naarmate de vrijetijdsmarkt groeit, groeit ook het economisch 
belang ervan. Maar het belang van de ‘experience economy’ reikt 
verder dan de vrijetijd in engere zin. Het grilliger worden van voor-
keuren van consumenten maakt vertrouwde leefstijldifferentiaties 
minder behulpzaam. Producenten, detaillisten en stadsbestuurders 
zoeken een nieuwe kapstok en menen die gevonden te hebben in de 
koppeling van producten, winkel- en stadscentra aan ervaringen. 
Merkartikelen worden in toenemende mate via branding van span-
nende connotaties voor-zien. Winkel- en stadscentra zoeken het in 
retailtainment, het vermakelijken van het winkelen. Bestuurders en 
winkeliers hopen daarbij dat de geboden experience hen een com-
petitief voordeel verschaft boven andere producenten, detaillisten 
respectievelijk steden. Soms haken zij in op de authentieke entourage 
van een oude binnenstad. In andere steden wordt een compleet nieuwe 
entourage gecreëerd.

De opgang van de ‘experience economy’ zal uiteraard op enig 
moment op grenzen stuiten en door een andere ontwikkeling gevolgd 
worden. De spiraal van opgeschroefde verwachtingen van consumen-
ten en opgevoerde pretenties van producenten en detaillisten zal eens 
tot een einde komen. Wij verwachten dat het komende decennium nog 
in het teken zal staan van een actie-reactieproces waarin die verwach-
tingen en pretenties elkaar verder opstuwen. Wat zich op dit vlak nu 
reeds aandient, lijkt ons de opmaat voor wat komen gaat.
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Een parade van passanten in Rotterdam

Jos de Haan

Een jaar lang is Rotterdam geen werkstad, maar Culturele Hoofdstad 
2001. Dit jaar worden in de havenstad ruim 300 culturele programma’s 
georganiseerd die dienen bij te dragen aan een feestelijke sfeer in de 
stad – vooral op en aan de zogenoemde Culturele as, van het Centraal 
Station tot aan de Kop van Zuid. Rotterdam heeft de ambitie om 
Nederlands meest omvangrijke evenement ooit te organiseren. Het 
programma loopt dan ook uiteen van bijzondere tentoonstellingen tot 
literaire salons, van culinaire tot artistieke fi jnproeverij, van ballet tot 
circus in de wijk.

Na een trage start met een gesloten museum Boijmans Van Beuningen 
en een geringe zichtbaarheid in de publieke ruimte is de Culturele 
Hoofdstad langzaam tot leven gekomen. Grote blikvangers als de 
overzichtstentoonstellingen van Pieter Bruegel en van Jeroen Bosch 
zullen de bezoekersstromen doen aanzwellen.

Het culturele draagvlak om Rotterdam Culturele Hoofdstad tot een 
succes te maken is groot. Honderden culturele instellingen, duizen-
den uitvoerenden en tienduizenden Rotterdammers dragen eraan 
bij. En hun inspanningen zijn niet zonder succes. In het eerste half 
jaar trok rch al 1,3 miljoen bezoekers. In dit cijfer zijn de bezoekers 
van een aantal jaarlijkse festivals buiten beschouwing gelaten (Dunya 
285.000 bezoekers, Parade 47.000 bezoekers en het Internationale 
Filmfestival 345.000 bezoekers). De festivals trokken meer bezoekers 
dan bij de vorige editie, wat mogelijk valt toe te schrijven aan de extra 
inspanningen die rch heeft geleverd.

rch is een vliegwiel voor het culturele klimaat in Rotterdam, maar 
men verwacht dat ook de economische impact aanzienlijk zal zijn. Een 
vergelijking met Barcelona is op zijn plaats. Deze Spaanse havenstad 
greep de Olympische Spelen van 1992 aan om de stad ook cultureel te 
promoten. Sindsdien is vooral het aantal cultuurtoeristen bijzonder 
snel toegenomen (Dodd 1999). Mogelijk zal rch ook Rotterdam als 
cultuurstad op de wereldkaart zetten. Voorlopig hebben 37 touropera-
tors Rotterdam opgenomen in hun reisgidsen.
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Inmiddels hebben veel Rotterdammers de cultuur in eigen stad ont-
dekt en vonden steeds meer Nederlanders de weg naar een cultureel 
programma in Rotterdam. Zo trok de Kunsthal met Meesterlijk 
verzameld 108.000 bezoekers. In Las Palmas kwamen ruim 10.000 
bezoekers af op de expositie 6,5 miljoen woningen, georganiseerd ter 
gelegenheid van 100 jaar woningwetwoning.

De Jas van Rotterdam was een gratis openluchtvoorstelling voor alle 
Rotterdammers. Gedurende zes weken konden 3.000 toeschouwers 
een spectaculaire virtuele reis door heden, verleden en toekomst van 
Rotterdam meemaken vanaf de trappen van de Leuvehaven. Sommige 
activiteiten zijn duidelijk voor ingewijden, andere mikken juist op een 
zeer divers publiek. Tal van activiteiten dragen een multicultureel, 
maar vooral laagdrempelig karakter. Oude recepten, zoals kunst in 
de buurt, werden opnieuw beproefd. Het Wereldcircus 2001, Bang 
the Drums en Candide waren in de Rotterdamse buurten te zien. Er 
kon ook gratis gekeken worden naar fi lms in het Historisch Film-
weekeinde en verder waren er de fototentoonstelling Vlucht en de 
International Day of Dance. Of dit inderdaad geleid heeft tot een breed 
samengesteld publiek kan op dit moment nog niet gezegd worden. 
Lopend onderzoek van de Erasmus Universiteit onder de bezoekers is 
nog niet afgerond.

Toch zijn er enkele opmerkelijke ontwikkelingen waar te nemen. 
Rotterdam toont op stedelijk formaat wat ook landelijk en inter-
nationaal gebeurt. De culturele agenda is zo groot geworden dat 
belangstellenden onmogelijk alles kunnen bezoeken. Uit het brede 
aanbod pikt ieder iets van zijn of haar gading. Die keuze biedt echter 
geen garantie voor toekomstige keuzes. Nederlanders gedragen zich 
als culturele omnivoren, en proeven graag van alles wat. Maar omdat 
amusementhoppers hun beschikbare vrije tijd over een groter aantal 
activiteiten moeten verdelen, leidt dat tot meer incidentele keuzes bij 
vrijetijdsactiviteiten. Voor velen zal een bezoek aan rch een van die 
vele activiteiten zijn.

Door de spreiding van aandacht zijn veel mensen in hun activiteiten 
geen specialist, maar een passant. Aan Rotterdam trekt vermoedelijk 
een grote stoet voorbij, die in het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 
beschreven is als een parade van passanten. Dit paradebeeld vestigt de 
aandacht op enkele gevolgen van een eventuele vervluchtiging van de 
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vrijetijdsbesteding. Zo zijn aanbieders van vrijetijdsactiviteiten – van 
trek-pleisters voor massatoerisme tot culturele instellingen – niet 
meer verzekerd van een vast reservoir trouwe klanten. Mocht dit tot 
een luid-ruchtige promotie van steeds weer nieuwe producten leiden, 
dan dienen individuele aanbieders van vermaak zich te realiseren 
dat dit hooguit een tijdelijk gewin kan opleveren. rch is een van de 
activiteiten die door aansprekende marketing potentiële bezoekers tot 
bezoek dienen te verleiden.

De zwevende consument van vermaak moet er rekening mee houden 
dat zeker bij mooi weer en grote media-aandacht letterlijk fi levorming 
in de vrijetijd kan ontstaan.
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Vrijetijdsactivist: van participant naar
consument

Jos de Haan en Andries van den Broek

De vrijetijdsmarkt van het begin van de eenentwintigste eeuw kenmerkt 
zich door gespecialiseerde aanbieders aan de ene en omnivore afne-
mers aan de andere kant. Die markt is als bron van inkomen en motor 
van werkgelegenheid inmiddels van grote economische betekenis.

Die situatie is relatief nieuw. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog waren 
het vooral non-profi tinstellingen die vrijetijdsactiviteiten aanboden 
op het, toen nog verzuilde, maatschappelijke middenveld. Bij die 
instellingen werkten vooral vrijwilligers. De ontzuiling ging hand in 
hand met professionalisering van dat middenveld. De vrijetijdsactivist 
veranderde daarbij van een participant in activiteiten met gelijkgezin-
den in een consument van vrijetijdsdiensten.

De overheid speelde bij deze professionalisering in de vrijetijdssec-
tor nagenoeg geen rol. Ze kent bijvoorbeeld geen integraal vrijetijds-
beleid. De professionalisering volgt vooral de markt. Als de overheid 
zich al op het terrein van de vrijetijd manifesteert, mikt ze vooral op 
het bevorderen van waardevol geachte vormen van vrijetijdsactivitei-
ten, met name op de terreinen cultuur, sport en recreatie. Dat doet zij 
om redenen die per terrein verschillen, maar altijd om activiteiten te 
stimuleren waartoe de markt slechts weinig aanzet.

Het oogmerk van het cultuurbeleid is dat brede lagen van de bevol-
king deelnemen aan een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod. 
Sporten wordt door de overheid gestimuleerd omdat dat mogelijkhe-
den biedt tot individuele ontplooiing en sociale integratie en omdat 
het de gezondheid bevordert. In de jaren negentig kwamen daar nog 
bij: de integratie van minderheden, de bevordering van de leefbaarheid 
in achterstandswijken en de versterking van het gemeenschapsgevoel. 
Recreatiebeleid wordt gevoerd vanuit de gedachte dat recreatie bij-
draagt aan de zelfontplooiing van de mens en aan diens beleving van 
natuur en cultuur. In de jaren negentig kwam tegelijk meer nadruk te 
liggen op het economische belang van recreatie en toerisme.
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Met de vermarkting van de vrijetijdsbesteding verliest de overheid nog 
meer greep op het activiteitenpatroon van burgers. Vrijetijdsbesteding 
houdt steeds vaker consumptie van commerciële vrijetijdsdiensten in, 
en steeds minder participatie in het door de overheid gesubsidieerd 
aanbod.

Het publieksbereik van traditionele, veelal gesubsidieerde kunsten 
(klassieke muziek, beroepstoneel, ballet, musea en galeries) is kleiner 
geworden. Het bevolkingsdeel dat hieraan jaarlijks tenminste één 
bezoek bracht, liep terug van 45 procent in 1991 naar 43 procent in 
1999. In de jaren negentig gaven steeds meer Nederlanders de voorkeur 
aan het relatief populaire, vaak niet-gesubsidieerde cultuuraanbod 
(bioscoop, cabaret, popmuziek, jazz en musical). Het publieksbereik 
van de populaire cultuur steeg van 50 procent naar 58 procent. Deze 
stijging is vooral veroorzaakt door een groeiende belangstelling voor 
fi lm en cabaret.

De overheidsambitie om meer mensen aan het sporten te krijgen 
lijkt op het eerste gezicht succesvol, want het aantal sporters nam 
toe. Het betreft hier echter vooral de solosport, waar de commerciële 
sportbranche het goed doet. Het aandeel van de bevolking dat aan 
fi tness of aerobics doet, steeg van 9 procent in 1991 naar 13 procent in 
1999. In het algemeen is er echter wel sprake van een vluchtiger wijze 
van beoefening. Het aandeel wekelijkse sporters daalde licht en steeds 
minder sporters nemen deel aan trainingen en competities of worden 
lid van een sportorganisatie. Sport ontwikkelt zich steeds meer tot 
een vorm van recreatie. Deze vrijblijvender wijze van beoefening leidt 
ertoe dat de vele overheidsambities ten aanzien van sport moeilijker te 
realiseren zijn.

De aandacht voor de zelfontplooiing van de mens en voor diens 
beleving van natuur en cultuur heeft in de jaren zeventig geleid tot 
de aanleg van recreatieve voorzieningen en de inrichting van natuur-
gebieden. De genoemde beleidsdoelstellingen stonden in de jaren 
negentig echter op de achtergrond. Meer dan in de andere besproken 
vrijetijdssectoren hebben beleidsmakers hier de economische waarde 
van een hoogwaardig aanbod onderkend. Een grotere toeloop van 
binnenlandse en buitenlandse toeristen betekent immers meer beste-
dingen in hotels, horeca en winkels. In de jaren negentig daalde het 
bezoek van Nederlanders aan recreatieve bestemmingen zoals (stede-
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lijke) recreatiegebieden, bos, hei en andere (beschermde) natuurge-
bieden. Ook het aantal bezoekers van monumenten, oude stadskernen 
of bezienswaardige dorpsgezichten nam af (van 49 procent van de 
bevolking in 1991 naar 42% in 1999). Alleen de attractiepunten – niet 
zelden commerciële aanbieders van vertier (pretparken) – konden 
zich staande houden. In de jaren negentig steeg het bezoek licht van 
56 procent naar 57 procent. Het sociale draagvlak voor recreatieve 
activiteiten is kleiner geworden. Ook hier is de recreant zich meer als 
consument gaan gedragen.
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Mode of modus?

Andries van den Broek

Evenementen en festivals hebben op de vrijetijdsmarkt een aanzien-
lijke positie verworven. Ze blijken bij uitstek op de hedendaagse 
(vrije)tijdsgeest toegesneden. Zijn evenementen en festivals een tij-
delijk succes (mode) of groeien ze uit tot toonaangevend ordenings-
principe in de vrije tijd (modus)? En wat betekenen ze voor cultuur met 
hoofdletter c?

Om met slecht nieuws te beginnen: evenementen en festivals hebben 
als nadeel dat ze lastig in getallen te vangen zijn. Dat geldt ook voor 
geïnstitutionaliseerde culturele plekken als musea, schouwburgen 
en concertgebouwen, maar vooral voor minder permanente culturele 
plekken als evenementen en festivals. Hoeveel evenementen en festi-
vals ons land telt, van hoeveel voorstellingen en andere presentaties 
het publiek er genieten kan, hoeveel mensen daar op af komen, welke 
trends daarin te onderscheiden zijn, het zijn alle vragen die met enige 
mist omgeven zijn. Zijn het er telkens meer, of is alleen de neiging om 
ze te tellen gegroeid?

Toerisme Recreatie Nederland (trn), dé boekhouder van uitstapjes 
in ons land, is beducht voor het geven van macrocijfers over het bezoek 
aan toeristische attracties. Op basis van cijfers van  het Nederlands 
Bureau voor Toerisme (de voorganger van trn), waagde Caro Con-
sultancy zich wel aan het geven van dergelijke cijfers. Daaruit sprak 
een gestage groei van het aantal bezoeken aan toeristische attracties, 
en daarbinnen vooral een sterke groei van het aantal bezoeken aan 
evenementen.

Hoewel trendcijfers over aantallen evenementen en festivals ontbre-
ken, lijkt het hier veeleer om groei dan om krimp gaat. De competi-
tieve geldingsdrang van steden in de concurrentie om de aandacht van 
de consument is hierbij zeker geen remmende factor.

Evenementen en festivals zijn succesvol, want bij uitstek op de huidige 
(vrije)tijdsgeest toegesneden. Waar het actuele toverwoord vraag-
sturing de bestuurders van menig institutie hoofdbrekens oplevert, 
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betekent het voor de organisatoren van evenementen en festivals niets 
nieuws onder de zon. Aan de vraagzijde van de vrijetijdsmarkt staan 
evenementen en festivals zelfs bijna model voor de hedendaagse vrije-
tijdsbesteding: op het laatste moment beslissen wel of niet te gaan, ter 
plekke zelf uit het aanbod kiezen, vermaakt worden, niet zelden met 
een zekere spektakelwaarde. Tijdssoeverein en vrijblijvend sprokkelen 
consumenten er hun portie belevenissen bij elkaar.

Evenementen en festivals passen dus naadloos in deze tijd. Zijn ze 
ook tijdloos? Mogelijk wel. Terugblikkend hebben kermissen en 
jaarmarkten al een langere geschiedenis dan musea en concertpodia. 
Vooruitkijkend hangt het lot van evenementen en festivals af van de 
mate waarin ze blijven aansluiten bij de wensen van aanbieders en 
consumenten op de vrijetijdsmarkt. Die toekomstige wensen laten 
zich moeilijk met grote precisie voorspellen. Vooralsnog is er echter 
alle reden om aan te nemen dat het aantallen druk bezette personen 
toeneemt, vooral in de vorm van tweeverdieners. In hun schaarse 
vrije tijd hebben zij behoefte aan een fl exibel aanbod, om daar naar 
believen hun vrijetijdsrepertoire uit op te bouwen. Als gezegd voldoen 
evenementen en festivals aan die vraag.

Wat betekent dit voor het deel van de vrijetijdssector dat zich op cul-
tuur met hoofdletter C toelegt? Dit culturele veld is geruime tijd gedo-
mineerd geweest door presentatievormen in musea en op podia met 
een laat 19e eeuwse burgerlijke signatuur. Dat is niet langer exclusief 
de maat der dingen, integendeel, het evenement- en festival-model 
heeft ook in museum en concertgebouw opgang gemaakt. Blockbus-
ter tentoonstellingen alsmede festivals in de programmering spelen 
een rol bij het onder de aandacht brengen van erfgoed en kunsten. 
De Rotterdamse Kunsthal heeft het karakter van een opeenvolging 
van evenementen. Ook andere musea, waaronder niet in de laatste 
plaats het Groninger, geven het momentane een plaats naast het 
monumentale, het evenementele een plaats naast het eeuwige. Het 
evenement- en festival-model kan dus (deels) door het culturele veld 
worden geadopteerd.

Tot op zekere hoogte is ook het omgekeerde het geval. Weliswaar 
zijn contemplatie en concentratie vereisende vormen van kunst in 
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een braderie-achtige context weinig op hun plaats, maar theater en 
muziek kan ook zeer wel buiten de celebrale context van schouwburg 
en concertgebouw tot hun recht komen. In zekere zin brengt het die 
kunstuitingen zelfs terug bij de bron, een lang onderbelicht gebleven 
aspect van de zogenaamde authentieke uitvoeringspraktijk, die zich 
vooral op de presentatie (oude instrumenten) en niet op de receptie 
richtte. Naar aanleiding van de dissertatie van Cas Smithuysen over 
luisterdwang in de concertzaal (Een verbazende stilte, Amsterdam 2001) 
organiseerde men in het Groningse Oosterpoort onlangs een reeks 
klassieke concerten waarbij het publiek een babbeltje kon maken 
en een pilsje pakken, als ware het een popconcert. In deze periode 
van smaakonzekerheid en relativering van de culturele canon kan 
dit drempels slechten, maar ook de discussie over kwaliteitscriteria 
aanwakkeren.
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Cultuur in competitie om de vrije tijd

Andries van den Broek en Jos de Haan

Sinds zijn aantreden als staatssecretaris van Cultuur heeft Rick van 
der Ploeg het nodige stof doen opwaaien. Zonder omhaal van woor-
den stelde hij enkele heikele cultuurpolitieke thema’s ter discussie. ‘Er 
dreigt een tweedeling te ontstaan tussen de gesubsidieerde wereld van 
de traditionele kunst en cultuur voor de elite en de vaak commerciële 
cultuur voor de massa,’ signaleerde Van der Ploeg, en ‘Jongeren keren 
zich steeds verder af van de traditionele kunsten.’ Vervolgens deed hij 
enkele suggesties om een brug te slaan tussen elitekunst en massacul-
tuur. Echter, niet alleen de afstand tot de massacultuur, maar juist ook 
de competitieve nabijheid daarvan, zet de belangstelling voor kunst-
uitingen onder druk.

Het is welhaast een wetmatigheid dat hoger opgeleiden vaker naar 
musea gaan, frequenter uitvoeringen van klassieke muziek en toneel 
bezoeken, en meer boeken lezen dan lager opgeleiden. Dit rechtvaar-
digt de verwachting dat een stijging van het opleidingsniveau tot een 
groei van de culturele belangstelling zou leiden. In de afgelopen 
decennia is het opleidingsniveau zeer aanzienlijk gestegen. Momen-
teel heeft niet minder dan een kwart van de beroepsbevolking een 
opleiding op hbo of universitair niveau.

Ondanks additioneel overheidsbeleid om de publieke belangstelling 
voor kunst en cultuur te vergroten, heeft deze aanzienlijke verhoging 
van het onderwijsniveau evenwel niet tot een ferme groei van de cultu-
rele belangstelling geleid. Tegenover een licht stijgende belangstelling 
voor musea en klassieke muziek staat een stagnerende interesse voor 
toneel, terwijl boeken lezen zelfs fl ink terrein verloren heeft.

Het hogere opleidingsniveau heeft niet tot grotere culturele belang-
stelling geleid omdat er geduchte tegenkrachten tegenover stonden. 
Zo bracht de welvaartsgroei meer andere vrijetijdsactiviteiten binnen 
het fi nanciële bereik van steeds meer mensen en bracht de vrije-
tijdsindustrie een steeds groter aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en 

-attributen op de markt. Daarnaast had de ontkerkelijking tot gevolg 
dat levensbeschouwelijke restricties op de vrijetijdsbesteding vermin-
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derden, en maakte een zeker standsbesef plaats voor een informeler 
samenleving. Hierdoor kon men, zeker in de vrije tijd, vrijer de eigen 
individuele voorkeuren gaan volgen.

Tot slot luidde de toestroom van vrouwen tot de arbeidsmarkt de 
opkomst van het tweeverdienershuishouden in. Daardoor kreeg men 
het steeds drukker met het combineren van carrière, huishouden, lief-
deleven en ouderschap. Slechts de gegroeide aantallen gepensioneer-
den en vervroegde uittreders voorkwamen dat zich een fl inke daling in 
de gemiddeld beschikbare hoeveelheid vrije tijd voordeed. Met name 
voor mensen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar geldt dat zij hun uitdijend 
vrijetijdsrepetoire in minder vrije tijd moeten realiseren. Sinds 1975 
verminderde hun wekelijkse vrije tijd met twee-en-een-half uur tot 
ruim 43 uur.

Dit alles heeft de concurrentie om de beschikbare vrije tijd verscherpt. 
Als gevolg daarvan zijn er meer activiteiten waaraan men slechts ‘zo 
nu en dan’ deelneemt. Er tekent zich een trend af naar een vervluch-
tiging van de vrijetijdsbesteding: men raakt bij meer activiteiten 
minder intensief betrokken. Omgekeerd trekken actititeiten verhou-
dingsgewijs minder vaste en meer incidentele deelnemers. Wat betreft 
cultuurdeelname geldt in dit verband dat de groei van het bezoek aan 
musea en klassieke concerten vooral uit een toestroom van incidentele 
bezoekers bestaat.

Vanwege de verscherpte competitie om de vrije tijd is er minder vaste 
klandizie en bestaat voortdurend de kans dat een andere activiteit dan 
een culturele de voorkeur krijgt. De verbreding van het activiteitenpa-
troon betekent niet slechts dat meer mensen wel eens iets aan cultuur 
doen. Het betekent eveneens dat degenen met een warme culturele 
belangstelling zich daarnaast ook meer voor andere zaken zijn gaan 
interesseren. Ook onder de trouwste bezoekers van musea en podia 
winnen allerlei niet-culturele vrijetijdsactiviteiten aan populariteit. 
Sportbeoefening, café- en discobezoek alsmede langdurig televi-
siekijken zijn ook onder de leden van de culturele voorhoede steeds 
geliefder vormen van vermaak geworden. Het traditionele standsbesef 
over wat een cultuurkenner in zijn vrije tijd behoort te doen en laten 
lijkt op z’n retour.
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Tegenover een moeizame cultuurspreiding onder voorheen cultureel 
niet-actieve bevolkingsgroepen staat een spontane spreiding van 
niet-culturele activiteiten onder de culturele voorhoede. In zekere 
zin betekent dit een toenadering tussen elitekunst en massacultuur. 
Menig cultureel niet-ingewijde bezoekt incidenteel een museum of 
voorstelling, menig cultureel geïnteresseerde neemt ook aan allerlei 
niet-culturele vrijetijdsactiviteiten deel. Onder zowel incidentele als 
intensieve cultuurliefhebbers staatcultuur daardoor bloot aan een 
verscherpte concurrentie van andere vrijedsactiviteiten.

Bovendien staan culturele belevenissen als museumbezoek, klas-
sieke concerten en toneelvoorstellingen elk nog steeds slechts bij een 
minderheid van de Nederlandse bevolking op het vrijetijdsrepertoire. 
Het aanbod van de vrijetijdsindustrie is vooral op jongeren gericht. 
Dit heeft de ontwikkeling van een ‘eigen’ jeugdcultuur gestimuleerd. 
Daarbij speelde ook de onderwijsexpansie een rol. Door de verlenging 
van de leerweg verkeren jongeren langer vooral onder leeftijdgenoten, 
hetgeen hun gerichtheid op de eigen groep in de hand werkt.

In de jeugdcultuur behoren museumbezoek, klassieke concerten, 
toneelvoorstellingen en boeken lezen niet tot de statusverhogende 
activiteiten. In de peergroup zal men veeleer acceptatie of bewonde-
ring afdwingen met belevenissen tijdens een survival-weekend, een 
nieuwe grunge dan wel jungle cd, bungee-jumpen respectievelijk een 
spectaculaire video. Jongeren bekommeren zich minder dan ouderen 
om traditionele cultuuruitingen en zijn bij uitstek de dragers van de 
populaire cultuur.

Naarmate jongeren door deze jeugdcultuur anders ‘geprogram-
meerd’ worden, blijven ze mogelijk ook bij het klimmen der jaren op 
de hen vertrouwde populaire cultuur georiënteerd. Er zijn aanwijzin-
gen dat de dominante invloed in de jeugdjaren later in de levensloop 
van invloed blijft. Daarom bestaat de kans dat het publiek dat profi jt 
trekt van de overheidssteun aan musea, toneel, klassieke muziek en 
literatuur zal vergrijzen en slinken.

Van der Ploeg stelt zich tot doel een brug te slaan tussen elitekunst en 
massacultuur. Enerzijds lijkt de noodzaak daartoe af te nemen, in die 
zin dat velen reeds met één been in de wereld van de elitekunst staan 
en met het andere been in de wereld van de massacultuur. Niet de 
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afstand tot maar juist de competitieve nabijheid van de massacultuur 
zet de belangstelling voor elitekunst onder druk.

Anderzijds staat echter lang niet iedereen met één been in de wereld 
van de elitekunst. Met name jongeren zijn in hoofdzaak op de mas-
sacultuur georiënteerd. Recent is in de bovenbouw van havo en vwo 
het vak culturele en kunstzinnige vorming geïntroduceerd. Door jeugdigen 
langs deze weg met kunst en het culturele erfgoed in contact te bren-
gen, kan wellicht tegengas worden geboden tegen de indringende 
invloed van de jeugdcultuur.

Recent ook, echter, bevolkten veertigers en vijftigers en masse het 
Haagse Malieveld om er een optreden van hun jeugdhelden The Rol-
ling Stones bij te wonen. Daarmee illustreerden zij niet alleen nog 
altijd de invloed van hun jeugdjaren te ondervinden, maar gaven zij 
tevens hun kinderen te kennen dat Haitink in het Amsterdamse Con-
certgebouw niet de enig legitieme vorm van cultureel vermaak is. Het 
culturele veld moet zich dan ook opmaken voor een blijvend scherpe 
competitie om de vrije tijd.
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Cultuurbereik in Nederland: aanzienlijk,
bescheiden, teleurstellend en/of bedreigd?

Andries van den Broek en Jos de Haan

Cultuurbereik en de blik van de beschouwer
Deze Nederlandse bijdrage aan het Vlaamse congres Cultuur en Participa-
tie hinkt op twee moeilijk verzoenbare gedachten: de intentie beknopt 
te zijn versus de verleiding uit te weiden. Hier wordt getracht deze dub-
belzinnigheid het hoofd te bieden door in kort bestek een compleet 
overzicht te geven van verleden, heden en toekomst van het cultuurbe-
reik in Nederland. Uiteraard is dit slechts mogelijk door dit betoog tot 
enkele hoofdlijnen te beperken. Geïnteresseerden vinden in het litera-
tuuroverzicht een sleutel tot verdere verdieping in het gebodene.

Centraal in deze bijdrage staat het bereik van cultuur onder de 
Nederlandse bevolking. Concreter: welk deel van de bevolking ‘consu-
meert’ cultuur?; en hoeveel tijd en geld besteedt men daaraan? Cultuur-
consumptie is hier opgevat als een optie binnen het vrijetijdsdomein. 
Vanuit dat perspectief luidt de vraag wat de positie is van cultuur op 
de vrijetijdsmarkt. Deze beknopte schets van het cultuurbereik omvat 
een terugblik op eerdere ontwikkelingen, een vergelijking Vlaanderen-
Nederland alsmede een vooruitblik op mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen. Cultuurbereik wordt hier operationeel gedefi nieerd als het 
deel van de bevolking dat gecanoniseerde cultuuruitingen bezoekt, 
meer bepaald musea en podia (toneel, ballet en klassieke muziek).

Indachtig de volkswijsheid dat schoonheid in de blik van de beschou-
wer besloten ligt, kan men het cultuurbereik in Nederland naar gelieve 
als aanzienlijk, als bescheiden, als teleurstellend dan wel als bedreigd 
karakteriseren. In de vorm van korte uiteenzettingen vanuit elk van 
deze vier percepties passeert onderstaand het cultuurbereik van uw 
noorderburen de revue.

Het cultuurbereik is aanzienlijk
In 1999 bezocht 13 procent van de Nederlanders (van zes jaar en ouder) 
één of meerdere keren een uitvoering van beroepstoneel. Eenzelfde 
proportie bezocht een klassiek concert. Ballet kende een veel kleiner 
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publiek (slechts 3%). Een op de drie Nederlanders bezocht eens of 
vaker een museum (scp 2000).

Het totale publieksbereik van cultuur is overigens minder groot dan 
een optelling van deze percentages doet vermoeden. Er bestaat een 
fl inke overlap tussen de diverse publieksgroepen (De Haan en Knulst 
2000). Menig cultuurliefhebber bezoekt zowel (meerdere typen) podi-
umuitvoeringen als musea. Wanneer allen die één of meerdere keren 
per jaar enigerlei culturele instelling (podia en/of musea) hebben 
bezocht tot de cultuurdeelnemers worden gerekend, besloeg het 
cultuurbereik in Nederland anno 1999 niettemin niet minder dan 40 
procent.

Met deze cijfers is de kous echter nog niet af. Een aanzienlijk deel van 
het cultuurbereik voltrekt zich langs andere kanalen dan podium- en 
museumbezoek. Ruim eenderde van de bevolking bekeek in 1999 eens 
of vaker een kunstprogramma op de televisie, bijna de helft beluis-
terde klassieke muziek via plaat of cd. Volgens fi jnproevers een bewijs 
uit het ongerijmde, maar niettemin nadrukkelijk in het verlengde van 
voorgaande observatie: ook het verkoopsucces van populair geprijsde 
klassieke cd’s via een landelijk opererende drogisterij duidde op een 
cultuurbereik dat aanzienlijk genoemd mag worden.

Het cultuurbereik is bescheiden
Het cultuurbereik kan daarentegen echter ook als bescheiden worden 
getypeerd. Immers, 60 procent van de bevolking zette in 1999 bij geen 
enkele culturele instelling een voet over de drempel, zodat royaal meer 
dan de helft van de Nederlanders niet langs die weg met cultuur in 
aanraking kwam.

Bovendien gaat het bij het gerealiseerde cultuurbereik voor een 
belangrijk deel om incidenteel bezoek. Zelfs wanneer niet-bezoekers 
niet worden inbegrepen, reikt het gemiddelde museumbezoek niet 
hoger dan zo’n twee bezoeken per jaar. Hetzelfde moyenne geldt voor 
het podiumbezoek.

Ook vergelijkingen met de rest van de vrijetijdsmarkt stemmen tot 
bescheidenheid (scp 2000). Enkele concrete cijfers volstaan om de 
bescheiden positie van cultuur binnen het domein van de vrijetijds-
besteding te schetsen, zowel in geld als in tijd. Binnen de totaal aan 
‘uitgaan’ bestede tijd besloeg het culturele uitgaan niet meer dan 4 
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procent, terwijl culturele uitstapjes slechts 5 procent uitmaakten van 
het totale geldelijke budget dat aan uitstapjes werd besteed. De Efte-
ling, een attractiepark in het zuiden van Nederland (en daarom onder 
Vlamingen wellicht niet onbekend), trekt jaarlijks evenveel bezoekers 
als alle professionele toneel- en balletuitvoering in Nederland teza-
men. Daarenboven bleef de groei van het culturele segment van de 
vrijetijdsmarkt in het achterliggende decennium fl ink achter bij de 
groei van de niet-culturele vrijetijdssector. In elk geval aanleiding om 
het cultuurbereik te relativeren, mogelijk zelfs reden om dat bereik 
niet als aanzienlijk maar veeleer als bescheiden te karakteriseren.

Het cultuurbereik stelt teleur
Zowel een blik over de schouder als een blik over de Nederlandse zuid-
grens voedt de visie dat het huidige cultuurbereik in Nederland teleur 
stelt. Om met de blik over de grens te beginnen: er zijn cijfers die er op 
wijzen dat het cultuurbereik in Vlaanderen op een aanzienlijk hoger 
niveau ligt dan in Nederland (ec 2000; scp 2000). Volgens cijfers uit 
het eind van de jaren negentig, die door een Europese commissie van 
experten vergelijkbaar bevonden zijn, was het bereik van klassieke 
concerten in Vlaanderen zelfs twee maal zo hoog als in Nederland 
(31% vs. 16%). Vlamingen vervoegden zich eveneens in grotere getale 
in musea (48% vs. 31%) en in het theater (49% vs. 27%). Dergelijke 
hoge Vlaamse participatiecijfers zijn op basis van latere vrind-pei-
lingen opnieuw gerapporteerd (aps 2000), zodat het hier niet gaat om 
een eenmalige toevalstreffer.1

Een zodanig groot verschil vraagt om interpretatie. Aan Neder-
landse zijde prikkelt de grootte van het Vlaams cultuurbereik uiter-
aard extra de nieuwsgierigheid. Hoe heeft men in Vlaanderen zo’n 
groot cultuurpubliek weten te realiseren, terwijl dat in Nederland, 
ondanks meerjarig cultuurbeleid dat mede op publieksverbreding 
gericht is (OCenW 1998), maar niet wil lukken?

Het ware interessant eens in de gelegenheid te zijn om de ach-
tergronden van dit verschil nader te verkennen. Diverse vragen en 
vervolgvragen dringen zich op. Is het Vlaams cultuuraanbod aantrek-
kelijker? Houdt dit er verband mee dat het cultuurbeleid in Vlaanderen 
geen verwijdering tussen professionele kunst en publiek in gang 
heeft gezet, terwijl de nadruk op vernieuwing in het Nederlandse 
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subsidiebeleid wel de opkomst van kunst-kunst (De Swaan 1985) of 
reservaats-kunst (Van den Berg 1989) bevorderde? Of staat de bloei van 
het Vlaamse cultuurleven los van de merites van het cultuurbeleid en 
moet het verschil gezocht worden in achterliggende ‘cultuur’verschil-
len (‘cultuur’ ditmaal niet in de zin van kunsten, maar in de bredere 
betekenis van gewoonten en gebruiken)? Ligt de sleutel er in dat 
Vlaanderen een rijkere intellectualistische traditie kent, die nog niet 
in die mate van haar voetstuk is gehaald als in Nederland? Of spelen 
hier minder hoogdravende ‘cultuur’verschillen een rol, bijvoorbeeld 
dat de zuinige Nederlanders in de vrije tijd zelfvoorzienend en aan 
huis gebonden zijn, terwijl Vlamingen hun gezelligheid meer in 
publieke gelegenheden zoeken, waardoor behalve bars en restaurants 
(scp 2000) ook culturele instellingen zich in Vlaanderen in een grote 
toeloop mogen verheugen?

Behalve de vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland is er een 
tweede overweging op basis waarvan kan worden beargumenteerd 
dat het huidige cultuurbereik in Nederland teleur stelt. Dit vergt een 
blik over de schouder. Een van de weinige sociologische wetmatighe-
den luidt dat mensen meer culturele belangstelling aan de dag leggen 
naarmate ze hoger opgeleid zijn (o.a. Ganzeboom 1989, De Haan en 
Knulst 2000).

Wie zich over recente ontwikkelingen in het cultuurbereik in Neder-
land buigt, stuit op de bevinding dat een sterke groei van opleidings-
niveau en cultuuraanbod niet in een even sterke groei van de culturele 
belangsteling heeft geresulteerd. Dit is een even belangwekkende als, 
met terugwerkende kracht, verbazingwekkende constatering.

Stel dat u anno 1970, gewapend met de kennis dat mensen vaker 
culturele instellingen bezoeken naarmate ze meer opleiding genoten 
hebben, gevraagd was een uitspraak te doen over de culturele belang-
stelling in het jaar 2000. Stel voorts dat men u destijds had ingefl uis-
terd dat er een ware onderwijsexplosie op til was, die hand-in-hand 
zou gaan met een forse uitbreiding van het culturele aanbod. Zou u 
dan niet vol vertrouwen voorspeld hebben dat het cultuurbereik in 
2000 veel groter zou zijn dan dat in 1970?

Welnu, dat is niet gebeurd. De groeiende competentie om van cul-
tuurgoederen te genieten heeft maar mondjesmaat tot een grotere 
cultuurconsumptie geleid. Kennelijk stuitte de vermeerderde culturele 
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competentie op geduchte tegenkracht, waardoor de belofte aan een 
groter cultuurbereik niet werd gerealiseerd (Knulst 1989 en 1992, Van 
den Broek en De Haan 2000).

Met het oog op het feit dat het huidige Nederlandse cultuurbereik 
zowel achter blijft bij het Vlaamse cultuurbereik als bij het cultuurbe-
reik dat op basis van de onderwijsexpansie redelijkerwijs verwacht had 
mogen worden, kan dat bereik als teleurstellend bestempeld worden.

Het cultuurbereik is bedreigd
De tegenkracht die verhinderde dat de onderwijsexpansie tot een 
expansie van het cultuurbereik leidde is de geïntensiveerde competitie 
om de vrije tijd. Enerzijds gaat het hierbij om het groeiende aanbod 
vrijetijdsdiensten op de vrijetijdsmarkt, anderzijds om de verminde-
rende zeggingskracht van cultureel canon en Bildungsideal. Meer dan 
voorheen heeft men de keus uit een breed scala aan vrijetijdsactiveiten, 
minder dan voorheen staat met enige zekerheid vast dat het genieten 
van kunst en erfgoed kwalitatief van een andere orde zou zijn dan 
andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Op de golven van een liberaal pedagogisch klimaat en ten gevolge 
van een langer verblijf onder peers gingen jongeren zich meer en meer 
tot de producten van de vrijetijdsindustrie aangetrokken voelen. 
Ontdaan van het aureool van superioriteit raakte cultuur in een 
rechtstreekse competitie met andere vormen van vrijetijdsbesteding 
verwikkeld. Met het klimmen der jaren bleken de ouder wordende 
jongeren aan hun omnivoor smaakpatroon en activiteitenrepertoire 
vast te houden. In de vrijetijdsbesteding is een groeiende vermenging 
van ‘hoog’ en ‘laag’ zichtbaar (Van den Broek et al. 1999, De Haan en 
Knulst 2000). Binnen dit omnivore vrijetijdsrepertoire (Knulst 1992, 
Peterson 1992) ondervinden culturele activiteiten meer directe con-
currentie van andere liefhebberijen.

Naar de toekomst toe betekent dit een potentiële bedreiging van het 
cultuurbereik. Immers: Als de jongeren van nu bij het klimmen der 
jaren op de hun vertrouwde populaire cultuur georiënteerd blijven, 
dan bestaat de kans dat het bereik van traditionele kunsten op den 
duur vergrijst en slinkt. Terwijl verdere popularisering van cultuur op 
termijn de vraag oproept wanneer een kunstinstelling ophoudt een 
kunstinstelling te zijn (scp 1998).
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De grootte van het cultuurbereik laat zich doordenken in termen 
van een evenwicht tussen enerzijds de competentie om van cultuur 
te genieten en anderzijds de competitie om de beschikbare vrije tijd. 
Op basis van deze vaststelling laten zich drie ‘toekomsten’ van het 
cultuurbereik denken (Van den Broek en De Haan 2000): één waarin 
competitie de overhand krijgt boven competentie, één waarin beide 
krachten elkaar in evenwicht houden en één waarin culturele compe-
tentie aan gewicht wint. Het lot van het cultuurbereik varieert daarbij 
van marginalisering via consolidering tot herwaardering.

Het marginaliseringsscenario voorziet een situatie waarin kunst en 
erfgoed in 2030 zijn overschaduwd door andere interesses doordat de 
culturele sector geen gelijke tred heeft kunnen houden met de geïnten-
siveerde concurrentie om de vrije tijd. In de strijd om de aandacht van 
de consument zetten commerciële aanbieders van vrijetijdsdiensten 
steeds hoger in op belevenissen en emoties. Effectbejag en spekta-
kelwaarde spelen daarbij een grote rol, maar juist op dit punt verkeert 
de culturele sector in een nadelige uitgangspositie. Verfi jnde, meestal 
enige concentratie vergende kunst en (kunst)historische kennis ver-
onderstellend erfgoed lenen zich slecht voor de met veel mediaspek-
takel omgeven promotiecampagnes waarmee de strijd om de vrije tijd 
wordt uitgevochten. Wat cultuur voor ingewijde fi jnproevers avon-
tuurlijk en verleidelijk maakt, laat zich moeilijk binnen het bestek van 
enkele soundbytes over het voetlicht brengen. Dit zet een neergaande 
spiraal in gang. Geleidelijk raken kunsten en erfgoed in de media 
ondergesneeuwd, waardoor cultuur meer en meer uit gezichtsveld en 
belevingswereld van het brede publiek verdwijnt. Uiteindelijk resteert 
slechts een kleine en toegewijde schare geïnteresseerden.

In het consolideringsscenario weet de culturele sector, door ade-
quaat op de omnivore smaakvoorkeuren van het publiek in te spelen, 
de huidige plek op de vrijetijdsmarkt te behouden. De cultuursector 
krijgt die consolidering niet in de schoot geworpen, maar moet 
die bevechten door zich in de verhevigde strijd om de vrije tijd als 
boeiende belevenis te bewijzen, temidden van een almaar groeiend 
en evoluerend aanbod aan niet-culturele vrijetijdsactiviteiten en ten 
overstaan van een publiek dat in steeds grotere getale een cultuurrela-
tivistische inslag heeft. Het omnivore publiek laat zich in de keus uit 
de vrijetijdsopties steeds minder gelegen liggen aan het onderscheid 
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tussen ‘hoog’ en ‘laag’, maar beoordeelt die opties op de mate waarin 
ze belevenissen genereren. De gedachte dat een goed cultureel pro-
duct vanzelf klandizie trekt zal worden verlaten ten faveure van het 
inzicht dat zelfs de fraaiste tentoonstelling en de mooiste uitvoering 
aan de man gebracht dienen te worden.

Kenmerkend voor het herwaarderingsscenario, tot slot, is de heront-
dekking van kunst en erfgoed temidden van al de andere vrijetijdsop-
ties. Jaren na dato worden vroegere hooggestemde verwachtingen 
over de potentie van het cultuurbereik alsnog bewaarheid. Minstens 
zo belangrijk als stijgend opleidingsniveau en vermeerderde cultuur-
educatieve inspanningen is de verzadiging met de produkten van de 
vrijetijdsindustrie. Nadat een goede opleiding, leuke baan en royaal 
vrijetijdsrepertoire algemener worden, gaan twee vragen het beter 
opgeleide deel van de bevolking bezig houden: welke vrijetijdsbeste-
ding heeft nog toegevoegde waarde en met welke interesses kan men 
zich de gewenste identiteit aanmeten? Naarmate materieel gewin en 
markante belevenissen gestaag hun glans en meerwaarde verliezen, 
komen kunst en erfgoed opnieuw in beeld als bron van persoonlijke 
identiteit en van sociabiliteit. Belangrijk daarbij is het hervonden 
inzicht dat cultuur, anders dan menige concurrerende vrijetijdsdienst, 
meer bevrediging schenkt naarmate men er meer tijd aan besteedt. 
Tevens groeit het besef dat de suggestie van al maar meer spektakel en 
amusement van die concurrerende vrijetijdsdiensten op almaar dun-
nere en doorzichtigere formules berust.

Welk van deze toekomsten werkelijkheid zal worden is moeilijk te 
voorzien, en nog moeilijker te sturen. De scenario’s bezitten ieder 
voor zich een sterke eigen logica, die bovendien telkens een zekere 
beleidsresistentie doet vermoeden. Beleidsmakers bij de overheid en 
bij culturele instellingen staan niettemin voor de uitdaging om het 
wenselijke scenario te bevorderen en onwenselijke scenario’s tot self-
denying prophecies te maken. Daar zullen die beleidsmakers een harde 
dobber aan krijgen. Gegeven het cultuurpolitieke uitgangspunt dat 
een ruim cultuurbereik nastrevenswaardig is, lijkt de wenselijkheid 
van deze drie scenario’s omgekeerd evenredig aan hun waarschijnlijk-
heid. Het scenario waarin het cultuurbereik marginaliseert ligt meer 
in het verlengde van vigerende maatschappelijke ontwikkelingen 
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dan het scenario waarin cultuurbereik een nieuwe bloei tegemoet 
gaat. Continuering van huidige trends lijkt als vanzelf het margina-
liseringsscenario, of in het beste geval het consolideringsscenario, 
in te zullen luiden. De zonniger toekomst voor het cultuurbereik in 
het herwaarderingsscenario veronderstelt een trendbreuk, waarvan 
niet zeker is dat die door beleid van overheid en culturele instellingen 
teweeg gebracht kan worden.

Recent maakt het instrument van cultuureducatie opgang. In een 
context van groeiende competitie om de vrije tijd lijkt inzetten op 
vergroting van de culturele competentie in beginsel een goed aangrij-
pingspunt om te trachten het cultuurbereik te bevorderen. Gegeven de 
ervaring in voorbije decennia mag evenwel niet op voorhand worden 
aangenomen dat meer competentie ditmaal wel garant zal staan voor 
een groter cultuurbereik. In concreto is het de vraag of de luttele uren 
cultuureducatie voldoende gewicht in de schaal leggen om de voortdu-
rende bedreiging van concurrerende socialisatie op het schoolplein en 
in de media te neutraliseren.

Noot
1 Overigens kwamen op het Antwerpse congres in december 2000 uit andere 

Vlaamse bronnen ook lagere bezoekcijfers ter tafel (zie de bijdrage van Jan 
van der Hoof), die er op leken te duiden dat het cultuurbereik zich in Vlaan-
deren en Nederland op vergelijkbaar niveau bevindt. Een en ander vraagt 
om Vlaams beraad over de verschillen tussen de uiteenlopende bronnen en 
om Vlaams-Nederlands beraad over de juiste grensoverschrijdende verge-
lijking).
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Cultuurbezoek in een slinkend vrijetijdsbudget

Andries van den Broek en Jos de Haan

De wekelijkse hoeveelheid vrijetijd van Nederlanders is sinds 1995 
afgenomen. Waar is die afname aan te wijten, waar werd in de schaar-
sere vrijetijd op bezuinigd en hoe verging het het cultuurbezoek?

Minder vrijetijd
In de periode 1995-2000 daalde het gemiddeld aantal vrije uren in een 
doorsnee week met tweeëneenhalf uur, van 47,3 naar 44,8 uur. Dat 
komt omdat meer mensen – meer vrouwen vooral – gingen werken. 
Dit zette hun vrijetijd onder druk, vooral in tweeverdienerhuishou-
dens, een samenlevingsvorm die snel opgang maakte. Daarnaast is 
men langer gaan slapen. Meer werk en meer slaap nemen elk ongeveer 
de helft van de afname van de vrijetijd voor hun rekening.

Vrijetijdsbesteding
Die afname noopte tot het bezuinigen op vrijetijdsactiviteiten. Daarbij 
heeft men niet de kaasschaaf gehanteerd en dus niet op elke vorm van 
vrijetijdsbesteding evenredig beknibbeld. Dit blijkt vooral uit de hoe-
veelheid vrijetijd die buiten de deur werd doorgebracht. In 1995 was 
men in de vrijetijd ‘uithuiziger’ dan ooit. Die vermeerderde uithuizig-
heid heeft in 2000 echter geen stand gehouden: de vermindering van 
vrijetijd (-2,5 uur per week) ging vrijwel volledig ten koste van uithui-
zige vrijetijd (-2,3 uur per week).

Het scala aan vrijetijdsactiviteiten kan in acht categorieën worden 
onderverdeeld: lezen van gedrukte media, gebruik van elektronische 
media, huiselijke sociale contacten, maatschappelijke participatie, 
uitgaan, sport/bewegen, overige liefhebberijen en vrijetijdsmobiliteit. 
Op drie daarvan – maatschappelijke participatie (-19%), sport/-bewe-
gen (-15%) en lezen (-14%) – werd veel sterker dan trendmatig (-5%) 
bezuinigd. Bij huiselijke sociale contacten, liefhebberijen en vrijetijds-
mobiliteit lag de reductie in dezelfde orde van grootte als de afname 
van de vrijetijd. Maar het uitgaan nam niet af, terwijl het gebruik 
van elektronische media binnen het slinkend vrije-tijds-budget zelfs 
(verder) groeide, ditmaal niet dankzij de tv maar vanwege de pc.
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Cultuurbezoek
De bezuiniging op de uithuizige vrijetijdsbesteding betrof niet het 
uitgaan, dat temidden van krimpende vrijetijd en afnemende uit-hui-
zigheid nauwelijks terrein prijs hoefde te geven. Dit uitgaan omvat cul-
tuurbezoek, horecabezoek (cafés, disco’s) en overig uitgaan (bezoek 
sportwedstrijden, pretparken enzovoort). Hoe verging het daarbinnen 
het cultuurbezoek?

Hoewel de verschillen tussen 1995 en 2000 klein waren, is het tegen 
de achtergrond van een kleiner vrijetijdsbudget en minder uithuizig-
heid opmerkelijk dat het cultuurbezoek juist enige groei vertoonde. Al 
jarenlang gaan Nederlanders gemiddeld zo’n 2,5 uur per week uit. Een 
half uur daarvan (1% van de vrijetijd) betreft cultureel uitgaan. Dat 
culturele uitgaan omvat in deze telling zowel hogere kunsten (kunst-
musea, theater en klassieke muziek) als toegankelijker cultuurvor-
men (andere musea, cabaret, fi lm en popmuziek). Vooral bioscoop en 
podiumkunsten – met name cabaret – mochten zich in een groeiende 
toeloop verheugen, terwijl musea hun bezoekers tot een langduriger 
verblijf wisten te verleiden. De licht gestegen culturele belangstelling 
is vooral in de lichtere genres gerealiseerd.

Het jaarlijks bereik van de traditionele kunstinstellingen bedraagt 
al geruime tijd zo’n 40 procent van de bevolking. Dit betekent dat 60 
procent in de loop een jaar geen kunstmuseum of (klassieke) podi-
umvoorstelling bezoekt. Mensen van vijftig jaar en ouder leggen een 
groeiende belangstelling voor dergelijke instellingen aan de dag. 
Daarmee compenseren ze de tanende belangstelling voor de kunsten 
onder het jongere bevolkingsdeel, dat sterker op de lichtere genres 
gericht is. Opnieuw werd de divergentie in smaakvoorkeuren tussen 
recentere en eerdere geboorte-jaargangen iets sterker.
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Cultuurparticipatie: recente trends

Jos de Haan en Andries van den Broek

In de tweede helft van de jaren negentig is de culturele belangstelling 
over het algemeen toegenomen. De sterkste groei zat bij het bioscoop-
bezoek. De groeiende belangstelling voor cinema uit de eerst helft van 
de jaren negentig heeft doorgezet. Daarmee lijkt voorlopig een einde 
te zijn gekomen aan de dalende bezoekcijfers uit voorgaande decen-
nia.

Zowel het incidentele als het frequente bezoek steeg sinds 1995, met 
name onder personen tussen 30 en 65 jaar. Hierdoor werd de bioscoop 
wat minder het exclusieve domein van jongeren. De belangstelling 
voor kwaliteitsfi lms steeg echter niet. Het bezoek aan fi lmhuizen lag 
in 1999 op hetzelfde niveau als in 1995. Andere stijgers, zij het in min-
dere mate, waren toneel en cabaret. Het toneelbezoek was heel lang 
constant, maar steeg in de periode 1995-1999 van 23 procent naar 25 
procent. Deze stijging komt voornamelijk voor rekening van het ama-
teurtoneel. Het bezoek aan professionele voorstellingen bleef nage-
noeg constant. Als beide soorten uitvoeringen meegeteld worden, is 
toneel de meest bezochte vorm van podiumkunst. Net als popmuziek, 
jazz en musical tezamen, bereikt toneel jaarlijks een kwart van de 
bevolking. Het bereik van het beroepstoneel is echter een stuk klei-
ner (13% in plaats van 25%). Het verschil van 12 procent verwijst naar 
degenen die wel amateurtoneel maar geen beroepstoneel bezochten. 
De groei betreft een grotere toeloop van incidentele bezoekers. Vooral 
jongeren (tot 15 jaar) en 55-plussers gingen vaker naar toneelvoorstel-
lingen. Ondanks de groei blijft cabaret een liefhebberij van een klein 
deel van de bevolking. Tussen 1995 en 1999 steeg het bezoek van 10 
procent naar 12 procent. Deze groei deed zich onder alle leeftijds-
groepen voor. Het percentage bezoekers van pop, jazz en musicals is 
opnieuw licht gegroeid. Hier kwam de groei op rekening van inciden-
tele bezoekers, die ofwel jong (6 tot 15 jaar) of van gevorderde leeftijd 
(45 jaar en ouder) waren.

Musea ontvingen in 1999 een wat groter deel van de bevolking dan 
in 1995, maar de omvang van het bereikte volksdeel bleef nog onder 
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het niveau van 1991. De nieuwe aanwas bestond vooral uit personen 
van 45 jaar en ouder. Ook in de leeftijd tot 10 jaar steeg het percentage 
bezoekers. Daar stond een daling in het bezoek van jongeren en jong-
volwassenen tegenover, het sterkst in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 
jaar.

Na een periode waarin de belangstelling voor klassieke muziek 
geleidelijk steeg, is het aandeel bezoekers sinds 1995 licht gedaald, 
doordat opera en operette enige aantrekkingskracht verloren. Onder 
de oppervlakte deden zich wat sterkere veranderingen voor: tot het 
zestigste levensjaar liep het bezoek aan klassieke muziek terug, 70-
plussers vonden makkelijker de weg naar vertolkingen van het klas-
sieke repertoire.

Over het algemeen zijn jongvolwassenen en oudere jongeren niet 
meegegaan in de trend van toenemend bezoek. Vooral bij de meer tra-
ditionele cultuur (beroepstoneel, klassieke muziek, ballet, musea en 
galeries) laten zij het afweten. In de leeftijd van 15 tot 45 jaar vermin-
derde de belangstelling voor traditionele kunsten, het sterkst onder 
25-tot-30-jarigen (5%). Onder mensen van vijftig jaar en ouder groeide 
daarentegen de belangstelling voor deze kunstvormen. Vooral de 65-
tot-79-jarigen werden cultureel actiever (+9%). Daarmee lijkt de eerder 
gemelde ‘scheiding der geesten’ voort te zetten (zie mmn 2:7).

De jeugd neemt een uitzonderingspositie in: kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 10 jaar bezochten in 1999 in aanzienlijk grotere getale tradi-
tionele kunstvormen dan in 1995 (+7%). Bij de jeugd van 11 tot 15 jaar 
bleef het hoge bereik gehandhaafd: nagenoeg de helft van deze groep 
bezoekt minstens een keer per jaar een van die kunstuitingen. De 
gestegen belangstelling onder de jeugd wijst tevens op een succesvolle 
cultuureducatieve inspanning van ouders en school.

Het omslagpunt tussen dalende en stijgende belangstelling schuift 
steeds meer op. In 1995 lag dat rond het 40ste levensjaar, in 1999 
rond de leeftijd van 45 jaar. Dit duidt er opnieuw op dat de naar leef-
tijd divergerende trends veeleer in termen van de nawerking van de 
vroegere socialisatie dan in termen van de inwerking van de actuele 
levensfase geïnterpreteerd dienen te worden (scp 1998, De Haan en 
Knulst 2000). Jonge geboortejaargangen, die nu de leeftijd van 15 tot 
45 jaar hebben, blijven met het stijgen der jaren meer gericht op de 
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populaire cultuurindustrie. Dit gaat ten koste van hun interesse in 
gecanoniseerde cultuurvormen.
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Populariteit van de bioscoop gestegen

Jos de Haan

In een tijdperk van groeiende mediaconcurrentie is het bezoek aan 
de bioscoop in Nederland toegenomen. Steeds meer mensen worden 
geboeid door het grote scherm. Vooral vrouwen en de jeugd tot 15 jaar 
weten vaker de weg naar de bioscoop te vinden.

De bioscoop heeft het sinds concurrerend vermaak op de markt 
verscheen steevast moeilijk gehad. De tanende belangstelling was 
het sterkst toen tussen 1955 en 1970 de televisie de Nederlandse 
huiskamers veroverde. In mindere mate, maar nog steeds merkbaar 
was dat het geval toen de zwart-wit-televisie werd vervangen door het 
kleurentoestel en toen de videorecorder haar intrede deed. Tussen 
1945 en 1990 veranderde de bioscoop van een culturele instelling met 
een breed samengesteld publiek in een toevluchtsoord voor jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar.

In de jaren negentig verschenen er nieuwe concurrenten. Al in 1989 
startte de eerste commerciële televisiezender haar uitzendingen, in de 
zes jaar erna gevolgd door een handvol andere zenders. Bij deze zen-
ders nam de programmering van speelfi lms een prominente plaats in. 
In de slag om de kijker kon ook de publieke omroep niet achterblijven 
met het uitzenden van speelfi lms. De vrees dat de bioscopen opnieuw 
met een dalende toeloop geconfronteerd zouden worden werd moge-
lijk nog versterkt toen medio jaren negentig het internet voor bredere 
groepen van de bevolking toegankelijk werd. Niet omdat het een alter-
natief kanaal voor het bekijken van speelfi lms was, wel omdat het een 
concurrerend beslag legde op de vrijetijd van fi lmliefhebbers.

Ondanks deze concurrentie heeft de bioscoop zich de laatste jaren 
goed staande gehouden. Sterker nog: het aandeel van de bevolking 
dat jaarlijks tenminste één maal naar de fi lm gaat, steeg van 42 
procent in 1991 naar 49 procent in 1999. Het nieuwe publiek van de 
bioscoop bestond vooral uit incidentele bezoekers: personen die 1, 
2 of 3 keer per jaar naar de bioscoop gaan. In mindere mate was er 
ook een grotere toeloop van frequente bezoekers (die minimaal een 
keer per kwartaal gaan). Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat 
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de gemiddelde bezoekfrequentie onder de bezoekers licht daalde, 
van 3,3 bezoeken per jaar naar 3,2 bezoeken. Maar mede door een 
licht gestegen bevolkingsomvang was de gegroeide belangstelling 
nog altijd goed voor een enorme stijging van het aantal verkochte 
kaartjes.

Hoe is het mogelijk dat ondanks de toegenomen concurrentie het 
bioscoopbezoek toch is gestegen? Richten we eerst de blik op de 
bevolkingsgroepen die de weg naar de bioscoop hebben gevonden. 
Het zwaartepunt van het bezoek ligt nog steeds bij het traditionele 
publiek: van de 15-25-jarigen komt 81  procent minimaal een maal per 
jaar naar de bioscoop. Daar is tussen 1991 en 1999 geen verandering 
in gekomen. De groei van het bezoek zit vooral bij de overige groepen 
(zie fi guur 1). De jeugd tussen de 6 en 15 jaar kwam veel meer en dat 
geldt ook voor de groepen tussen de 26 en 45 jaar en tussen de 46 en 64 
jaar. Ook de verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk publiek veran-
derde opmerkelijk. Door een inhaalslag van de vrouwen is de verdeling 
tussen de seksen nu vrijwel in evenwicht (zie fi guur 2). De bioscopen 
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zijn er dus in geslaagd om nieuw publiek voor zich te winnen, zonder 
het oude publiek van zich te vervreemden.

Daarmee is de vraag naar de oorzaken van het gestegen bioscoop-
bezoek wel gepreciseerd, maar nog niet beantwoord. Om die vraag 
te beantwoorden kan naar de aantrekkelijkheid van de bioscoop 
gekeken worden en naar de kracht van de concurrentie, vooral de 
televisie en de fi lm op video. Om met het laatste te beginnen: is deze 
kracht soms overschat? Afgemeten aan het percentage kijkers dat wel 
eens speelfi lms op televisie bekijkt, lijkt dat er wel op. Ondanks het 
sterk gegroeide aanbod van fi lms op televisie daalde het percentage 
van de bevolking dat kijkt van 75 procent in 1991 naar 72 procent in 
1999. Daarentegen zette de groei van het kijken van videofi lms zich 
in dezelfde periode door van 43 procent tot 64 procent. Het kijken in 
de huiskamer concurreert echter niet met het kijken in de bioscoop; 
het vult elkaar eerder aan. Van de bioscoopbezoekers kijkt 63 procent 
ook naar videofi lms en 58 procent naar fi lms op televisie, terwijl die 
percentages onder de niet-bezoekers in beide gevallen slechts op 26  
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procent liggen. Het lijkt er eerder op dat het huidige publiek door het 
kijken thuis gestimuleerd wordt om naar de bioscoop te gaan.

Het toegenomen bioscoopbezoek is geen gevolg van een groeiende 
neiging om uit te gaan. In de tweede helft van de jaren negentig daalde 
het aandeel van de vrijetijd die Nederlanders buiten de deur doorbren-
gen juist. Theaters en schouwburgen zagen hun publiek licht groeien. 
Alleen de concertzalen voor klassieke muziek moesten het stellen met 
minder bezoekers. Dat het bioscoopbezoek relatief sterk gegroeid is, 
lijkt dan ook in de eerst plaats het gevolg van de investeringen in de 
fi lms en bioscopen zelf. Meer blockbusters, meer marketing, betere 
kwaliteit in de zalen en de opkomst van multiplexen kunnen als suc-
cesfactoren aangemerkt worden.
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Amateurkunst: deelname, kunsteducatie en
verenigingsleven

Jos de Haan

Veel Nederlanders doen in hun vrije tijd aan schilderen of toneel of 
maken zelf muziek. Ruim een derde van de bevolking is wel op eni-
gerlei wijze actief. Toch vinden steeds meer mensen het moeilijk om 
wekelijks actief iets aan kunst te doen. Ook het aantal beoefenaars dat 
les neemt of lid is van een vereniging daalt.

Gedreven amateurs steken wekelijks vele uren in hun kunstvak. Die 
benodigde tijd lijkt in de (post-)moderne informatiesamenleving meer 
en meer onder druk te staan. Het hoge levenstempo zorgt bij velen 
voor een gevoel van tijdsdruk. Daar komt nog bij dat de schaarse vrije-
tijd over steeds meer boeiende evenementen verdeeld kan worden.

Ontwikkelingen in de amateurkunst lijken inderdaad onder toe-
nemende tijdsdruk te lijden te hebben. Tussen 1980 en 1995 is het 
percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder dat wekelijks een 
kunstvak beoefent, teruggelopen van 19 naar 16 procent (tabel 1). De 
daling in het aantal wekelijks actieven komt geheel voor rekening van 
de beoefenaars van beeldende vakken (schilderen, tekenen, boetseren, 
beeldhouwen). Het aantal actieve beoefenaars van podiumvakken 
(muziek, zang, toneel, dans) is door de tijd constant gebleven. Tussen 
1980 en 1995 waren de podiumvakken steeds populairder dan beel-
dende vakken. Gemiddeld was de groep actieven ongeveer 3 uur per 
week bezig.
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Tabel 1 Beoefening van kunstvak(ken) tijdens een oktoberweek, bevolking van 
12 jaar en ouder, 1975-1995 (in procenten)

1975 1980 1985 1990 1995
trend

‘75-’95a

deelname tijdens oktoberweek 17 19 18 15 16 –

 wv. podiumvak b 12 13 12 12 12 0

 wv. beeldend vak c 7 8 8 4 5 –

 beide 2 2 2 1 1 –

zegt actief te zijn 32 37 35 34 36 0

a  0 geen signifi cant stijgende/dalende trend, +/- signifi cante verandering (1% niveau).
b  Zingen, bespelen van een muziekinstrument, toneelspelen, musical, ballet.
c  Schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken.

Bron: SCP (TBO ‘75-’95)

Naast de wekelijkse beoefenaars is er nog een groep die meer inciden-
teel aan amateurkunst doet. De omvang van deze totale groep ama-
teurs is in de loop van de tijd gelijk gebleven (36% van de bevolking in 
1995). Onder de beoefenaars verschuift de belangstelling van sterke 
betrokkenheid naar meer incidentele deelname.

Tekenen, schilderen en grafi ek zijn de meest beoefende kunstzinnige 
liefhebberijen. Zingen en musiceren komen op de tweede en derde 
plaats. Bij de meeste vakken is de deelname constant. Uitzondering 
vormen de toegepaste vakken (textiele werkvormen en fotografi e/
fi lmen) die een terugval te zien geven, terwijl het zingen juist in de 
lift zit.

Een deel van de beoefenaars volgt les bij kunsteducatieve instellingen 
of daarbuiten, en een deel is georganiseerd in verenigingen en clubs. 
Deze omgevingen werken vaak als een stok achter de deur of als een 
stimulans tot activiteit. De cursus- en verenigingsdeelname is het 
hoogst bij de podiumvakken, en daarvan vooral bij dans en theater 
(tabel 2). Bij de beeldende vakken, textiele werkvormen en fotografi e/
fi lmen zijn de beoefenaars relatief minder vaak actief in georganiseerd 
verband. Voor deze solistische vakken lag dit voor de hand. Toch volgt 
een aanzienlijk deel van de groep die zich bezighoudt met beeldende 
vakken en textiele werkvormen lessen: bij de plastische beeldende 
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vakken is dit nagenoeg een kwart, bij tekenen en schilderen en textiele 
werkvormen bijna een vijfde deel. Voor fotografen en fi lmers ligt de 
cursusdeelname aanzienlijk lager.

Tabel 2 Cursusdeelnemers en bij verenigingen aangesloten beoefenaren, bevol-
king van 6 jaar en ouder, 1983-1999 (in procenten van het aantal beoe-
fenaren per vak)

deelnemers (% van 
bevolking)

wv. les krijgt (% van 
beoefenaren)

is verenigingslid (% 
van beoefenaren)

1983 1991 1999 1983 1991 1999 1983 1991 1999

tekenen, schilderen, 
grafi sch werk 17 20 19 16 18 17 7 7 5

beeldhouwen, boetseren, 
pottenbakken, sieraden 
maken 6 6 6 18 22 19 10 10 4

werken met textiel (tex-
tiele werkvormen), wand-
kleden maken, weven 17 14 9 15 18 14 7 8 4

zingen 12 17 17 27 28 23 31 29 23

bespelen van een 
muziekinstrument 15 16 15 36 38 32 16 20 19

toneel, mime, volksdans, 
ballet (ook jazz- en 
beatballet) 8 7 7 66 65 45 51 56 35

fotografi e, fi lm, video 
(anders dan vakantie- of 
familiekiekjes/-fi lmpjes) 13 13 9 6 6 8 5 3 5

Bron: scp (AVO’83, ‘91 en ‘99)

Sinds 1983 en met name in de jaren negentig is de verenigingsgraad 
onder de beoefenaars in belangrijke mate teruggelopen. Beoefenaars 
zijn steeds minder geneigd om zich bij een vereniging aan te sluiten. 
Dit is een aanvullende aanwijzing dat een deel van de meer serieuze 
beoefenaars afhaakt.
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Tussen voorstelling en tentoonstelling

Een vergelijking van gebruikstevredenheid bij podia en musea

Andries van den Broek

Vele kleintjes maken één grote. De sociologe Letty Ranshuysen onder-
zoekt al een reeks van jaren op consistente wijze de tevredenheid van 
podium- en museumbezoekers. Tezamen vormen deze vele case stu-
dies inmiddels een rijke bron van informatie. Zo kan de gebruikstevre-
denheid over podia en musea worden beschreven en vergeleken.

Bevolkingsonderzoek geeft een goed beeld van de culturele interesse(s) 
van de Nederlanders. Dergelijke peilingen maken ook vergelijkingen 
tussen bevolkingsgroepen mogelijk. Indien nu en dan herhaald, 
kunnen ook trends in beeld gebracht worden. Bevolkingsonderzoek 
is echter niet geschikt om de tevredenheid met concrete instellingen 
in kaart te brengen. De gemiddelde Nederlander bezoekt slechts een 
enkele keer per jaar een museum of podium, dus heeft het geen zin die 
gemiddelde Nederlander om een oordeel over het Van Abbemuseum of 
Muziekcentrum Vredenburg te vragen.

Daartoe leent publieksonderzoek zich bij uitstek wel. Met de 
nodige precisie kan het publiek over de beleving van de bezochte 
instelling aan de tand worden gevoeld. Nadeel is dat zo’n case study 
geen aanknopingspunten biedt tot algemeen geldige conclusies. Dit 
nadeel vermindert geleidelijk wanneer vele case studies op onderling 
vergelijkbare wijze zijn uitgevoerd. Dat nu is het geval met het oeuvre 
van de sociologe Letty Ranshuysen. In de afgelopen jaren heeft zij op 
vergelijkbare wijze een fors aantal musea en podia in Nederland (en 
recent ook in Vlaanderen) onderzocht. Onderstaande greep uit haar 
publieksonderzoek biedt een kijkje in de keuken.

Royale zeven
Bij de beoordeling van het bezochte theater deelden schouwburg-
bezoekers nauwelijks onvoldoendes uit. De programmering werd 
telkens met een royale zeven gewaardeerd. Bij de onderlinge vergelij-
king van schouwburgen is dit kenmerk het minst onderscheidend. De 
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beoordeling van de sfeer varieert van een krappe zeven tot een royale 
acht, de informatievoorziening over de programmering scoort een 
zeven. Diensten als de service in foyer en garderobe en de bestelmo-
gelijkheden van kaartjes leveren overwegend zevens op, al wordt die 
dienstverlening bij sommige schouwburgen met een zes-min beoor-
deeld. Eén schouwburg oogst onvoldoendes voor bereikbaarheid per 
auto en parkeergelegenheid.

Tweederde van de bezoekers vindt de sfeer in de schouwburg aange-
naam. Deze appreciatie varieert overigens sterk, van ruim 50 procent 
van de bezoekers in de ene schouwburg tot ruim 90 procent in de 
andere. Driekwart van de bezoekers denkt dat de schouwburg er voor 
iedereen is, slechts 4 procent vindt het een voorziening voor een select 
publiek.

Dit positieve oordeel van bezoekers is geen oordeel van de Neder-
landse bevolking. In weerwil van de beeldvorming onder bezoekers 
vormt het schouwburgpubliek geen dwarsdoorsnee van de bevolking. 
Hoger opgeleiden, ouderen, vrouwen en autochtonen zijn er sterk 
oververtegenwoordigd, vooral bij klassieke concerten. En hoewel 
bezoekers de informatievoorziening met een zeven waarderen, wijst 
onderzoek onder niet-gebruikers van het theateraanbod uit dat bui-
tenstanders zeer slecht op de hoogte zijn van het aanbod op de podia.

Onderzoek in vlakke vloertheaters leverde grosso modo hetzelfde 
beeld op. Ook daar waarderen bezoekers de programmering met 
een royale zeven, vinden ze het theater sfeervol en de bereikbaarheid 
per auto soms problematisch. Vlakke vloertheaters hebben een avon-
tuurlijker en vernieuwender imago dan schouwburgen. Hun publiek 
is naar leeftijd minder selectief. Daarentegen zijn die theaters naar 
opleiding juist selectiever dan schouwburgen: ze worden sterker nog 
door een hoog opgeleide culturele elite bezocht. Saillant is dat naar-
mate bezoekers een vlakke vloertheater als sfeervoller ervaren, zij het 
minder toegankelijk achten. Sfeer en selectiviteit gaan bij deze cultu-
rele voorhoede blijkbaar hand in hand.

De rapportcijfers voor de kerndiensten van musea – permanente ten-
toonstelling, algemene sfeer, bijschriften – liggen in het algemeen op 
het niveau van een zeven tot een acht. Alleen de klantvriendelijkheid 
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van het personeel scoort veelal hoger. Andere perifere aspecten van 
musea, zoals museumwinkel, parkeermogelijkheid en geschiktheid 
voor kinderen, scoren wisselender en lager.

Musea trekken evenmin een doorsnee van de bevolking. Het publiek 
van kleine musea vormt in de regel een betere afspiegeling van de 
bevolking dan dat van grotere musea.

Musea scoren beter
Doordat Ranshuysen het publiek van podia en van musea op verge-
lijkbare wijze onderzocht, is het mogelijk de gebruikskwaliteit van 
beide typen culturele instelling te vergelijken. Zowel musea als podia 
worden door tweederde van de bezoekers als sfeervol beoordeeld, 
terwijl de bezoekers het aanbod in beide gevallen met een royale vol-
doende waarderen. Het publiek van beide typen culturele instellingen 
is ingenomen met de gebruikskwaliteit ervan.

Op diverse punten staan musea er beter op dan podia. Dit geldt 
zowel het kernproduct als de ondersteunende diensten. De tentoon-
stellingen in musea worden wat beter beoordeeld dan de voorstel-
lingen op de podia. Tevens scoren musea hoger op sfeer. Ook qua 
kindvriendelijkheid en prijsstelling hebben musea een streepje voor. 
Tot slot spelen gevoelens van onveiligheid bij musea een kleinere rol. 
Dat musea overdag bezocht worden en podia veelal ’s avonds zal daar 
niet vreemd aan zijn.

De gecumuleerde case studies van Ranshuysen tonen de meerwaarde 
van vasthoudendheid en consistentie. Het is te hopen dat zij nog eens 
de tijd vindt om een overzichtswerk over het door haar verzamelde 
materiaal te schrijven.

Zie voor informatie over het oeuvre van Letty Ranshuysen:
www.lettyranshuysen.nl
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Culturele belangstelling in Europa

Jos de Haan en Andries van den Broek

Zuid-Europeanen doen minder aan cultuur dan inwoners van de rest 
van Europa. Zo bezoeken ze minder klassieke concerten, popconcer-
ten, musea en theaters. Vlamingen en Finnen tonen zich daarentegen 
grote cultuurliefhebbers. Nederlanders nemen een middenpositie in. 
Zorgwekkend is dat het theater- en museumbezoek van Nederlandse 
jongeren sterk achterblijft bij dat van jongeren uit buurlanden in 
Europa.

Deze gegevens zijn ontleend aan het rapport Cultural statistics in the eu, 
een internationaal vergelijkend onderzoek naar cultuurparticipatie 
dat voor een beperkt aantal landen vergelijkbare bezoekcijfers ver-
schaft (ec 2000). Het bleek onmogelijk om voor alle Europese landen 
vergelijkbare gegevens te presenteren. In sommige landen wordt 
geen landelijk bevolkingsonderzoek uitgevoerd, terwijl gegevens uit 
landen waar dit wel gebeurt niet altijd vergelijkbaar zijn. Verschillen 
in vraagstelling tussen de diverse nationale onderzoeken vormen het 
voornaamste struikelblok.

Vlamingen voorop
Bij elk van de vier onderscheiden vormen van cultuurparticipatie (klas-
siek concert, popconcert, museum en theater) blijft het percentage 
bezoekers in Zuid-Europa achter bij dat in noordelijker streken. Het 
bezoek aan popconcerten in Italië vormt de enige uitzondering op 
deze regel. Fransen scharen zich onder de Zuid-Europeanen: zij tonen 
minder belangstelling voor klassieke concerten, musea en theater 
dan inwoners van noordelijker gelegen landen. Vooral Vlamingen en 
Finnen bezoeken graag de verschillende culturele instellingen. Vla-
mingen hebben voor elk van de vier vormen van cultuur veel belang-
stelling, onder Finnen geldt dit wel voor musea en theater, maar niet 
voor concerten. Denen bezoeken vaak musea. Nederlanders nemen 
een middenpositie in. De belangstelling voor klassieke concerten en 
voor theater ligt rond het landengemiddelde. Nederlanders bezoeken 
wel relatief vaak popconcerten, maar weer relatief weinig musea.
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Minder participatie bij lager geschoolden
De cultuurparticipatie van lager opgeleiden ligt bij alle vier vormen 
van cultuurdeelname en in alle zeven landen lager dan gemiddeld. 
Dit is kennelijk een universeel verschijnsel, dat zowel grenzen tussen 
culturele genres als grenzen tussen natiestaten overstijgt. Opmerke-
lijk is bovendien dat het niet alleen voor gecanoniseerde vormen van 
cultuurdeelname geldt, maar ook voor popmuziek.

Een vergelijking tussen vormen van cultuurdeelname leert dat 
onderwijs in de regel minder scherp differentieert bij bezoekers van 
concerten dan bij bezoekers van musea en theater. Nederland wijkt 
van dit patroon af, doordat verschillen in opleiding hier bij popconcer-
ten dezelfde publieksdifferentiatie te weeg brengen als bij museum- en 
theaterbezoek. Verschillen naar opleiding zijn in België naar verhou-
ding groot en doen in Groot-Brittannië relatief weinig ter zake.

Nederlandse jongeren blijven achter
Anders dan voor opleidingsniveau geldt voor leeftijd niet dat bij alle 
culturele genres en in alle landen dezelfde verschillen in cultuurdeel-
name optreden. In de eerste plaats zijn de bezoekverschillen naar leef-
tijd kleiner dan die naar opleidingsniveau. Dit geldt althans voor elk 
de drie gecanoniseerde cultuuruitingen (klassieke concerten, musea 
en theater). Bij popmuziek is het echter belangrijker hoe oud je bent 
en veel minder welke opleiding je gevolgd hebt. Het bezoek aan pop-
concerten onder jongeren (15-24 jaar) ligt gemiddeld 21 procentpunten 
hoger dan de respectievelijke bevolkingsgemiddelden. Dat kan van 
hun belangstelling voor de hogere cultuur niet gezegd worden.

In de tweede plaats slaat de balans in de bezoekcijfers tussen jonge-
ren en ouderen niet overal naar dezelfde kant door. Bij deze saillante 
verschillen springt met name de positie van Nederlandse jongeren in 
het oog. Vergeleken met de respectievelijke bevolkingsgemiddelden 
gaan 15-24 jarigen in Nederland en in Groot-Brittannië maar half zo 
vaak naar een klassiek concert, terwijl hun Vlaamse leeftijdgenoten 
juist de helft vaker een klassiek concert bezoeken. Bij de andere landen 
zijn er nauwelijks verschillen in het bezoek aan klassieke concerten 
naar leeftijd.

Ook bij het museumbezoek nemen Nederlandse jongeren een 
extreme, ditmaal zelfs unieke positie in. Waar het bezoek aan musea 
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van Britse en Vlaamse jongeren rond het bevolkingsgemiddelde ligt, 
en onder jongeren in Frankrijk, Finland, Italië en Spanje zelfs boven 
het bevolkingsgemiddelde, blijven de Nederlandse jongeren op het 
bevolkingsgemiddelde achter. Het theaterbezoek van jongeren ver-
schilt alleen in Frankrijk sterk van het gemiddelde theaterbezoek.

Actie van de overheid?
Gezien het belang dat de Nederlandse rijksoverheid hecht aan het 
bevorderen van culturele belangstelling van jongeren zijn deze onder-
zoeksuitkomsten zorgwekkend. Het wegblijven van jongeren bij de 
gecanoniseerde cultuuruitingen doet zich in andere Europese landen 
niet, of niet in die mate, voor. De achterblijvende culturele belangstel-
ling van jongeren lijkt een typisch Nederlands verschijnsel. Alleen 
in Groot-Brittannië tekent zich een soortgelijke culturele ondercon-
sumptie onder jongeren af. Degenen die het bevorderen van culturele 
belangstelling onder jongeren hoog in het vaandel dragen, kunnen er 
wellicht hoop uit putten dat een lage culturele belangstelling onder 
jongeren allerminst een universele wetmatigheid is. Wat in andere 
landen mogelijk is, zou hier toch ook moeten kunnen lukken.

De verschillen in de tabel zijn in kaart gebracht door per land en per 
discipline de afwijking van de cultuurdeelname onder jongeren en 
onder lager opgeleiden ten opzichte van het betreffende landgemid-
delde weer te geven. Een leesvoorbeeld: het percentage Nederlanders 
dat minimaal eens per jaar een klassiek concert bijwoont bedraagt 
16 procent, jongeren blijven daar acht procentpunten op achter, met 
andere woorden 8 procent van de Nederlandse jongeren bezoekt jaar-
lijks eens of vaker een concert waar klassieke muziek ten gehore wordt 
gebracht. Overigens schuilt in de plus en min scores ten opzichte van 
het landelijke bevolkingsgemiddelde het risico van mis interpretatie. 
Afgezet tegen de nationale ijkpunten zijn jongeren in Nederland sterk 
ondervertegenwoordigd onder het publiek van klassieke concerten, 
terwijl Spaanse jongeren daar licht oververtegenwoordigd zijn. Dit 
neemt niet weg dat het percentage jongeren dat per jaar minimaal 
een keer een klassiek concert bijwoont in deze twee landen op exact 
hetzelfde niveau (8%) ligt. Bij theater blijven Nederlandse jongeren 
opnieuw iets achter en gaan Spaanse jongeren opnieuw iets vaker dan 
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de respectievelijke landgemiddelden. Niettemin ligt het theaterbezoek 
onder jongeren ligt in Nederland met 25 procent aanzienlijk hoger dan 
in Spanje, waar het 18 procent bedraagt.
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Tabel 1 Cultuurparticipatie, percentage van de bevolking van 15-75 jaar dat in 
de afgelopen 12 maanden museum of podium bezocht, waar mogelijk 
met verbijzonderingen voor jongeren en lager opgeleiden (afwijking van 
het landgemiddelde) in 9 Europese landen in de jaren negentig

klassiek concert popconcert

allen jongeren lager opgel. allen jongeren lager opgel.

Nederland (1995) 16  8  7 25 +13  13

West-Europa

 Belgiëb (1998) 31 +15  17 27 +32  8

 Frankrijk (1997) 9  3  4 16 . .

 Groot-Brittanniëc (1991) 13  6  4 18 +28  3

Noord-Europa

 Denemarken (1993) 16 . . . . .

 Finland (1991) 11  1  8 12 +25  4

Zuid Europa

 Italië (1995) 10 0  5 19 +20  7

 Spanjed (1990) 7 +1  4 10 +7  3

landengemiddelde 14 0  7 18 +21  6

museumbezoek theatervoorstelling

allen jongeren lager opgel. allen jongeren lager opgel.

Nederland (1995) 31  5  14 27  2  12

West-Europa

 Belgiëb (1998) 48 +2  15 49 +1  17

 Frankrijk (1997) 32 +7  8 15 +8  5

 Groot-Brittanniëc (1991) 32 0  7 39  4  8

Noord-Europa

 Denemarken (1993) 55 . . 26 . .

 Finlande (1991) 43 +6  9 38  2  8

Zuid Europa

 Italië (1995) 29 +6  11 18 +2  10

 Spanjed (1990) 28 +13 . 14 +4  8

landengemiddelde 37 +4  11 28 +1  10

a  jongeren: 15-24 jaar, lager opgeleiden: onderste tertiel
b alleen Vlaanderen, bevolking van 16 tot 75 jaar
c Groot-Brittannië ipv. Verenigd Koninkrijk, vraagstelling was niet ‘bezocht u het afgelopen jaar’, maar 

‘bezoekt u momenteel wel eens’.
d bevolking van 18 jaar en ouder
e  kunstmuseum niet meegeteld

Bron: European Commission (2000), aangevuld met additionele gegevens over Frankrijk (Enquête Les 
pratiques culturelles des Français, 1997, op aanvraag verstrekt door Ministère de la Culture et de la 
Communication) over Groot-Brittannië (Arts Council of Great Britain, 1991)
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Museumnachten: prettige afwijking in
routinematig bestaan

Koen Breedveld, Jolijn Broekhuizen en Mariëlle Cloïn

Utrecht had hem 23 juni, Amsterdam 10 november en Rotterdam heeft 
hem zojuist achter de rug: de museumnacht. Rotterdam had daarbij 
zonder meer de mooiste datum: 2 maart 2002, van 20 tot 02 uur. Daar 
was over nagedacht!

Dat de museumnachten een succes zijn, staat buiten kijf. In Utrecht 
trok het evenement 3000 bezoekers, in Amsterdam 22.000 en in Rot-
terdam 6000. Maar de vraag doet zich voor waarom de museumnach-
ten zo populair zijn, en wat dat betekent voor de openingstijden van 
musea in het algemeen.

De populariteit van de museumnachten moet waarschijnlijk niet 
in het minst gezocht worden in de affi chering. Musea ondergaan ’s 
nachts een gedaantewisseling. Wat overdag een saai toonbeeld lijkt te 
zijn van burgerlijke beschaving, transformeert na vijven tot een hippe 
happening. Tijdens de Utrechtse museumnacht kon er ‘geloungd, 
gedanst en gegokt’ worden. In Rotterdam genoot het publiek in een 
‘zinderende’ Kunsthal van hallucinaties, rake rap en naakte model-
len. Daarmee vergeleken was de aankondiging van Amsterdam, met 
een ‘gevarieerd en verrassend aanbod’, opmerkelijk ingetogen. De 
geneugten van het Amsterdamse nachtleven behoeven schijnbaar 
geen nadere aanprijzing.

Vermoedelijk zijn de museumnachten ook populair vanwege hun 
gemakskarakter.

De meewerkende musea worden nadrukkelijk onder de aandacht 
gebracht, er zijn plattegrondjes, en voor de toegang schaft men zich 
één passe-partout aan. Geen gedoe met het opzoeken van openingstij-
den en het kopen van kaartjes. De mogelijkheid om op een zaterdag-
avond (het zijn altijd zaterdagen, nooit maandagen) museumbezoek 
te combineren met iets uitgaan-achtigs lijkt bovendien een effi ciënte 
manier om het gemiddelde van 0,7 museumbezoeken per jaar wat op 
te krikken.
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Tot slot dankt de museumnacht zijn aantrekkingskracht vermoedelijk 
puur aan het tijdstip zelf. Een zoektocht langs de websites van 196 
Nederlandse musea leert dat 85 procent van de musea in het weekeinde 
om 17.00 uur zijn deuren sluit (door de week 81%). Het kleine deel dat 
niet om 17 uur dicht gaat, sluit of nóg eerder of om 18 uur. Het aantal 
musea dat ’s avonds open blijft, is letterlijk op één hand te tellen. Door 
de week gaan bijna alle musea om 10 uur open, op zaterdag en zondag 
veelal pas om 12 uur of 13 uur. Op maandag blijft 68 procent van de 
musea gesloten. De musea lopen zo braaf in de pas van bestaande col-
lectieve ritmes (waarin begrippen als kantooruren en werkdagen zich 
overigens opmerkelijk gemakkelijk staande blijken te houden, vgl. de 
publicatie Trends in de Tijd van het scp). Met de museumnacht plaatst 
de kunstwereld zich nadrukkelijk buiten deze doorsnee zes-uur-
achter-de-aardappelen cultuur. Nachtelijk museumbezoek is daarmee 
spannender, prikkelender, exotischer dan op zondagmiddag naar het 
museum.

Samengevat: de museumnacht is in korte tijd snel populair aan 
het worden. Het dankt die populariteit aan een slimme organisatie 
van het aanbod, die aansluit bij de behoeften van de moderne, wat 
gehaaste cultuursnuiver. Het aanbod zelf lijkt hier ook op aangepast. 
’s Nachts tonen de musea wat het daglicht vermoedelijk (nog) niet 
velen kan. Ze maken zo een knieval voor een veranderende cultuur-
beleving.

Betekent dit nu dat museumnachten gewoon goed gaan worden in 
de cultuurwereld? Zeer vermoedelijk niet. De charme van de muse-
umnacht zit grotendeels in het afwijkende en bijzondere. Ophoging 
van de frequentie zal betekenen dat de museumnacht aan aantrek-
kingskracht inboet en dat de belangstelling navenant verwatert.

Misschien dat openstelling van de musea tot 21 of 22 uur nog in een 
behoefte voorziet, maar ook hiervan moet men zich niet teveel voor-
stellen. Vijf jaar na de nieuwe Winkeltijdenwet sluit 79 procent van de 
dienstverleners om 18 uur zijn deuren. Tot de 21 procent die wel open 
blijven behoren, naast enkele supermarkten en dhz-ketens, vooral 
zaken die altijd al op dergelijke tijdstippen open waren, zoals cafés 
en bioscopen. Veel is er dus niet veranderd. Tradities, bioritmen en de 
noodzaak om activiteiten met anderen af te stemmen maken dat de 
indeling van de tijd niet snel verandert. Museumnachten blijven daar-
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mee een prettige afwijking van een anderszins tamelijk routinematig 
bestaan.

Bronnen
www.de-n8.nl
www.museumnacht.nl
www.rotterdamsemuseumnacht.nl
Breedveld, K. en A. van den Broek (red.) (2001). Trends in de tijd. Een schets van 

recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.
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De opmars van de culturele omnivoor

Jos de Haan

De grens tussen hoge en lage cultuur is steeds meer aan het vervagen. 
Kunst- en cultuurliefhebbers lijken zich steeds minder aan te trekken 
van traditionele richtlijnen. ‘Eerst naar Wagner, dan naar Hazes’, zo 
kopte het nrc onlangs in het Cultureel Supplement van 7-4-2000. 
Staat door het afnemend respect van het publiek voor eenmaal aange-
geven grenzen de culturele hiërarchie ter discussie? En is de opmars 
van de ‘culturele omnivoor’ nog te stuiten?

Aan het elitaire karakter van de ‘hoge’ cultuur is de laatste jaren 
weinig veranderd. Nog steeds zijn hoger opgeleiden oververtegen-
woordigd onder de bezoekers van klassieke muziek, ballet, beroeps-
toneel en musea. De verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden zijn 
in de afgelopen decennia ook niet afgenomen. Maar er is meer aan 
de hand. Hoger opgeleiden bezoeken ook vaker dan lager opgeleiden 
populaire cultuuruitingen, zoals cabaret en popmuziek. Dit geldt niet 
alleen voor de jaren negentig. Ook in de vroege jaren tachtig was dat 
het geval.

Toch zijn er wel veranderingen waarneembaar. Een combinatie van 
interesses bij afzonderlijke personen komt nu vaker voor dan voorheen. 
In 1995 bezocht 17 procent van de Nederlandse bevolking zowel een 
vorm van traditionele cultuur als populaire cultuur (popmuziek, jazz, 
musical, cabaret). In 1983 was dat nog maar 14 procent. De groei van 
deze groep ging vooral ten koste van de groep die noch traditionele 
noch populaire cultuur bezocht. De groep die zich uitsluitend voor 
vormen van traditionele cultuur interesseert, slonk van 24 procent in 
1983 naar 23 procent in 1995, terwijl de groep die alleen populaire cul-
tuuruitingen bezocht, groeide van 8 procent naar 10 procent.

Bekijken we deze verhoudingen naar opleidingsniveau, dan blijkt dat 
de grootste veranderingen zich onder de hoger opgeleiden hebben 
voorgedaan. Het aandeel van hen die alleen traditionele cultuur 
bezoeken, daalde hier van 37 procent in 1983 naar 31 procent in 1995, 
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terwijl het aandeel dat dit combineerde met bezoek van populaire cul-
tuur van 33 procent naar 38 procent steeg. De groep hoger opgeleiden 
die alleen naar populaire cultuur gaat, nam toe van 6 procent tot 9 
procent. Deze cijfers tonen tevens aan dat onder hoger opgeleiden 
tegenwoordig vaker een combinatie van interesses voorkomt, dan een 
exclusieve belangstelling voor traditionele kunsten.

Andere kenmerken van culturele omnivoren hangen samen met leef-
tijd en gezinssituatie. Onder het publiek voor zowel traditioneel als 
populair cultuuraanbod bevinden zich vooral 16-45-jarigen, alleen-
staanden en paren zonder jonge kinderen.

Jonge, hoogopgeleide professionals in de grote steden worden wel 
gezien als motor achter culturele veranderingen. Met name in deze 
groep zou de combinatie voorkomen van hoge en lage cultuur. Er 
bestaat inderdaad een verband tussen een omnivorensmaak en groot-
stedelijke entourage. Een gedeelde interesse voor hoge en lage cultuur 
komt vaker voor in de steden dan erbuiten. De vier grote steden in de 
Randstad springen er extra uit. Bovendien neemt het percentage inwo-
ners met een brede culturele belangstelling in de grote steden sneller 
toe dan in de overige gemeenten. Het combineren van culturele inte-
resse komt echter onder ‘yuppen’ in de grote steden niet vaker voor 
dan onder dezelfde groep die erbuiten woont.

Cultureel geïnteresseerden zijn een actief slag mensen die in hun vrije 
tijd veel verschillende activiteiten ondernemen en dus zowel hoge als 
lage cultuur bezoeken. Hoe hoger de opleiding, hoe groter de variëteit 
in smaken. De toename van de smaak van de omnivoor wijst erop dat 
steeds minder mensen zich iets gelegen laten liggen aan de door ken-
ners en ingewijden uitgedragen canons en ‘demarcatielijnen’. Vroeger 
werd belangstelling voor de schone kunsten gezien als een symbool 
waarmee men zich kon onderscheiden van de smaak van de massa. Dit 
onderscheidingsvermogen lijkt aan belang in te boeten. Tegenwoor-
dig is niet het soort, maar het aantal geconsumeerde culturele genres 
een aanwijzing voor iemands status. Een gevarieerd uitgaansleven 
scoort.



     Cultuurparticipatie: achtergronden   101

Literatuur
Haan, J. de, en W. Knulst (2000). Het bereik van de kunsten. Een onderzoek naar ver-

anderingen in de belangstelling voor beeldende kunst en podiumkunst sinds de jaren 
zeventig. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.



102   Cultuurparticipatie: achtergronden

Een scheiding der geesten

Jos de Haan

Vergrijzing is een gemeenschappelijk kenmerk van zeer verschillende 
culturele terreinen. Zowel musea, schouwburgen en theaters als bibli-
otheken en kunsteducatieve instellingen trekken een steeds grijzer 
publiek. Deels heeft dit te maken met de groei van het aantal ouderen 
in de samenleving. Maar voor een niet onaanzienlijk deel heeft het ook 
te maken met verschuivende culturele voorkeuren onder jongeren en 
ouderen.

Soms leidt de vergrijzing tot een grotere toeloop. Musea en monu-
menten mogen zich verheugen in een  groeiende groep bezoekers. De 
gestegen belangstelling van ouderen compenseert hier ruimschoots 
de gedaalde interesse onder jongeren. Ouderen, en dan met name de 
65-plussers, zijn ook meer gaan lezen. Maar deze groei weegt niet op 
tegen de sterk afgenomen leestijd onder jongeren. Vooral de groep 12-
34 jarigen laat het gedrukte woord links liggen.

De uiteenlopende belangstelling voor het culturele erfgoed en voor het 
geschreven woord kent ook verschillende verklaringen. De cultuurhis-
torische belangstelling is gegroeid omdat de monumentale binnen-
steden met hun bezienswaardige gebouwen en musea aansluiting 
hebben gevonden op de toeristisch markt (De Haan 1997). De verklei-
ning van het leespubliek heeft heel andere achtergronden. In het scp 
rapport Leesgewoonten is de invloed aangetoond van de concurrentie 
van de televisie en van andere vrijetijdsactiviteiten, van de toegenomen 
tijdsdruk en van de leesaversie die een overaanbod van publicaties met 
zich meebrengt (Knulst en Kraaykamp 1996).

Hoe verschillend deze culturele terreinen ook zijn en hoezeer ontwik-
kelingen en oorzaken uiteenlopen, een ding is gemeenschappelijk, 
namelijk het reeds genoemde verschil in belangstelling tussen jong 
en oud. Dit geldt ook voor de belangstelling voor beeldende kunst en 
podiumkunst (De Haan en Knulst 2000). De vergrijzing in de diverse 
culturele werelden heeft wel eenzelfde achtergrond. Jonge generaties 
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zijn cultureel ‘anders geprogrammeerd’ dan oudere generaties (scp 
1998). Jongeren zijn sinds de jaren zestig opgegroeid onder een ander 
opvoedings- en onderwijsregime. Vóór de jaren zestig werd bij middel-
bare scholieren en bij studenten in het hoger onderwijs bewondering 
voor de klassieke en gecanoniseerde cultuur opgewekt. Sinds de jaren 
zestig is dit minder het geval. Na de introductie van de Mammoetwet 
volgde een massale toeloop naar het voortgezet onderwijs. In het 
nieuwe curriculum bleek minder plaats te zijn voor klassieke cultuur. 
Het brede Bildungsideal kwam in het gedemocratiseerde middelbaar 
en hoger onderwijs onder druk te staan. Dit ideaal had lange tijd 
richting gegeven aan het bijbrengen van culturele competentie onder 
jonge generaties. En culturele competentie is, het mag alom bekend 
verondersteld worden, een van de belangrijkste determinanten van de 
cultuurparticipatie.

Sinds ruwweg de jaren zestig zijn meerdere generaties in een ander 
opvoedingsklimaat opgegroeid dan hun ouders. Een mentaliteit van 
cultuurrelativisme en een pleidooi voor antiautoritaire opvoeding 
kwam in de plaats van een oriëntatie op de klassieke cultuur. De jeug-
dige generaties kregen een eigen cultuur toebedacht, en daarmee de 
mogelijkheid om zich van hun ouders te onderscheiden. Die gericht-
heid op de populaire cultuur blijft ook op latere leeftijd van invloed. 
Eenmaal verworven culturele voorkeuren hebben immers de neiging 
te beklijven. Met het klimmen van de jaren zullen de jongeren van nu 
bioscopen en andere tempels met populaire cultuuruitingen blijven 
bezoeken. De invloed van de veranderde socialisatie zal dus niet alleen 
in een beperktere culturele competentie doorwerken, maar ook in een 
wegebbend respect voor klassieke en intellectuele cultuuruitingen en 
een afnemende reserve tegenover zaken die tevoren ‘lagere’ cultuur 
heetten.

De divergerende interesses hebben tot toenemende bezoekverschillen 
tussen jongeren en ouderen geleid. Deze scheiding der geesten is een 
van de belangrijkste oorzaken van het vergrijzende publiek van cul-
turele instellingen (scp 1998). Maar dit is niet het hele verhaal. Naast 
deze culturele vergrijzing is immers ook sprake van een demografi -
sche vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen die bovendien vitaler 
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oud worden dan hun voorgangers. De ondernemende oudere van nu is 
in de vrije tijd veel actiever dan de afwachtende oudere van vroeger. De 
vergrijzing hoeft op korte termijn niet per se tot een pleidooi te leiden 
om met extra inspanningen jeugd te trekken. Voor vele cultuuraan-
bieders vormen ouderen een toegankelijke groeimarkt. Inspanningen 
om nieuw publiek te trekken zullen onder deze groep eerder lonen dan 
onder jongeren. Op langere termijn zal een wervend appel richting 
jongeren echter onvermijdelijk zijn om het sociale draagvlak voor de 
traditionele cultuur in stand te houden.
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Traditionele cultuur uit de gratie van studenten

Jos de Haan

Hoger opgeleiden gaan vaker naar musea, schouwburgen en concert-
zalen dan lager opgeleiden. Dat mag als algemeen bekend veronder-
steld worden. Dit hogere bezoekcijfer van hoger opgeleiden wordt 
vaak toegeschreven aan een meer dan gemiddelde culturele compe-
tentie. Hoger opgeleiden zouden over meer culturele kennis beschik-
ken en de gedragscodes in de culturele instellingen beter beheersen 
dan de lager opgeleiden. Deze competentie zou men verwerven via in 
verschillende socialisatiekanalen: in het gezin, op school en onder 
vrienden, kennissen en collega’s.
In dit verwervingsproces spelen instellingen voor hoger onderwijs 
een belangrijke rol. Vooral universiteiten mogen beschouwd worden 
als broedplaatsen voor intellectueel en cultureel actieven. Het lijkt 
er echter op dat het culturele ei van steeds minder studenten uitge-
broed wordt. Het percentage universitaire studenten dat jaarlijks een 
museum bezoekt, daalde van 71 procent in 1983 naar 55 procent in 
1995 (tabel 1). Onder deze groep daalde ook de belangstelling voor 
traditionele podiumkunsten fors, terwijl zij wel vaker naar populair 
podiumaanbod gingen. Onder hbo-studenten daalde de belangstel-
ling voor traditionele cultuur minder sterk, maar ook bij het populaire 
podiumaanbod lieten zij zich minder zien.

Tabel 1 Bezoek aan culturele instellingen, studenten van 16 jaar tot 26 jaar, 
1983-1995 (in procenten)

musea traditionele podiumkunst a populair podiumaanbod b

1983 1995 1983 1995 1983 1995

hbo 53 41 43 43 66 54

universiteit 71 55 62 48 67 71

a toneel, concerten klassieke muziek, opera, operette en ballet
b cabaret, popmuziek, jazz, musical

Bron: SCP (AVO ‘83 en ‘95)
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Welke mogelijke oorzaken kunnen voor de gedaalde culturele belang-
stelling onder met name universitaire studenten aangevoerd worden?

In de eerste plaats kan de oorzaak gezocht worden in de veranderde 
samenstelling van de groep studenten. Sinds de invoering van de 
Mammoetwet zijn steeds meer jongeren hogere vormen van algemeen 
vormend onderwijs gaan volgen. De meerderheid van de studenten in 
het wetenschappelijk onderwijs heeft tegenwoordig een middelbare 
schoolopleiding zonder klassieke vorming (atheneum; of de omweg 
havo-hbo-wo). Gemiddeld hebben de huidige studenten hierdoor 
in hun schoolse voortraject een beperktere culturele competentie 
opgebouwd dan de studenten die twintig jaar geleden aan hun studie 
begonnen.

Bovendien worden studenten tegenwoordig vaker dan voorheen uit 
lagere sociale milieus gerekruteerd (Lammers 1970; Van Eijck 1998). 
Steeds meer studenten zijn van huis uit niet met kunst en culturele 
gedragscodes vertrouwd geraakt. Door verschuivingen in de voor-
opleiding en in de sociale herkomst is de samenstelling van groep 
studenten veranderd en kan aangenomen worden dat het gemiddelde 
niveau van de culturele competentie is gedaald.

Ten tweede kan de oorzaak liggen in veranderingen van het academi-
sche onderwijs. Aan de universiteit veranderden zowel de idealen als 
de organisatie van het onderwijs. De Bildungsidealen van het vroegere 
universitaire eliteonderwijs zoals eruditie, welsprekendheid en kennis 
van culturele canons maakten plaats voor een massa-hoger-onderwijs 
met een op maatschappelijke toepassing gerichte beroepsstatus 
(Rupp 1997). Het halen van op maat gesneden modulen nam de positie 
in van de vorming van een brede algemene ontwikkeling, waartoe ook 
de culturele belangstelling behoort.

In de periode tussen 1983 en 1995 veranderde de universitaire orga-
nisatie van stijl. ‘Oude stijl’ studenten maakten plaats voor ‘nieuwe 
stijl’ studenten. Verkorting van de studieduur en later ook controle 
op de studievoortgang zijn kenmerkend voor het studeren onder het 
‘nieuwe stijl’ regime. Studenten werden aangespoord om harder te 
studeren en sneller hun diploma te halen. Mogelijk heeft dit de gele-
genheid tot culturele activiteit aangetast.
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Een mogelijk oorzaak van de gedaalde culturele belangstelling onder 
studenten kan ten derde liggen in veranderingen in het studentenle-
ven. Studenten hebben steeds vaker een bijbaantje om in hun levens-
onderhoud te voorzien en besteden daar een groter deel van hun tijd 
aan. De druk op de vrije tijd wordt hierdoor verder opgevoerd. De vraag 
die daarbij oprijst is waarom dit voor met name de traditionele cultuur 
gevolgen heeft. De toegenomen tijdsdruk heeft studenten er immers 
niet van weerhouden om popconcerten en cabaret te bezoeken.

Als tijdsdruk niet als een belangrijke oorzaak aangemerkt kan worden, 
dan komen veranderingen in de socialisatie als waarschijnlijke reden 
naar voren. Steeds meer studenten hebben thuis geen kennis gemaakt 
met traditionele cultuur, zijn er op de middelbare school niet van 
onder de indruk geraakt en vinden op de universiteit niet langer een 
omgeving die tot kennismaking uitnodigt.
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De commerciële emancipatie van de jeugd

Andries van den Broek en Jos de Haan

Jongeren zijn een interessante doelgroep. Dat is al een halve eeuw het 
geval en dus geen nieuws. Wel veranderde de leeftijdsgrenzen van die 
doelgroep. Op zoek naar nieuwe consumenten hebben aanbieders 
van vrijetijdsproducten en – diensten die grens gedurig verder naar 
beneden (en boven) bijgesteld. Deze emancipatie van de jeugdige con-
sument past binnen het patroon van verdergaande individualisering 
binnen huishoudens. Dit biedt aanbieders in de mainstream jeugdcul-
tuur kansen, maar bezorgt andere extra kopzorgen.

De spelende mens
Jeugd als levensfase is niet van alle tijden, jeugd als maatschappelijke 
en marketingcategorie evenmin. In vroegere samenlevingsvormen 
werd een kind min of meer van het ene op het ander moment in het rijk 
der volwassenen geïnitieerd. Met een rite-de-passage nam het leven 
plots een andere wending.

Daar is een jeugdfase voor in de plaats gekomen. In die fase kennen 
en verkennen jongeren allerlei vrijheden, op sociaal, relationeel, sek-
sueel en fi nancieel gebied. Daar staan dikwijls nog weinig verant-
woordelijkheden tegenover. Ze hebben wel relaties maar geen gezin, 
wel wat geld maar nauwelijks fi nanciële verplichtingen. Als er ergens 
sprake is van de ‘spelende mens’, dan is het wel in de jeugdfase.

Die jeugdfase is steeds langer geworden. Aan beide zijden werd 
de defi nitie verder opgerekt. Enerzijds laten twintigers en dertigers, 
maar ook veertigers en vijftigers, zich nog graag op hun jeugdigheid 
voorstaan (ongetwijfeld tot heimelijk vermaak van degenen die op 
basis van hun leeftijd nog wel tot de jeugd behoren). De jeugd heeft de 
dorpstoudste als rolmodel geheel vervangen.

Anderzijds worden kinderen op jongere leeftijd als zelfstandig 
consument aangesproken. Hoewel in menig ander opzicht nog 
afhankelijk, kan men spreken van een commerciële emancipatie van 
de jeugd.
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Autistisch
Jongeren zijn door een samenstel van factoren sterk op elkaar gericht 
(geraakt). Deels is dat een kwestie van het dikwijls langdurige scho-
lingstraject. Veel jongeren zitten het grootste deel van hun jeugd op 
school. Daar bevinden ze zich, hun leraren even buiten beschouwing 
latend, uitsluitend onder leeftijdgenoten. De meester-gezel relatie 
in een door volwassenen gedomineerde ambachtelijke werkplaats 
heeft plaatsgemaakt voor onderwijsinstellingen waar de jeugdcultuur 
dominant is, zeker in de informale statushiërarchie in de kantine en 
op het schoolplein.

Eén van de vele gezichten van het individualiseringsproces is de gro-
tere bewegingsvrijheid binnen het gezin. Wat de gezagsverhoudingen 
betreft, staan hedendaagse gezinnen als onderhandelingshuishou-
dens te boek. Belangrijker hier is echter de individualisering van het 
alledaagse gezinsleven. Welhaast van een andere planeet, maar zeker 
van een andere tijd, is het beeld van een gezin dat thuis de avond door-
brengt in de enige verwarmde kamer, aan de enige verlichte tafel, een 
spelletje doend, lezend of gekluisterd aan die ene radio of, iets recen-
ter al weer, gebiologeerd door dat ene televisietoestel.

De welvaartsstijging maakte een verregaande privatisering van de 
leefsfeer binnen het gezin mogelijk. Tegenwoordig zijn meerdere 
kamers van een woning geriefl ijk verwarmd en goed geoutilleerd. 
Onafhankelijk van elkaar kan men daar de (vrije) tijd naar eigen 
goeddunken inrichten. Dit stelt jongeren in staat om ook thuis hun 
eigen smaakvoorkeuren te volgen of te ontwikkelen. Ze bekijken er 
hun favoriete tv-zender of dvd (verreweg de grootste slok-ops van hun 
vrije tijd), beluisteren er hun favoriete cd of spelen er hun favoriete 
game, al dan niet tegelijk (mobiel) bellend, sms-end of chattend met 
leeftijdgenoten die, eveneens op hun eigen kamer, hetzelfde zitten te 
doen. Thuis zijn staat allerminst meer gelijk aan iets samen met of in 
gezelschap van anderen doen. ‘Zij in haar klein hoekje, en ik in ’t mijn,’ 
zong Wim de Bie enkele jaren terug treffend in een persifl age van een 
kerkelijk lied.

Goedbeschouwd is de jeugd als categorie nog al autistisch (gewor-
den). Sportbeoefening is een zaak van leeftijdgenoten onder elkaar, 
uitgaan ook. In muziek- en kledingstijl is de peergroup maatgevend. 
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Dat één van ons aan een tiener vertelde dat het nu weer populaire liedje 
Because the night geen hedendaags produkt is, maar een re-make van 
de oerversie van onze eigen jeugdhelden Patti Smith en Bruce Spring-
steen, deed haar waardering daarvoor bepaald geen goed.

De vrijetijdsindustrie bedient jongeren op hun wenken, is zelfs van 
meet af aan primair op hen gericht geweest. De doorbraak van de 
popmuziek en popzenders is destijds wel gevierd als een triomf van de 
tegencultuur, maar markeert eigenlijk vooral het begin van de profes-
sionele vermaaksindustrie. Die industrietak is een warme belangstel-
ling voor de jongerenmarkt blijven koesteren – een belangstelling die 
wederzijds is.

Dringen om de aandacht
Het is dus dringen om de aandacht van de jeugd. Hoewel we vraag-
tekens hebben bij het empirisch fundament onder de stelling dat de 
jeugd het te druk heeft, zoals beweerd in de recente sire-campagne 
Kinderen hebben het veel te druk. Van wie zouden ze dát nu hebben?, 
staat buiten kijf dat de vrijetijdsindustrie hen veel verleidelijke propo-
sities doet.

De commerciële tv-zenders zijn hierbij het belangrijkste communi-
catiekanaal geworden, geen geringe prestatie voor media die pas ruim 
een decennium actief zijn. Jongeren kijken veel tv en stemmen daarbij 
inmiddels overwegend op de commerciële stations af . In 2000 trok-
ken die stations 80 procent van de tv-kijktijd van jongeren van 12 tot 
18. Boek, krant en tijdschrift verloren in die leeftijdsgroep snel (verder) 
terrein. Daarnaast rukte het internet-gebruik onder jongeren snel op. 
Wanneer ze ter onderbreking van het chatten even surfen, stropen ze, 
naar mag worden aangenomen, vooral die sites af die aansluiten bij 
hun belevingswereld. Producten en diensten die al een plaats in de 
mainstream jeugdcultuur hebben verworven staan daarbij op voor-
sprong. Noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle innovatie is 
om binnen het bereik van die mainstream te blijven.

Uitdaging
Omgekeerd staan producten en diensten die buiten de belevingswe-
reld van de jeugd vallen op een forse achterstand. Dit geldt bij uitstek 
voor cultuur met hoofdletter C. De eerste handicap van het culturele 
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product is dat het slechts zeer gedeeltelijk aan de wisselende wensen 
van de jeugd aanpasbaar is: noch het culturele erfgoed noch de 
hedendaagse kunst kunnen naar de grillen van het jongerenpubliek 
worden gemodelleerd. Bovendien laat het subsidiestelsel daar weinig 
ruimte toe: het is primair aanbodbeleid, pas secundair wordt er bij dat 
aanbod een publiek gezocht. De tweede handicap is dat cultuur met 
hoofdletter C in de belevingswereld van jongeren verdacht is, of in elk 
geval gemarginaliseerd. Het momentane geniet daarin veel meer aan-
zien dan het monumentale.

Een marketeer die een uitdaging zoekt, moet voor een culturele 
instelling gaan werken. Hoe dan jongeren te bereiken die vooral met 
elkaar communiceren, die door de vrijetijdsindustrie met ‘eigen’ media 
en ‘eigen’ smaakvoorkeuren bediend worden, en in wier wereldbeeld 
voor Cultuur nauwelijks plaats is?
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Liefde en cultuur

Jos de Haan

Levenspartners hebben vaak dezelfde culturele belangstelling. Drie 
processen spelen hierbij een rol. We kiezen vaak een partner met een 
overeenkomstige achtergrond. Verder stelt samenwonen ons bloot 
aan dezelfde beperkingen. En ten slotte is er in de loop van de tijd 
natuurlijk sprake van wederzijdse beïnvloeding.

Bezoek aan een museum, theater of concertzaal staat in belangrijke 
mate onder invloed van de sociale omgeving. Met cultureel geïnteres-
seerde familieleden, vrienden en kennissen maakt iemand zelf ook 
veel kans om tot de bezoekers te behoren. Deze samenhang ontstaat 
al op jonge leeftijd. Tijdens de jeugd bepalen de ouders en leraren voor 
een groot deel de cultuurparticipatie en tijdens de adolescentie spelen 
vrienden een belangrijke rol. In het volwassen leven is de invloed van 
een vaste levenspartner het sterkst. De cultuurdeelname van partners 
vertoont dan ook grote overeenkomsten.

Deze gelijkenis is het resultaat van tenminste drie te onderscheiden 
processen: overeenkomstige achtergrond, dezelfde beperkingen en 
wederzijdse beïnvloeding.

Ten eerste kiezen partners (mede) voor elkaar op basis van gedeelde 
voorkeuren en overeenkomstige achtergrondkenmerken, die weer 
samenhangen met de cultuurparticipatie. Culturele gewoonten beïn-
vloeden patronen van partnerkeuze: cultureel (in-)actieven kiezen 
elkaar uit. Daarnaast trouwt men meestal met iemand die ongeveer 
hetzelfde opleidingsniveau heeft, een factor die in sterke mate de 
cultuurparticipatie beïnvloedt. De culturele gelijkenis tussen partners 
kan voor een kwart aan overeenkomsten in sociaal-culturele ach-
tergrond worden toegeschreven. Die achtergrond is dan afgemeten 
aan het bereikte opleidingsniveau en van de culturele activiteit in het 
ouderlijk huis (De Haan en Uunk 1999).

Ten tweede zijn gedragskeuzes van partners onderhevig aan deels 
dezelfde beperkingen. Dit legt restricties op aan de deelname van 
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beide partners en leidt tot culturele gelijkenissen tijdens het huwelijk 
of de samenwoonrelatie. Uit onderzoek blijkt dat twee gezinskenmer-
ken met name van invloed zijn, namelijk het huishoudinkomen en de 
aanwezigheid van een jong kind. Een ruim inkomen en de afwezigheid 
van een jong kind is voor beide partners een stimulans voor culturele 
activiteit. De aanwezigheid van een jong kind legt uitgaansbeperkin-
gen op, en een laag inkomen bestedingsbeperkingen. Voor een deel is 
de culturele activiteit van partners toe te schrijven aan gezamenlijke 
mogelijkheden en beperkingen. Samen met de sociaal-culturele ach-
tergrond verklaren de gedeelde restricties een derde van het verband 
tussen de cultuurparticipatie van partners. De invloed van gedeelde 
beperkingen is geringer dan die van overeenkomsten in sociaal-cul-
turele achtergrond. Dat gedeelde achtergrond en restricties slechts 
voor een beperkt deel (een derde) de culturele gelijkenissen tussen 
partners kunnen verklaren, duidt erop dat de culturele gelijknissen 
voor het grootste deel (twee derde) op een andere manier tot stand 
komen. Ze worden waarschijnlijk veroorzaakt door partnerkeuze op 
basis van culturele voorkeuren (onafhankelijk van overeenkomsten in 
opleidingsniveau en in het culturele klimaat in het ouderlijk milieu 
en overeenkomsten in opleidingsniveau) en wederzijdse beïnvloeding 
tijdens het huwelijk (onafhankelijk van gedeelde restricties).

In de derde plaats beïnvloeden partners elkaar. Partners versterken 
elkaars culturele gewoonten. Ze bezoeken musea, schouwburgen en 
concertzalen vaak in elkaars gezelschap. Mannen nemen veel aan cul-
tuur deel omdat hun vrouw dat ook doet, en vice versa. Partners beïn-
vloeden elkaar in ongeveer even sterke mate (vgl. Van Berkel 1997). De 
invloed van de partner is veel groter dan andere invloeden die vaak met 
cultuurparticipatie in verband worden gebracht, zoals het opleidings-
niveau en het culturele klimaat in het ouderlijk huis. Dit onderstreept 
dat cultuurparticipatie is ingebed in een sociale context.
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Cultuurtoerisme als samenwerkingsproject

Jos de Haan

Cultuurtoerisme zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Vakantiegan-
gers en dagtoeristen brengen meer dan voorheen een bezoek aan een 
museum, een bezienswaardig gebouw of een historische stadskern 
(De Haan 1997). Cultuurtoerisme wordt door de overheid gestimu-
leerd, omdat het werkgelegenheid schept en omdat het draagvlak 
voor het in stand houden van het nationaal cultureel erfgoed erdoor 
wordt vergroot. Helaas kiest de cultuurtoerist nog te vaak voor de 
overbekende, en dus al zeer drukbezochte monumenten en musea. 
Samenwerking tussen overheid en de toeristische sector bevordert het 
bezoek aan minder drukbezochte cultuurhistorische locaties.

De overheid juicht de verbinding tussen toerisme en cultuurparti-
cipatie toe. In de jaren tachtig begonnen de ministeries van OCenW 
en ez met het verkennen van de synergie tussen cultuur en toerisme. 
Hieruit resulteerde in 1989 het Masterplan Cultuurhistorisch Toe-
risme. Sindsdien heeft het cultuurtoerisme een vaste plaats op de 
agenda van politici en beleidsmakers die zich met cultuur en toerisme 
bezighouden. Overheden zien dan ook verschillende voordelen in de 
stimulering van het cultuurtoerisme. Zo is de groei van het toerisme 
vanuit economisch standpunt bezien gunstig omdat het inkomsten en 
werkgelegenheid genereert. Verder zagen recente kabinetten vanuit de 
participatiedoelstelling het bezoek aan culturele en recreatieve voor-
zieningen als een geschikt middel om burgers deelachtig te maken 
aan een rijk sociaal-cultureel leven.

Cultuurtoerisme biedt geschikte mogelijkheden om een groot en 
breed publiek kennis te laten maken met het nationaal-culturele erf-
goed. Bovendien creëert deze publieke belangstelling een draagvlak 
voor de instandhouding van dit erfgoed.

De groei van het toerisme heeft echter ook nadelen. Oude binnenste-
den zuchten soms onder de druk van grote aantallen bezoekers. Vaak 
tast toerisme de leefbaarheid van oude stadscentra aan. Monumen-
tenorganisaties houden de kwaliteit van monumentale bouwwerken 
angstvallig in de gaten, want beschadiging van het cultureel erfgoed 
dreigt. En de individuele bezoeker ziet de massatoeristen liever gaan 
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dan komen. Hij of zij bezoekt een monument liever in idyllische rust. 
Bij de musea dreigt door de buiging voor een groter publiek de disney-
fi catie van het aanbod.

Naast al die druk bezochte toeristische locaties zijn er nog vol-
doende andere plaatsen waar slechts weinig toeristen komen. Ook 
voor deze minder bekende cultuurhistorische overblijfselen zijn 
bestuurders en ondernemers echter naarstig op zoek naar publiek. 
Beleidsmakers hebben dan ook tot taak na te gaan hoe het cultuur-
toerisme verder ontwikkeld kan worden. In Nederland en in het bui-
tenland zijn tal van projecten gestart om de soms zeer uiteenlopende 
uitdagingen en problemen het hoofd te bieden. Tot de gemeenschap-
pelijke doelen van deze cultuurtoeristische projecten horen echter 
bijna overal het trekken en spreiden van publiek en/of het veranderen 
van de publiekssamenstelling (Dodd en Van Hemel 1999). Vaak liggen 
de doelstellingen van de culturele en de toeristische sector ver uiteen. 
De waterscheiding tussen deze twee partijen blijkt in samenwerkings-
verbanden goed te overwinnen. Tot de belanghebbende partijen beho-
ren echter niet alleen de toeristische en culturele organisaties, maar 
ook de lokale, regionale en provinciale overheden, en niet te vergeten 
bewonersorganisaties. Samenwerking effent de weg naar succesvolle 
cultuurtoeristische projecten.
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Het jaar van de boerderij

Jos de Haan

Nu veel boeren niet meer boeren, verdwijnen veel boerderijen uit het 
Hollandse landschap. In 1938 stonden er nog ongeveer 192.000 boer-
derijen in Nederland. Tegenwoordig zijn dat er nog maar zo’n 92.000. 
En het had nog veel erger kunnen zijn, want meer dan de helft van de 
resterende boerderijen vond inmiddels een andere bestemming dan 
boerenbedrijf. Rustzoekers uit de Randstad verbouwden oude boerde-
rijen tot comfortabele woningen om zodoende inhoud te geven aan 
een romantisch ideaal van zorgeloos en idyllisch leven.

En het is nog niet gedaan. Over de toekomst van de boerderij hangen 
dreigende wolken. Door toedoen van grote infrastructurele werken 
zoals de aanleg van de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn worden 
vele boerderijen gesloopt. eg-beleid drijft veel boerenbedrijven naar 
andere regio’s in Europa. De kleine boer kan het hoofd niet meer 
boven water houden en wordt opgeslokt door de grote buurman die 
zijn boerderij als een high-tech-bedrijf runt. Bovendien is meer dan de 
helft van de Nederlandse boeren ouder dan 50 jaar en tweederde heeft 
geen opvolger. Processen als schaalvergroting en ruilverkaveling 
dragen bij aan de voortgaande bedreiging van de boerderij. Hoe lang 
zal het nog duren voor we alleen nog van landschappen met boerde-
rijen kunnen genieten op schilderijen zoals die van Ruisdael?

De boerderij is niet het enige dat uit het landschap dreigt te verdwij-
nen. Met de herinrichting van het land verdwijnen ook windsingels, 
erfbeplantingen en kerkepaden. Archeologische resten verdwijnen 
voorgoed onder het zand van nieuwbouwwijken, bedrijvenparken en 
snelwegen. En er is meer. Met de boerderij verdwijnt ook de kleine 
boer met zijn mentaliteit van door God gegeven lijdzame soberheid 
om plaats te maken voor moderne rustzoekers met een mentaliteit van 
jachtig hedonisme. De archeologie van die verloren mentaliteit staat 
beschreven in het mooie boek Beschouw ons maar als een uitzondering. 
Prachtige portretten van mensen die eind jaren zeventig al oud waren 
en de nu hoogstwaarschijnlijk het tijdelijke voor het eeuwige verruilt 
hebben. Zo geeft het zonderlinge boertje Gies Prophitius zijn visie op 
de hedendaagse mens: ‘De mens wil geen kindeke meer wezen, de 
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mens wil net als Achab uit de Bijbel van de aarde een lusthof maken, 
maar de aarde is geen lusthof , maar een tranendal’. Mensen die niet 
meer in de moderne tijd lijken te passen, die een teruggetrokken leven 
leiden en die liever de blik over schouder werpen dan de toekomst 
onder ogen zien. Zoals Jan van Rhee, die op hoge leeftijd de oudste 
boerderij van de Veluwe bewoonde en liever niet met de buitenwereld te 
maken wilde hebben. ‘En dan ga ik gerust liggen slapen, of een beetje 
prakkezeren over vroeger en over nu. Nee, nooit over later; daar peins 
ik niet over, want we moeten alles gewoon z’n beloop maar geven.’

Maar als we alles op zijn beloop laten, zou het wel eens vlug afgelo-
pen kunnen zijn met veel boerderijen in Nederland. We leven al lang 
niet meer in een agrarische samenleving en de boerderij wordt steeds 
meer een anachronisme in onze postindustriële samenleving. Ware 
het niet dat we om uiteenlopende redenen het verleden koesteren, dan 
was er nu al veel meer gesloopt dan ons lief is. Onder de Nederlandse 
bevolking leeft een vrij sterke belangstelling voor monumentale 
gebouwen, waaronder veel boerderijen, die herinneren aan een meer 
of minder roemrucht verleden. Jaarlijks trekt bijna de helft van de 
bevolking er wel eens op uit om bezienswaardige gebouwen, oude 
dorpen of oude stadskernen te bezoeken. In de slipstream van de 
toegenomen toeristische activiteit steeg die belangstelling in de jaren 
zeventig en tachtig. In de jaren negentig nam de toeristische activiteit 
niet af, maar verlegden veel toeristen hun belangstelling van cultuur-
historie naar ander vermaak.

Dit culturele draagvlak onder de bevolking sterkt de overheid in 
haar wens om monumentale gebouwen te beschermen. In Nederland 
genieten ongeveer zesduizend agrarische gebouwen de beschermde 
status van rijksmonument. Deze traditionele strategie van ‘behoud 
door bescherming’ wordt sinds de nota Belverdere aangevuld met een 
nieuwe strategie: ‘behoud door ontwikkeling’. In deze nota worden 
gebieden aangewezen waar cultuurhistorie wordt gebruikt voor de 
ruimtelijk inrichting. Ter versterking van de ‘cultuurhistorische iden-
titeit’ worden maatregelen gestimuleerd die bijdragen aan het behoud 
van het culturele erfgoed.

Levens als die van Gies Prophitius en Jan van Rhee behoren tot de 
historie van de twintigste eeuw. Hun bouwvallige boerderijen zijn 
gesloopt, maar hun levensverhalen staan opgetekend. Als herinne-
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ring aan een verloren tijd en als inspiratie voor het behoud van wat nog 
resteert. Om de relevantie van dit behoud onder de aandacht van meer 
mensen te brengen, is 2003 uitgeroepen tot het jaar van de boerderij.
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Is alles van waarde ‘weerloos’?

De weersgevoeligheid van het bezoek aan podia en musea

Frank Huysmans

Wat podium- of museumdirecteuren altijd al dachten te weten, maar 
waar ze geen van allen wat aan kunnen doen, blijkt juist: als het regent 
wordt het qua bezoekersaantallen geen topdag, als de mussen dood 
van het dak vallen evenmin. Het ideale weer voor een cultuurbezoekje 
is een lichtgrijze hemel waaruit geen regen valt. In de weekends mag 
het iets mooier zijn, maar niet ‘te’. Om het cultuurbereik te vergroten, 
moet noch de toorn noch de blijdschap van de weergoden worden 
opgewekt.

Tijdsbesteding
Het tijdsbestedingsonderzoek levert sinds 1975 elke vijf jaar een gede-
tailleerde weergave van de bezigheden van de Nederlandse bevolking 
in een doorsnee week in oktober. Ook het bezoek aan culturele instel-
lingen wordt dan in kaart gebracht. In het rapport over de peiling uit 
oktober 2000 is voor het eerst nadrukkelijk ingegaan op de invloed 
van de weersgesteldheid op de besteding van de (vrije)tijd (Breedveld 
en Van den Broek 2001, http://www.tijdsbesteding.nl). De informatie 
heeft geen betrekking op seizoensinvloeden, maar uitsluitend op wis-
selende weersomstandigheden in oktober.

Voor de brede categorie ‘uitgaan’ (naast podia en musea bijvoor-
beeld ook sportwedstrijden en recreatieparken) was de conclusie dat 
de invloed van het weer in oktober te verwaarlozen is. Nadere analyses 
wijzen echter uit dat het bezoek aan podia en musea wel degelijk te 
maken heeft met de grillen van het herfstweer. In bijgaande fi guren 
is die weers-invloed uitgebeeld, gebruikmakend van gegevens van het 
knmi over het weer in De Bilt op de dagen waarop de tijdsbesteding 
werd geregistreerd. Afgebeeld is het weerseffect (regen, temperatuur, 
wind en zon) op het bezoek van middelbaar opgeleide, samenwonende 
vrouwen van 20 tot 35 jaar met als voornaamste dagtaak het eigen 
huishouden. Dit is een tamelijk gemiddelde groep. Andere groepen 
geven andere niveaus van bezoek te zien, maar identieke curves.
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Podiumbezoek
Op doordeweekse dagen en op zondag levert ‘gemiddeld weer’ de 
grootste toeloop naar podia op (fi guur 1). Bij mooier of slechter weer 
ligt de bezoekkans wat lager. Op zondag ligt de top overigens iets 
hoger dan doordeweeks. Op zaterdag geldt een afwijkend beeld. Dan 
is het bezoek het hoogst bij relatief mooi herfstweer. Het podiumbe-
zoek is op zaterdag gevoeliger voor het weer dan op de overige dagen. 
Bij slecht tot gemiddeld weer ligt het niveau wat lager dan op andere 
dagen, bij mooi weer schiet het bezoekersniveau de andere dagen 
voorbij.

Museumbezoek
Opmerkelijk is dat zaterdag en zondag bij de weersgevoeligheid van 
het museumbezoek van plaats geruild zijn, terwijl het weer er op 
doordeweekse dagen minder toe doet (fi guur 2). Voor zover er door-
deweeks sprake is van een piek ligt die opnieuw bij gemiddeld weer. 
Op de zaterdag is het bezoek het hoogst bij redelijk en mooi weer. Op 
zondag ligt de bezoekkans bij slecht en gemiddeld weer onder die van 
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de zaterdag, om ineens omhoog te schieten bij fraai weer. Hoe mooier 
het herfstweer, hoe groter het zondagse museumbezoek.

Aanbeveling
Het cultuurbereik in oktober is afhankelijk van het weer (of van de 
weersverwachting). Vooral voor podia geldt dat gemiddeld weer het 
bezoek stimuleert. Op de topdagen – zaterdag voor de podia, zondag 
voor de musea – mag het weer wat vriendelijker zijn. Ook op de zater-
dag varen musea wel bij mooi weer, terwijl al te fraai weer op zondag 
het podiumbezoek weer remt. Hoewel de belangen van podiumdirec-
teuren en van museumdirecteuren op zondag uiteenlopen, geldt in de 
regel dat wie het publieksbereik wil vergroten, er goed aan doet de 
weergoden gematigd mild te stemmen.

De grote vraag blijft uiteraard: hoe doe je dat?
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Profijt van de overheid

Evert Pommer en Jos de Haan

De overheid subsidieert de kunsten en het culturele erfgoed met vele 
miljoenen. Aangezien burgers in verschillende mate participeren aan 
kunst en cultuur, profi teren zij ook in uiteenlopende mate van de sub-
sidies van de overheid. Dit profi jt van de overheid is groter naarmate de 
beurzen van burgers beter gevuld zijn.

Het welzijn van burgers wordt niet alleen bepaald door het inkomen 
waarover zij vrij kunnen beschikken, maar ook door voorzieningen 
die de overheid gratis of ver beneden de kostprijs aan hen beschik-
baar stelt. Veel overheidsgeld gaat naar onderwijs, zorg, veiligheid, 
huisvesting en mobiliteit. Op deze terreinen heeft de overheid de taak 
om grondrechten van burgers te garanderen. Maar ook op cultureel 
terrein schept de overheid condities voor een kwalitatief hoogwaardig 
en kwantitatief goed toegankelijk aanbod. Hoewel deze uitgaven een 
stuk lager zijn dan die aan onderwijs of zorg gaan er ook in cultuur 
vele miljoenen om. In 1999 gaf de overheid in totaal 2,1 miljard euro 
uit aan cultuur en recreatie. Daarvan ging 340 miljoen euro naar de 
uitvoerende kunsten en 200 miljoen euro naar de musea. Van dit 
overheidsgeld werd verder 150 miljoen euro besteed aan kunstzinnige 
vorming en 270 miljoen euro aan bibliotheken. De overheidsuitgaven 
voor sociaal-cultureel werk bedroegen 270 miljoen euro, die voor 
sportaccommodaties 560 miljoen euro en die voor openluchtrecreatie 
320 miljoen euro.

Niet alle bevolkingsgroepen profi teren in gelijke mate van deze uit-
gaven. Vooral de hoogste welvaartsgroepen hebben een wat hoger 
profi jt: de meest welvarenden gaan meer dan evenredig naar theater, 
schouwburg of museum. In totaal consumeren de 30 procent huishou-
dens met de hoogste inkomens 41 procent van de uitgaven aan cultuur 
en recreatie (fi guur 1). Opmerkelijk genoeg gaat ook een relatief groot 
deel van de overheidsgelden naar de 10 procent huishoudens met de 
laagste inkomens. Deze groep sport veel meer dan gemiddeld. Dit 
zijn over het algemeen echter geen mensen die voor lange tijd op de 
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onderste trede van de inkomensladder zullen staan. Veelal zijn het 
studenten die tijdens hun studietijd veel sporten – mensen die op 
latere leeftijd overigens weer meer van het culturele aanbod zullen 
profi teren. Verder neemt het profi jt per huishouden toe met het aantal 
personen in een huishouden. Dit versterkt de scheefheid van het profi jt 
naar welvaartsgroepen omdat personen met de lagere inkomens vaker 
deel uitmaken van één- of tweepersoonshuishoudens. De voorzienin-
gen die wat het profi jt betreft het meest gelijk verdeeld zijn, zijn het 
sociaal en cultureel werk en kunstzinnige vorming.

De overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie zijn in de loop van de 
jaren negentig aan bredere lagen van de bevolking ten goede gekomen. 
Deze nivellering is vooral toe te schrijven aan een andere verdeling bij 
culturele en kunstzinnige voorzieningen. De 30 procent huishoudens 
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met de hoogste welvaart ontvingen in 1991 iets minder dan 50 pro-
cent (bij de openbare bibliotheken) tot iets minder dan 60 procent 
(bij de uitvoerende kunsten) van de betrokken overheidsuitgaven, 
waarbij kunstzinnige vorming en museumbezoek een middenpositie 
innamen. Op beide terreinen is dit aandeel in 1999 met ongeveer 5 
procentpunten gedaald. Per saldo heeft dit ertoe geleid dat het totale 
profi jt van culturele en recreatieve voorzieningen bij deze 30 procent 
huishoudens in de jaren negentig is gedaald van 44 procent naar 41 
procent van de betrokken overheidsuitgaven. De lagere inkomens-
groepen zijn in de loop van de jaren negentig juist iets meer profi jt van 
de overheidsuitgaven aan cultuur en recreatie gaan trekken.
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Film als aftrekpost

Succes en falen van de fi lmcv

Frank Huysmans en Jos de Haan

‘Looking for a cheap source of fi lm fi nancing that offers your inves-
tors a virtually guaranteed rate of return? Call your travel agent to 
book a fl ight on klm and take advantage of Dutch tax-driven equity 
funds, the newest movie coin trend.’1

In de zomer van 1997 ontving de Tweede Kamer een brief van een 
opmerkelijk driemanschap: de minister van Economische Zaken 
(Wijers) en de staatssecretarissen van Financiën (Vermeend) en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Nuis).2 De bewindslieden 
waren in overleg getreden over een samenhangend pakket aan maat-
regelen om de Nederlandse fi lminfrastructuur een impuls te geven. 
Dat de fi lmindustrie het moeilijk had in de internationale omgeving 
was geen nieuws. De Nederlandse fi lmmarkt werd en wordt gedomi-
neerd door Engelstalige producties, met name door die uit Hollywood. 
In 1996 was bijna 90 procent van de bioscoopomzet behaald door fi lms 
uit de Verenigde Staten, tegen 5 procent uit Nederland zelf. Niet alleen 
de Nederlandse, maar de hele Europese fi lmmarkt leed onder het 
succes van Hollywood. Ook grotere landen als Duitsland (15% van de 
omzet voor binnenlandse fi lms tegen 75 procent voor Amerikaanse) 
en Europees koploper Frankrijk (37% versus 55%) zagen met lede ogen 
aan hoe ‘Amerika’ er met meer dan een vuist vol marken en francs van-
door ging.3

Concurreren met de Amerikanen door het produceren van fi lms 
met vergelijkbare aantrekkingskracht is geen eenvoudige zaak. In 
een kpmg-rapport uit 1996 werd met de natte vinger voorgerekend dat 
voor een Nederlandse succesfi lm een budget van minimaal 4 miljoen 
gulden nodig is. Om uit de kosten te komen, moeten er minimaal 
650.000 bezoekers komen - een aantal dat in Nederland jaarlijks door 
maar enkele - Amerikaanse - fi lms wordt gerealiseerd.4 Een gefl opte 
fi lm betekent voor de productiebedrijven onvermijdelijk het faillisse-
ment. Door hun kleinschaligheid van opereren kunnen ze de verliezen 
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niet compenseren met op andere fi lms gemaakte winst. Wie zou zijn 
geld durven steken in een dergelijke gewaagde onderneming?

De oplossing die de bewindslieden voorstelden, overtuigde de Kamer 
door zijn eenvoud. Via een fi scale constructie rond een ‘commandi-
taire vennootschap’ (cv) werd het rendement van investeringen in 
fi lms vergroot en konden de risico’s worden verkleind. Zonder dat 
het de overheid veel geld kostte, zou zo meer kapitaal uit de markt 
kunnen worden gehaald. Deelnemers (‘commandieten’) werden door 
de constructie in fi scaal opzicht niet aangemerkt als particuliere 
beleggers, maar als ondernemers die hun belastbare inkomen moch-
ten verlagen met meer dan 100 procent van het in fi lms geïnvesteerde 
bedrag. Verder werd de belegger in de regel een minimum rendement 
gegarandeerd. Het geïnvesteerde geld kwam dus altijd terug, ook als 
er niets was verdiend. Nederlandse én buitenlandse fi lmproducenten 
konden een beroep doen op de regeling, als ze tenminste een kantoor 
op Nederlandse bodem hadden.5

De cv-constructie kan gerust een succes genoemd worden (zie tabel 
1). In 1999 werd in 10 cv’s reeds 140 miljoen gulden gestoken; in 2000 
waren er 22 cv’s die gezamenlijk het dubbele aan ‘durfkapitaal’ uit de 
markt wisten te halen. Het hoge cijfer voor 2000 is mede te verklaren 
uit het feit dat in de loop van dat jaar duidelijk werd dat de cv-con-
structie de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 niet 
zou overleven. Aan de onzekerheid waarmee de zojuist opgeleefde 
Nederlandse fi lmindustrie hierdoor werd geconfronteerd, kwam de 
regering met een overgangsregeling tegemoet. Die regeling behoefde 
echter goedkeuring van de Europese commissie, die pas in juli 2001 
werd ontvangen. Dit verklaart het fors verminderde aantal cv’s in 2001. 
Wat de bezoekersaantallen betreft, blijft het nog even gissen naar de 
gevolgen van de maatregel. Een fl ink aantal fi lms uit 2000 en alle fi lms 
uit 2001 moeten nog in roulatie komen.
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Tabel 1 Via een cv gefi nancierde fi lms, 1999-2001

jaar
aantal

cv’s

aantal binnen 
cv’s geprodu-
ceerde fi lms

cv-kapitaal
(schatting, 

in mln NLG)

productie-
kosten (in 
mln NLG)

 in roulatie 
gekomenb bezoekersb

1999 10 17 139,1 161,2 12 504.000

2000 22 29 279,7 407,9 7 358.000

2001a 7 9 75,4 81,9 - -

a Gesloten en lopende emissies; bedragen zijn incomplete totalen (stand november 2001).
b Tot 31oktober 2001.

Bron: FINE B.V. (www.fi ne.nl, geraadpleegd op 21 november 2001); scp-bewerking   

De fi lmcv-regeling had twee belangrijke – en uiteindelijk fatale 
– keerzijden. Ten eerste bleek ze té succesvol. In plaats van de in 1998 
geraamde 5 miljoen dreigde de schatkist jaarlijks zo’n 200 miljoen 
gulden mis te lopen.6 Dat een groot deel van dit geld vooral slimme 
fi scalisten in plaats van de fi lmsector ten goede dreigde te komen, lag 
politiek gevoelig. De belastingherziening van 2001 kwam dus goed uit. 
Daarnaast konden de internationale ‘joint ventures’ niet ieders goed-
keuring wegdragen. Zo werden in een fi lmcv van Mees Pierson drie 
fi lms ondergebracht die gezamenlijk aan de eis voldeden dat 50 pro-
cent van de productiekosten in Nederland moest worden besteed. Een 
van de drie fi lms, Enigma (productiekosten 83 miljoen gulden) was 
in feite een Engelse productie van Rolling Stones-zanger Mick Jagger 
met Kate Winslet in de hoofdrol. Doordat de twee andere fi lms The 
Discovery of Heaven (21 miljoen) en Fogbound (6 miljoen) wel voor 
het grootste deel in Nederland werden geproduceerd, voldeed de cv als 
geheel wel aan de kwalifi catie-eis. Een nachtmerriescenario (getiteld 
‘Hollandwood’) dreigde werkelijkheid te worden: Amerikaanse produ-
centen die omwille van Nederlands belastinggeld een polder-BV’tje 
oprichtten, enkele Amsterdamse scènes draaiden en hun shootings 
al dan niet met de klm naar Los Angeles lieten terugvliegen. Of het 
omgekeerde gebeurde, zoals bij Leon de Winters fi lm The Hollywood 
Sign: Duitse regisseur, Amerikaanse acteurs, opgenomen in Holly-
wood. Dat was niet de structuurversterking die men op het oog had.

De tweede keerzijde was dat de regeling niet stimuleerde tot naden-
ken over het mogelijke commerciële succes van de fi lms. Zelfs als de 
fi lm niet eens werd afgerond kregen investeerders in de regel hun geld 
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terug met een minimum gegarandeerd rendement. Onder die voor-
waarde maakte men zich geen al te grote zorgen over de afzetmoge-
lijkheden. In de evaluatie van de fi lmcv-regeling heette het enigszins 
wollig dat er vooral sprake was van een fi scale oriëntatie in plaats van 
marktoriëntatie. Anders gezegd: ook een fl inke fl op bracht geld op en 
kostte niemand de kop. Voor de cv-fi lms uit 1999 (tabel 1) is wel duide-
lijk dat met de half miljoen bezoekers het ingelegde kapitaal bij lange 
na niet kan zijn terugverdiend.

Inmiddels is duidelijk hoe de regering aan de gesignaleerde keerzij-
den tegemoet denkt te komen. Voor 2002 en 2003 is de fi scale rege-
ling zodanig aangepast dat er jaarlijks maximaal 50 miljoen gulden 
aan belastinggeld aan wordt besteed - nog altijd tien keer het in 1998 
voorziene bedrag. Daarnaast is er een regeling getroffen die een soort 
publiek-private samenwerking in de fi lmsector mogelijk maakt voor 
fi lms die het op de markt niet op eigen kracht kunnen redden. Als 
marktpartijen een zekere opbrengst van de fi lm garanderen, legt het 
Nederlands Fonds voor de Film er een bedrag bij.

Hoewel er daarmee duidelijkheid is geschapen over de nabije toe-
komst, klaagt de fi lmsector niet zonder reden over het gebrek aan 
continuïteit. Net als de overgangsregeling voor 2001 dient de nieuwe 
regeling te worden getoetst door de Europese Commissie. Dat zal 
opnieuw enige tijd gaan kosten – tijd waarin de productie bij gebrek 
aan fi nanciële zekerheid nagenoeg tot stilstand kan komen. Om 
hieraan tegemoet te komen heeft de Tweede Kamer een motie aan-
genomen waarin de regering wordt verzocht de overgangsregeling te 
continueren tot de goedkeuring binnen is. De regering acht die motie 
echter overbodig omdat men ervan uitgaat dat Brussel op tijd een 
‘geen bezwaar’ zal uitspreken. Verder is onzeker wat er na 2003 zal 
gebeuren. Daarom wordt er vanuit de fi lmsector gepleit voor continu-
ering van de regeling tot eind 2004 zodat voor de producenten helder 
wordt waar men aan toe is.7 De beoogde structuurversterking van de 
fi lmindustrie lijkt door de onzekerheid vooralsnog een eenmalige 
opleving te zijn geworden, en een dure bovendien.



     Cultuurparticipatie: achtergronden   131

Noten

1 Dana Harris, ‘Film fi nancers reap rewards of going Dutch’, Daily Variety, 31 
juli 2000 (http://www.dougray.net/articles/variety_enigma73100.html)

2 tk 1996-1997, 25 434, nr. 1.
3 Hannemor Keidel, ‘media und Eurimages - Stärkung des europäischen 

Films?’, Media Perspektiven 1/98, 19-29. Zie ook scp, Sociaal en Cultureel Rap-
port 2000: Nederland in Europa, p. 537.

4 kpmg Bureau voor Economische Argumentatie, Economisch beleid voor 
de speelfi lmindustrie - eindrapport. Opgesteld in opdracht van Stichting ter 
Bevordering van de Nederlandse speelfi lmindustrie, mede op initiatief van 
de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, Hoofddorp, mei 1996, p. 23.

5 Zie onder meer de website van de BV Film investeerders Nederland (Fine), 
www.fi ne.nl, en de folder ‘Impulsen voor de Nederlandse fi lmindustrie’ 
van het Ministerie van Economische Zaken, mei 1999.

6 tk 2001-2002, 25 434, nr. 9, p. 5.
7 Gamila Ylstra en Lennart van der Meulen, ‘Film verdient een beter plan’, het 

Financieele Dagblad, 3 oktober 2001.
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Vraagsturing is in cultuurbeleid meer probleem
dan oplossing

Andries van den Broek

Culturele instellingen weten niet elke Nederlander tot een bezoek 
te verleiden. Al jaren rapporteert 60 procent van de bevolking in de 
voorgaande 12 maanden geen enkel(e) museum, galerie, theater of 
concertgebouw te hebben bezocht. Toch was het overheidsbeleid er al 
die jaren mede op gericht het publieksbereik te vergroten. Wanneer de 
kwaliteit van overheidsdiensten te wensen overlaat, wordt dezer dagen 
nog al eens vraagsturing als remedie geopperd. Is dat een vruchtbare 
gedachte met betrekking tot het cultuurbeleid? Nee, is het antwoord.

Cultuurbeleid worstelt met een dilemma, doordat het op zowel vraag 
als aanbod is gericht. Enerzijds wordt een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod nagestreefd, anderzijds een publiek van een zekere omvang. 
Deze tweeledige doelstelling is problematisch, want aanbod en vraag 
staan op gespannen voet. De criteria van de culturele wereld zijn niet 
dezelfde als die van een breed publiek.

Burgers zijn vrij zich al dan niet tot culturele diensten te wenden. 
Het woord consument is hier dan ook meer gepast, te meer daar 
cultuuraanbieders op de vrijetijdsmarkt opereren temidden van aller-
hande concurrerend vermaak.

Neveneffect van vrouwenemancipatie en werk, werk, werk-gelegen-
heidsbeleid is dat men vaker druk, druk, druk is, met werk, huishou-
den en de combinatie daarvan, zodat er minder vrije uren resteren. 
Binnen dat geslonken vrijetijdsbudget valt er meer dan voorheen te 
kiezen, zowel in termen van het aanbod als in termen van wat gepast 
is.

Ontketenen
Welk doel kan vraagsturing dienen, en met welke kans op succes? 
Deze vraag snijdt hout, want het poldermodel is hier institutioneel 
incompleet. Tegenover de Raad voor Cultuur en de culturele instellin-
gen ontbreekt het aan een spreekbuis van de consument.
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Hierin ligt tevens een eerste probleem bij vraagsturing in het cultuur-
beleid. Omdat er in het culturele veld geen tripartite overlegstructuur 
bestaat, zal ‘ontketening’ (minder regels, in de hoop op meer oog voor 
de behoeftes van de gebruikers) juist tot meer aanbodsturing leiden. 
Vanwege het gebrek aan een georganiseerde vraag en de aanbodgericht-
heid van het culturele veld moet vraagsturing worden afgedwongen.

Aan het idee om door vraagsturing de gevoeligheid van aanbieders 
voor de wensen van het publiek te vergroten, in de hoop dat dan meer 
mensen de weg naar culturele instellingen zullen weten te vinden, 
kleven nog twee problemen.

Vanwege de aanbodsdoelstelling kan een grotere publieksgevoelig-
heid slechts beperkt worden gerealiseerd via het veranderen van het 
product. Er is een punt waarop, bijvoorbeeld, de Disneyfi catie van 
musea ertoe leidt dat musea zich niet langer van Disney onderschei-
den. Dan vervalt de ratio achter het cultuurbeleid.

Stemmen met de voeten
Sinds enige tijd krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs vou-
chers voor het bezoeken van culturele instellingen. In beginsel kan 
dit model naar de gehele bevolking worden uitgebreid. Toch zullen 
die vouchers deels ongebruikt blijven: van de vouchers voor scholieren 
bleef immers 40 procent onbenut. Vraagsturing zou zo mede in een 
verkapte bezuiniging op de culturele sector resulteren.

Dit dreigt ook bij een op kinderbijslag lijkende generieke cultuur-
bijslag. Niets weerhoudt de consument ervan om dat extra geld in de 
horeca, de Efteling of Six Flags stuk te slaan. Vraagsturing pur sang, 
dat wel, maar in een gedaante die niets meer met cultuurbeleid van 
doen heeft. Het volledig ontketenen van de afnemers impliceert het 
loslaten van de aanbodsdoelstellingen.

Anders dan bij zorg of onderwijs is er op de vrijetijdsmarkt eerder te 
veel dan te weinig te kiezen en eerder te veel dan te weinig competitie. 
Het stemmen met de voeten is hier geen deel van de oplossing, maar 
veeleer deel van het probleem.

Doormodderen
Te veel vraagsturing legt de bijl aan de wortel van het cultuurbeleid: 
waarom nog subsidiëren wat zich niet langer van het marktaanbod 
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onderscheidt? Te weinig vraagsturing doet dat ook, al luidt de vraag 
dan anders: waarom subsidiëren wat kennelijk de liefhebberij van 
cultuurprofessionals en een kleine schare – veelal welgestelde – inge-
wijden is?

Deze spanning zit per defi nitie in het cultuurbeleid ingebakken en 
het is illusoir die ongedaan te willen maken. Een realistisch cultuur-
beleid moddert door (the noble art of muddling through) en richt zich op 
een optimale omgang met deze spanning. Uitsluitend op vraagsturing 
koersen is geen optie, vraagsturing volledig buiten de orde verklaren 
evenmin.

Meer voor de hand liggen daarom een herijking van reeds bestaande 
middelen (v.b. het percentage eigen inkomsten dat een culturele 
instelling moet weten te verwerven) en/of een heroverweging van 
reeds eerder gesuggereerde middelen (v.b. het percentage jongeren en/
of allochtonen dat een culturele instelling moet weten te trekken), al 
dan niet gedifferentieerd naar de mate waarin een culturele instelling 
binnen het culturele bestel een relatief ‘moeilijk’ cultureel aanbod ver-
zorgt. Gegeven de weerstand van veel cultuurprofessionals hiertegen 
en hun vermogen om het eigen ongenoegen als een algemeen belang 
te etaleren, staat één ding vast: the show will go on.



Toekomst van de cultuur
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Cultuur tussen competentie en competitie

Andries van den Broek en Jos de Haan

Hoe zal de culturele belangstelling zich in de komende decennia 
ontwikkelen? Andries van den Broek en Jos de Haan schetsen drie 
toekomstbeelden van het cultuurbereik. Centraal in elk scenario staat 
de spanning tussen de competentie om van cultuur te genieten en de 
competitie om de beschikbare vrije tijd.

Afhankelijk van de uitkomst van deze spanning varieert de toekom-
stige culturele belangstelling van marginalisering via consolidering 
tot herwaardering. Elk van deze toekomstbeelden kent een sterke 
eigen logica en een zekere beleidsresistentie. Beleidsmakers bij over-
heid en culturele instellingen staan nochtans voor de uitdaging om de 
gewenste uitkomst te bevorderen en ongewenste uitkomsten tot ‘self-
denying prophecies’ te maken.

Het vierjaarlijkse ritueel van de cultuurnota-procedure ligt al weer enige 
tijd achter ons. Culturele instellingen tellen hun zegeningen of likken 
hun wonden, naar gelang hun subsidieaanvraag al dan niet (volledig) 
werd gehonoreerd. Normaliter keert de rust dan snel terug, zo echter 
niet deze keer. Het grote aantal subsidieaanvragen dat de Raad voor 
Cultuur in korte tijd moest beoordelen heeft de cultuurnota-procedure 
zelf ter discussie gesteld. Zowel de Raad voor Cultuur als het ministe-
rie van OCenW zijn bezig deze procedure door te lichten. Zonder meer 
een belangrijk aandachtspunt, in ieder geval een discussie die verder 
reikt dan gehakketak over individuele subsidie-afwijzingen.

Niettemin is er reden om het perspectief verder te verruimen en 
ook de vraag te stellen naar het culturele landschap van de toekomst. 
Hier concentreren we ons op de toekomst van het cultuurbereik. Onze 
schetsen van de publieke belangstelling voor kunsten en erfgoed in 
2030 zijn gebaseerd op de bestaande spanning tussen de competentie 
om van cultuur te genieten en de competitie om de beschikbare vrije 
tijd.

Wie zich over recente ontwikkelingen in het cultuurbereik buigt, 
ontdekt al snel dat de sterke groei van het opleidingsniveau en het 
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cultuuraanbod niet tot een sterke groei van de culturele belangsteling 
heeft geleid. Dit is een even belang- als verbazingwekkende constate-
ring.

Eén van de spaarzame sociologische wetmatigheden is dat men vaker 
naar musea gaat en vaker uitvoeringen van toneel en klassieke muziek 
bezoekt naarmate men meer opleiding genoten heeft. Dit gold ook 
in het begin van de jaren zeventig. Sindsdien voltrok zich een fl inke 
stijging van het opleidingsniveau. Wie in 1970 had geweten van de op 
handen zijnde onderwijsexpansie, zou vast voorspeld hebben dat in 
het kielzog daarvan ook het cultuurbereik een hoge vlucht zou nemen. 
Voorkennis van het aanzwellend aanbod aan kunst en erfgoed zou die 
verwachting nog hebben versterkt. De culturele agenda is enorm uit-
gebreid, klassieke cd’s zijn voor een luttel bedrag bij de drogist te koop 
en fraaie boeken over kunst zijn voor iedere beurs bereikbaar.

Deze alleszins reële culturele groeiverwachting is echter niet ingelost. 
De verklaring daarvoor ligt niet in het ontbreken van belangstelling 
voor esthetiek. De aantrekkingskracht van design en mode duidt juist 
op een esthetisering van het dagelijks leven. Wat weerhoudt hoog 
opgeleide nieuwe geboortejaargangen er dan van om meer culturele 
activiteiten aan de dag te leggen?

Tegelijk met opleidingsniveau en cultuuraanbod groeiden de opties 
in de vrije tijd. Welvaartsgroei, ontkerkelijking en informalisering 
ondergroeven vroegere fi nanciële, religieuze en sociale restricties 
op de vrijetijdsbesteding, waardoor men in de vrije tijd vrijer de eigen 
voorkeuren kan volgen. Gevoegd bij de erosie van de idee dat cultuur 
van een kwalitatief andere orde zou zijn, had dit tot gevolg dat cultuur 
in een open competitie om de besteding van de vrije tijd verwikkeld 
raakte. Dat betekent dat er minder trouwe klandizie is en dat voort-
durend de kans bestaat dat een andere dan een culturele activiteit de 
voorkeur krijgt. Enerzijds groeide het potentiële cultuurpubliek (meer 
competentie), anderzijds kwam dat publiek aan meer verlokkingen 
bloot te staan (meer competitie). Goeddeels ontdaan van de idee 
dat cultuur van een andere orde is, concurreert cultuur met andere 
vormen van vrijetijdsbesteding om de vrijblijvende aandacht van de 
consument. Bevredigen culturele activiteiten niet, worden ze voor 
andere ingewisseld.
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Meer competentie begunstigt het cultuurbereik, meer competitie 
belemmert dat bereik. De toekomst van het cultuurbereik ligt ons 
inziens besloten in de ontwikkeling van de spanning tussen deze twee 
krachten.

In die zin lijkt het een goede keus dat in cultuurbeleid meer wordt 
ingezet op cultuureducatie. Of die inspanningen vrucht zullen dragen 
is echter onzeker, omdat niet op voorhand duidelijk is dat een paar 
uur cultuureducatie op school voldoende gewicht in de schaal leggen 
tegenover de continue concurrerende socialisatie op het schoolplein 
en in de media.

Accentverschillen in het precaire evenwicht tussen competentie en 
competitie kunnen op den duur uiteenlopende uitkomsten tot gevolg 
hebben. Onze drie toekomstscenario’s zijn op drie verschillende drie 
accenten gebaseerd: media-infl atie, multitainment en re-culturatie.

In het marginaliseringsscenario zal cultuur in 2030 zijn overscha-
duwd door andere interesses. De culturele sector kan geen gelijke 
tred houden met de intensivering van de concurrentie om de vrije 
tijd, waarin aanbieders van commerciële vrijetijdsdiensten steeds 
hoger inzetten op belevenissen en emoties, op effectbejag en spek-
takelwaarde. De culturele sector verkeert daarbij in een nadelige 
uitgangspositie, die spoedig tot een fl inke achterstand uit zal groeien. 
Verfi jnde en concentratie vergende cultuuruitingen lenen zich slecht 
voor de met veel mediaspektakel omgeven promotiecampagnes 
waarmee de strijd om de vrije tijd wordt uitgevochten. Dit zet een neer-
gaande spiraal in gang: geleidelijk raakt cultuur in de media onder-
gesneeuwd, waardoor het uit gezichtsveld en belevingswereld van het 
brede publiek verdwijnt. Dit proces wordt versterkt door het opgroeien 
van cultureel anders geprogrammeerde generaties, die van jongs af 
aan op de vrijetijdsindustrie zijn gericht. Uiteindelijk rest slechts een 
kleine schare cultureel ingewijden.

In het consolideringsscenario lukt het de culturele sector een plek in 
het totale aanbod aan entertainment te behouden, door adequaat 
op de omnivore smaakvoorkeuren van het publiek in te spelen. De 
cultuursector krijgt die consolidering niet in de schoot geworpen. 
Integendeel, de sector moet zich inspannen om lijfsbehoud veilig te 
stellen, door cultuur in de verhevigde strijd om de vrije tijd telkens 
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weer als boeiende belevenis aan te prijzen bij een publiek dat in steeds 
grotere getale een cultuurrelativistische inslag heeft. De gedachte dat 
een goed cultureel product vanzelf klandizie trekt, wordt dan ook 
verruild voor het inzicht dat zelfs de fraaiste tentoonstelling en de 
mooiste uitvoering aan de man gebracht dienen te worden. Marketing 
wordt serieus ter hand genomen, om omnivore consumenten er toe 
te verleiden een beetje cultuur in hun vrijetijdsrepertoire op te nemen.

Het herwaarderingsscenario, tot slot, voorziet een herontdekking van 
cultuur, als reactie op een toenemende verzadiging met het aanbod 
van de vrijetijdsindustrie. Wanneer een goede opleiding, leuke baan en 
royaal vrijetijdsrepertoire gemeengoed worden, dringt zich de vraag 
op welke vrijetijdsbesteding nog toegevoegde waarde heeft. Naarmate 
materieel gewin en markante belevenissen in dit opzicht hun glans 
en meerwaarde verliezen, komt cultuur opnieuw in beeld als brand-
punt van persoonlijke identiteit en interesse. Belangrijk daarbij is het 
inzicht dat cultuur, anders dan menige andere vrijetijdsactiviteit, meer 
bevrediging schenkt als men er meer tijd aan besteedt. Bovendien 
begint men te beseffen dat de suggestie van almaar meer spektakel 
en amusement op almaar dunnere en doorzichtigere formules berust. 
Persoonlijke bevrediging blijft weliswaar onverminderd de maat der 
dingen, maar het daarbij gehanteerde criterium verschuift van ener-
verend naar esthetisch, van hoog vermakelijkheidsgehalte naar grote 
verbeeldingskracht.

Of één van deze drie mogelijke toekomsten werkelijkheid zal worden 
– en welke – is moeilijk te voorzien en nog moeilijker te sturen. De sce-
nario’s bezitten elk een eigen logica en een zekere beleidsresistentie. 
Beleidsmakers bij de overheid en bij culturele instellingen staan niet-
temin voor de uitdaging om het door hen gewenste scenario te bevor-
deren en onwenselijke scenario’s tot self-denying prophecies te maken. 
Daar zullen zij een harde dobber aan hebben.

Gegeven het cultuurpolitieke uitgangspunt van een ruim cultuur-
bereik, lijkt de wenselijkheid van deze drie scenario’s omgekeerd 
evenredig aan hun vanzelfsprekendheid. Het scenario waarin het 
cultuurbereik marginaliseert lijkt meer in het verlengde van huidige 
ontwikkelingen te liggen dan het scenario waarin cultuurbereik een 
nieuwe bloeiperiode tegemoet gaat. Continuering van de trend naar 
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meer competitie luidt welhaast vanzelf het marginaliseringsscenario 
in, of in het beste geval het consolideringsscenario. Het herwaarde-
ringsscenario, daarentegen, vergt een trendbreuk in de richting van 
meer culturele competentie en interesse. Het is niet zeker dat zo’n 
trendbreuk door beleid van overheid en van culturele instellingen 
teweeg gebracht kan worden.

In reactie op deze scenario’s noemde Winnie Sorgdrager, voorzitter 
van de Raad voor Cultuur, het herwaarderingsscenario het mooist, om 
daar in één adem aan toe te voegen dat de logica van het marginalise-
ringsscenario haar groter leek. Zij vatte de spanning tussen wenselijk-
heid en vanzelfsprekendheid op als een uitdaging aan beleidsmakers 
om te laten zien dat beleid niet machteloos staat in het bewerkstel-
ligen van het wenselijke.

Scenario’s hebben tot doel om een toekomstgerichte discussie los 
te maken, niet zozeer om accurate voorspellingen te doen. We zijn 
benieuwd naar reacties uit de politiek en uit het culturele veld. Hoe 
beoordeelt men de geschetste analyse? Welke toekomst acht men 
waarschijnlijk? Welke toekomst acht men wenselijk? Welke instru-
menten denkt men in te zetten om het wenselijke te realiseren en om 
het onwenselijke af te wenden?
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Op het snijvlak van competentie en competitie;
over het cultuurbereik in 2030

Andries van den Broek en Jos de Haan

De blik vooruit
De toekomst van de culturele belangstelling in 2030 laat zich moei-
lijk voorspellen. Het onderwerp is te complex en de termijn te lang. 
Maar voorspellen is niet de eerste prioriteit, en koudwatervrees een 
slecht raadgever. Afzien van zo’n onzekere vooruitblik is geen optie, 
(cultuur)beleid vraagt immers om een richtpunt in de toekomst. Onze 
insteek is dan ook niet accurate voorspellingen te doen maar om input 
te leveren aan een zinnig debat over mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen.

In dit geval gaat het om de vraag hoe het cultuurbereik zich in de 
komende decennia zal ontwikkelen. Wat zal zo rond 2030 het bereik 
van kunst en erfgoed zijn? Verdampt het cultuurbereik onder druk van 
de vrijetijdsindustrie? Weten kunst en erfgoed zich in de competitie 
om de vrije tijd te handhaven? Of ligt er soms een cultureel reveil in 
het verschiet?

Scenario’s
Volgens ons is de toekomst van het cultuurbereik afhankelijk van 
de spanning tussen de competentie om van cultuur te genieten en 
de competitie om de vrije tijd. Niet eerder beschikte zo’n groot deel 
van de bevolking over de kennis om cultuur op waarde te schatten. 
Niet eerder ook stonden daar zoveel alternatieve vrijetijdsactiviteiten 
tegenover. Het cultuurbereik heeft potentie maar ondervindt concur-
rentie. Deze spanning tussen competentie en competitie hebben we 
uitgewerkt in drie scenario’s, met drie uiteenlopende uitkomsten. 
Ondanks hun reiken naar de toekomst staan deze scenario’s niet los 
van heden en recent verleden. Scenario’s zijn gebaseerd op situaties en 
trends waarvan verwacht mag worden dat die toekomstige ontwikke-
lingen richting zullen geven.
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Een niet ingeloste belofte
Eén van de spaarzame sociologische wetmatigheden is dat men vaker 
naar musea gaat en uitvoeringen van toneel en klassieke muziek 
bezoekt naarmate men meer opleiding genoten heeft. Deze wetma-
tigheid gold ook in het begin van de jaren zeventig. Sindsdien voltrok 
zich een fl inke stijging van het opleidingsniveau. Wie in 1970 geweten 
had van de op handen zijnde onderwijsexpansie zou met recht en 
rede tot de voorspelling gekomen zijn dat ook het cultuurbereik een 
hoge vlucht zou nemen. In die verwachting zou men nog zijn gesterkt 
als men had geweten dat het aanbod aan kunst en erfgoed fors zou 
groeien. De culturele agenda is enorm uitgebreid, klassieke cd’s zijn 
voor een luttel bedrag bij de drogist te koop en fraai uitgegeven boeken 
over kunst en erfgoed zijn ook voor de krappe beurs betaalbaar. Wie 
zou niet voorspeld hebben dat een grotere culturele competentie en 
een groter cultureel aanbod een expansie van het cultuurbereik zou 
inleiden?

Deze alleszins reële culturele groeiverwachting is echter niet ingelost. 
De forse stijging van het opleidingsniveau heeft geenszins tot een dito 
groei van het cultuurbereik geleid. Op basis van participatiecijfers uit 
de jaren zeventig en van het scholingsniveau nu kan een ‘verwacht’ 
cultuurbereik berekend worden. De uitkomst van die exercitie wordt 
in werkelijkheid alleen in het geval van museumbezoek benaderd. Het 
bereik van beroepstoneel, ballet en klassieke muziek is nu nagenoeg 
gelijk aan dat in de jaren zeventig. Door dit stabiele (of stagnerende) 
bereik werden zonnige prognoses geen realiteit.

Tegenkrachten
De verklaring daarvoor ligt niet in het ontbreken van een hang naar 
esthetiek. Integendeel, de aantrekkingskracht van design en mode 
doet geenszins een eroderende aandacht voor esthetiek vermoeden. 
Kennelijk zijn er andere factoren in het spel, die belemmeren dat hoog 
opgeleide nieuwe geboortejaargangen een hoog niveau van culturele 
interesse aan de dag leggen.

In dezelfde periode dat stijgend opleidingsniveau en groeiend 
cultuuraanbod meer cultuur binnen het bereik van meer mensen 
brachten, deden zich diverse andere ontwikkelingen voor. Behalve 



     Toekomst van de cultuur   143

het cultuuraanbod groeide ook het aanbod van andere vrijetijdsac-
tiviteiten. Tegelijk ondergroeven welvaartsgroei, ontkerkelijking en 
informalisering eerdere fi nanciële, religieuze en sociale restricties 
op de vrijetijdsbesteding, waardoor men in de vrije tijd vrijer de eigen 
individuele voorkeuren kan volgen. De rijke keus uit concurrerend ver-
maak en de erosie van de idee, dat cultuur van een kwalitatief andere 
orde zou zijn, hadden tot gevolg dat cultuur in een open competitie 
om de besteding van de vrije tijd verwikkeld raakte. De competitie 
betekent dat er minder trouwe klandizie is en er voortdurend de kans 
bestaat dat een andere dan een culturele activiteit de voorkeur krijgt. 
Enerzijds groeide aldus het potentiële cultuurpubliek (meer compe-
tentie), maar kwam dat publiek aan meer verlokkingen bloot te staan 
(meer competitie).

Op het snijvlak van competentie en competitie
Meer competentie begunstigt het cultuurbereik, meer competitie 
belemmert dat bereik.  De toekomst van het cultuurbereik ligt volgens 
ons besloten in de ontwikkeling van de spanning tussen deze twee 
krachten, een ontwikkeling waarvan de uitkomst ongewis is. De mate 
waarin (meer) competentie al dan niet opweegt tegen (meer) competi-
tie is beslissend voor de grootte van het toekomstig cultuurbereik.

In die zin lijkt het een goede keus dat er meer en meer wordt ingezet 
op cultuureducatie. Of die inspanningen vrucht zullen dragen is 
echter onzeker, omdat niet op voorhand duidelijk is dat de luttele 
uren cultuureducatie op school voldoende gewicht in de schaal leggen 
ten overstaan van de continue en concurrerende socialisatie op het 
schoolplein en in de media. In de consumptiemaatschappij wordt 
de identiteit van een individu minder dan voorheen bepaald door de 
positie in het productieproces, maar meer door de positionering in het 
consumptieproces. Dat de stijl van consumptie belangrijker werd voor 
identiteit en zelfrepresentatie is bijvoorbeeld terug te vinden in con-
tactadvertenties. Enige decennia geleden werden rang, stand en religie 
daarin nog breed uitgemeten, nu staan vooral persoonlijke interesses, 
waaronder cultuur, voorop. In dit consumentistisch ethos staat indivi-
duele bevrediging voorop: bevredigt iets niet meer, wordt het voor iets 
anders verruild. Goeddeels ontdaan van de idee dat cultuur van een 
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andere orde is, concurreert cultuur met andere vormen van vrijetijds-
besteding om de vrijblijvende aandacht van de consument. Bevredigen 
ze niet, worden culturele activiteiten voor andersoortige verruild.

Drie scenario’s
Onze scenario’s zijn niet opgehangen aan externe ontwikkelingen, 
maar zijn varianten van de wisselwerking tussen competentie en com-
petitie. Relatief kleine accentverschillen krijgen in een actie-reactie 
proces gaandeweg steeds meer gewicht en resulteren in de loop van 
drie decennia in drie verschillende toekomstbeelden. Die accenten 
zijn media-infl atie, multitainment en re-culturatie. Het eerste accent 
belicht het belang van media-exposure in de strijd om aandacht, het 
tweede accent behelst de betekenis van het omnivoor combineren 
van uiteenlopende vormen van vrijetijdsbesteding en het derde accent 
betreft hernieuwde belangstelling voor ‘content’. Het lot van het cul-
tuurbereik varieert daarbij van marginalisering via consolidering tot 
herwaardering.

In het marginaliseringsscenario is cultuur in 2030 overschaduwd 
door andere interesses, doordat de culturele sector geen gelijke tred 
kon houden met de geïntensiveerde concurrentie om de vrije tijd. In 
de strijd om de aandacht van de consument gingen aanbieders van 
vrijetijdsdiensten steeds hoger inzetten op belevenissen en emoties. 
In de marketing van die vrijetijdsdiensten gingen effectbejag en spek-
takelwaarde een grote rol spelen. Daarbij verkeerde de culturele sector 
in een nadelige uitgangspositie, die spoedig tot een fl inke achterstand 
uit zou groeien. Verfi jnde en concentratie vergende cultuuruitingen 
bleken zich slecht te lenen voor de met veel mediaspektakel omgeven 
promotiecampagnes waarmee de strijd om de vrije tijd werd uitge-
vochten. Dit zette een neergaande spiraal in gang: geleidelijk raakte 
cultuur in de media ondergesneeuwd, waardoor het uit gezichtsveld 
en belevingswereld van het brede publiek verdween, een proces dat 
werd versterkt door het opgroeien van cultureel anders geprogram-
meerde generaties. Uiteindelijk rest slechts een kleine en toegewijde 
schare ingewijden.

In het consolideringsscenario heeft de culturele sector, door ade-
quaat op de omnivore smaakvoorkeuren van het publiek in te spelen, 
in 2030 een plek in het totale aanbod aan entertainment te behouden. 
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De cultuursector kreeg die consolidering niet in de schoot geworpen. 
Integendeel, die sector moest zich tot het uiterste inspannen om lijfs-
behoud zeker te stellen, door cultuur in de verhevigde strijd om de vrije 
tijd telkens weer als boeiende belevenis aan te prijzen, ten overstaan 
van een publiek dat in steeds grotere getale in een cultuurrelati-
vistisch klimaat is opgegroeid. De gedachte dat een goed cultureel 
product vanzelf klandizie trekt is dan ook verlaten ten faveure van het 
inzicht dat zelfs de fraaiste tentoonstelling en de mooiste uitvoering 
aan de man gebracht dienen te worden. Marketing is serieus ter hand 
genomen, teneinde de omnivore consumenten te verleiden een vleugje 
cultuur op hun vrijetijdsrepertoire te zetten.

Het herwaarderingsscenario, tot slotte, berust op de herontdekking 
van cultuur. Keerpunt was de geleidelijke verzadiging met de pro-
dukten van de vrijetijdsindustrie. Nadat een goede opleiding, leuke 
baan en royaal vrijetijdsrepertoire algemener werden, ging men zich 
afvragen welke vrijetijdsbesteding nog toegevoegde waarde had en 
met welke interesse men zich de gewenste identiteit kon aanmeten? 
Naarmate materieel gewin en markante belevenissen hun glans en 
meerwaarde verloren, kwam cultuur opnieuw in beeld als bron van 
persoonlijke identiteit en van sociabiliteit. Belangrijk daarbij was het 
inzicht dat cultuur, anders dan menige concurrerende vrijetijdsdienst, 
meer bevrediging schonk naarmate men er meer tijd aan besteedde. 
Het besef drong door dat de suggestie van almaar meer spektakel en 
amusement van die vrijetijdsdiensten op almaar dunnere en doorzich-
tigere formules berustte. Persoonlijke bevrediging bleef weliswaar de 
maat der dingen, maar het daarbij gehanteerde criterium verschoof 
van enerverend naar esthetisch, van vermakelijkheidsgehalte naar 
verbeeldingskracht.

Of één van deze drie mogelijke toekomsten werkelijkheid zal 
worden – en welke – is moeilijk te voorzien, en nog moeilijker te 
sturen. De scenario’s bezitten ieder een eigen logica, die telkens een 
zekere beleidsresistentie doet vermoeden. Beleidsmakers bij de over-
heid en culturele instellingen staan niettemin voor de uitdaging om 
het wenselijke scenario te bevorderen en om onwenselijke scenario’s 
tot self-denying prophecies te maken.
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Vergrijzing is verzilvering

Andries van den Broek en Jos de Haan

Bakens in een onzekere toekomst
Een blik in de toekomst is lastig, want onzeker. Ook wie dat listig tot 
een uitdaging herdefi nieert, staat voor veel vraagtekens. Toch is de 
toekomst al begonnen. Soms bevatten heden en verleden zelfs al vrij 
veel aanknopingspunten. Dat is zeker het geval bij de vrijetijdsbeste-
ding van de ouderen van morgen. Wanneer we de tijdshorizon niet te 
ver leggen, valt daar best het één en ander over te zeggen. Hier volgen 
enige gedachten over de vrijetijdsbesteding van ouderen in 2013.

Dan begint de omvangrijke naoorlogse geboortegolf de pensioen-
gerechtigde leeftijd te bereiken. Deze grijze golf wordt in de regel met 
enige zorg tegemoet gezien. Voor de aanbieders van vrijetijdsdiensten 
komen er echter volop kansen. Want de senioren die dan ruim in de 
vrije tijd komt te zitten, hebben hun schaapjes dikwijls op het droge. 
Die nieuwe ouderen hebben hun hele leven profi jt gehad van de timing 
van hun geboorte. Velen van hen profi teerden van de onderwijsex-
pansie, werden warm verwelkomd op de arbeidsmarkt, surfden mee 
op de pieken van de loongolf, beperkten (zonder onthouding) de 
gezinsgrootte en betraden de huizenmarkt bij een prijsniveau waar 
de huidige starters op de woningmarkt slechts van kunnen dromen. 
Dit betekent dat het bij de nieuwe ouderen om een grote en goeddeels 
goed-bedeelde groep gaat.

De 58-jarigen van nu
Het antwoord op de vraag, hoe die groep de vrije tijd (en de vrij besteed-
bare middelen) zal besteden, ligt echter minder vast. Toch staat de 
beschouwer hier allerminst met lege handen: men kan lering trekken 
uit het huidige gedrag van de nieuwe oudere. Men doet er daarbij beter 
aan niet zozeer het gedrag van de huidige ouderen als uitgangspunt 
te nemen, maar het huidige gedrag van de toekomstige ouderen. Men 
mag er van uitgaan dat de 68-jarigen van 2013 veel gemeen hebben 
met de 58-jarigen van nu, mogelijk meer zelfs dan met de 68-jarigen 
van nu. Zeker wanneer men hun veroudering weet te verdisconteren, 
alsmede de toename van de vrije tijd met hun pensionering, staat de 
huidige 58-er model voor de 68-er van 2013.
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De keus voor dit perspectief berust op de gedachte dat de vrijetijdsbe-
steding van de nieuwe ouderen zozeer door hun leeftijd bepaald wordt, 
maar veeleer besloten ligt in de wijze waarop men eerder in de levens-
loop de vrije tijd heeft leren en weten te besteden. Meer dan het toeval-
lig bereiken van een zekere leeftijd, zal hun vrijetijdsbesteding worden 
bepaald door eerder opgedane houdingen en gedragsrepertoires. Die 
houdingen en repertoires zijn nu reeds aanwezig.

In die zin is een blik op de nieuwe oudere minder onzeker dan een 
blik op de nieuwe jongere. Anders dan de jongeren van morgen, zijn de 
ouderen van morgen immers nu al gevormd.

Nieuwe ouderen
De gedachte dat de vrijetijdsbesteding van de ene lichting ouderen ver-
schilt van die van andere lichtingen, wordt ondersteund door trends 
in de vrijetijdsbesteding in de jaren 1975-2000. We richten ons hier 
op twee kenmerken van de vrijetijdsbesteding: het aantal activiteiten 
dat men onderneemt en de mate waarin men de vrije tijd buitenshuis 
doorbrengt (zie de tabel, in beide gevallen is het gemiddelde in 1975 
op 100 gesteld).

Het gemiddeld aantal vrijetijdsactiviteiten dat men onderneemt gaf 
enige toename te zien. Indachtig de vroegere Veronica-slogan ‘Je bent 
jong en je wilt wat’ zou dit kunnen worden geïnterpreteerd als zouden 
jongeren een steeds afwisselender vrijetijdspatroon aan de dag leggen. 
Deze interpretatie kan echter als Veronica-misverstand terzijde gelegd 
worden. De gemiddelde toename komt juist volledig op het conto van 
de actiever wordende oudere leeftijdsgroepen. De aanvankelijk grote 
verschillen tussen jong en oud zijn beduidend verminderd.

Dat laatste geldt eveneens voor de uithuizigheid in de vrije tijd. Ook 
in dat opzicht maakten de steeds actievere lichtingen nieuwe ouderen 
een deel van de vroegere verschillen ongedaan.
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Tabel 1 Aantal vrijetijdsactiviteiten en uithuizigheid van de vrije tijd, bevolking 
van 12 jaar en ouder (indexcijfers, bevolkingsgemiddelde van 1975 is 
100)

aantal vrijetijdsactiviteiten uithuizigheid van de vrije tijd

1975 1985 2000 1975 1985 2000

bevolking 12 jaar en ouder 100 102 109 100 102 101

12-19 jaar 116 111 111 127 122 116

20-34 jaar 114 113 114 113 116 121

35-49 jaar 102 106 118 90 92 98

50-64 jaar 89 92 114 83 89 92

65 jaar en ouder 64 74 81 76 79 80

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (Tijdsbestedingsonderzoek)

De veranderde vrijetijdsbesteding van 65-plussers illustreert dat hun 
gedrag niet louter door hun leeftijd bepaald wordt. Het in dezelfde 
richting veranderde vrijetijdspatroon van de 50-tot-64-jarigen sugge-
reert dat het eind van de trend naar een actiever wordende oudere nog 
niet in zicht is.

Consumptieve vrijetijdsbestedingen
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek duiden op fors geste-
gen consumptieve bestedingen ten behoeve van de vrijetijdsbesteding. 
Na correctie voor infl atie lagen de vrijetijdsgerelateerde bestedingen 
per hoofd van de bevolking in 2000 maar liefst 78 procent hoger dan in 
1975. Van die groei werden 27 procentpunten gerealiseerd in de peri-
ode 1995-2000. Deze uitgaven kunnen niet naar leeftijd worden gespe-
cifi ceerd, zodat het niet mogelijk is om, analoog aan de tabel, aan te 
tonen dat vooral ook het bestedingspatroon van de nieuwe ouderen 
aan deze trend ten grondslag lag.

Toch is dat alleszins aannemelijk. Zoals reeds gememoreerd, pro-
fi teerden de leden van de geboortegolf volop van de naoorlogse wel-
vaart. Daarnaast zijn zij ook als eersten van jongs af aan al vertrouwd 
met de geneugten van de vrijetijdsindustrie. Dat de doorbraak van 
rockmuziek destijds werd gevierd als een tegenculturele doorbraak, 
laat onverlet dat het in essentie ging om de doorbraak van de commer-
ciële vrijetijdsindustrie. Als laatste sector in de economie is inmiddels 
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ook de dienstverlening in de vrije tijd geprofessionaliseerd. De groei 
van de vrijetijdsindustrie viel samen met het op leeftijd komen van de 
baby-boomers. Niettegenstaande het soms wel gebruikte etiket pro-
test-generatie, gaat het hier om geboortejaargangen die de groei en 
bloei van de vrijetijdsindustrie mogelijk maakten.

Verzilvering
De nieuwe ouderen zijn bij uitstek in de positie om de vruchten van 
welvaartsgroei en expanderende vrijetijdsindustrie te plukken. Deze 
actieve en bemiddelde grijze golf zal de consumptie van ouderen op tal 
van terreinen doen toenemen.

Vergeleken met hun voorgangers zijn ze meer gewend aan een com-
merciële vrijetijdsomgeving en worden ze minder gehinderd door 
herinneringen aan vroegere schaarste: ‘Ze zijn oud, maar ze willen wat’! 
En het mag wat kosten. Voor die nieuwe ouderen, alsook voor degenen 
die er in slagen hen te bedienen, krijgt de vergrijzing de allure van 
verzilvering.
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Een digitalisering van de cultuur?

Jos de Haan

De informatie- en kennisindustrie maakt op dit ogenblik een storm-
achtige groei door. De ontwikkelingen zijn dermate ingrijpend dat er 
gesproken wordt van een informatierevolutie. Het duidelijkst manifes-
teren deze ontwikkelingen zich in de opkomst van het internet.

Ook culturele instellingen zien in dat het internet een geheel nieuw 
scala aan mogelijkheden biedt om jezelf aan een breed publiek te 
presenteren, om snel informatie te verspreiden en om kaartverkoop 
te vergemakkelijken en/of te stimuleren. Inmiddels staan de adviseurs 
in de rij om deze instellingen te vertellen hoe zij hun website het best 
kunnen inrichten. Volgens de auteurs van Winnen met uw website (zie 
mmnieuws 99/2) valt er nog veel te verbeteren.

Veel sites in de culturele sector zouden allesbehalve doelgroep-
gericht zijn en zich nog te veel richten op de inhoud. Belangrijker is 
de vraag welke bevolkingsgroepen met het nieuwe medium bereikt 
kunnen worden.

Het aantal internetaansluitingen in Nederlandse huishoudens is tussen 
1995 en 1998 vervijfvoudigd: van 4 procent naar 21 procent. Inmiddels 
zijn veel gratis internetverstrekkers op de markt verschenen, wat de 
verspreiding van internettoegang in de Nederlandse huizen aanzien-
lijk heeft versneld. Toch hebben van het begin af aan niet alle bevol-
kingsgroepen in gelijke mate toegang gehad tot het internet. Evenals 
bij andere moderne informatie- en communicatietechnologie spelen 
geslacht, leeftijd, inkomen en opleidingsniveau een onderscheidende 
rol. Mannen, die toch al vaker een technische belangstelling hebben, 
zijn ook in meerderheid op het World Wide Web te vinden. Hoger 
opgeleiden en mensen met een hoger inkomen hebben thuis veel vaker 
toegang tot het internet dan mensen met een lagere opleiding en een 
lager inkomen. Ook gepensioneerden, werklozen en huisvrouwen 
hebben relatief weinig toegang tot de elektronische snelweg.

Soms wordt beweerd dat sociodemografi sche kenmerken niet meer 
zouden werken voor doelgroepsegmentatie. De grote verschillen 
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tussen bevolkingsgroepen geven echter aan dat wie klanten of bezoe-
kers zoekt via het net er beter aan doet zich rekenschap te geven van 
het sociodemografi sche bereik.

Wanneer we diegenen, die op het werk of op school toegang tot inter-
net hebben, optellen bij de thuisbezitters dan is het bereik van internet 
bijna twee keer zo groot. Eind 1998 zocht 36 procent van de bevolking 
van 18 jaar en ouder op tenminste een van de drie plaatsen toegang tot 
het internet. Gemiddeld genomen waren de internetgebruikers een op 
de drie dagen op het net te vinden. Van de internetgebruikers was 27 
procent dagelijks op het net actief.

Naast de gebruiksfrequentie is het van belang waar surfers op het net 
naar zoeken. In een enquête die in het najaar van 1998 is gehouden werd 
gevraagd naar zes gebruiksmogelijkheden van internet: zoeken naar 
informatie, raadplegen van nieuwsgroepen, toegang tot on-line data-
bases, downloaden van software, chatbox, en ‘zomaar wat surfen’. Uit 
de enquête bleek dat het merendeel van de internetters het net gebruikt 
om te zoeken naar informatie (85% van de internetgebruikers) en om 
zomaar wat te surfen (76%). Het raadplegen van nieuwsgroepen (38%), 
het zoeken van toegang tot on-line databases (35%) en het downloaden 
van software (44%) werd minder vaak genoemd. Chatten is het minst 
populair: slechts 13 procent van de internetgebruikers zocht contact via 
een chatbox. Wat het gebruik van het internet betreft, zijn er opnieuw 
nauwelijks verschillen tussen bevolkingsgroepen. Uitzondering zijn 
hier de tieners. Bij deze groep komt het vrijblijvend surfen op de eerste 
plaats en het gericht naar informatie zoeken op de tweede.

De verspreiding van culturele producten via de media heeft bijgedra-
gen aan de vergroting van het culturele bereik. Veel niet-bezoekers van 
culturele instellingen komen zo toch met theater en beeldende kunst 
en met cultuurhistorie in aanraking. Internet biedt mogelijkheden om 
dit culturele bereik een extra impuls te geven. Vooralsnog is het echter 
een selecte groep die met dit nieuwe medium bereikt en eventueel 
benaderd kan worden.
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Theater- en museumsites

Virtuele informatie in kaart gebracht

Jolijn Broekhuizen en Frank Huysmans

Culturele instellingen als musea en theaters maken in toenemende 
mate gebruik van het internet. Een onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, Het informatieaanbod op websites van musea 
en theaters, laat zien dat er twee wijzen van informatievoorziening te 
onderscheiden zijn. Maar ook blijkt daaruit dat de culturele instellin-
gen nog lang niet alle mogelijkheden benutten.

In oktober 2000 had 70 procent van de Nederlanders van 12 jaar en 
ouder in het eigen huishouden de beschikking over een pc. Gemid-
deld besteedden Nederlanders 1,8 uur van hun wekelijkse vrijetijd 
achter de pc, waarvan een half uur op internet. Mannen, jongeren en 
hoger opgeleiden vormen de voorhoede (Huysmans en De Haan 2001). 
Cultuurbezoekers zijn vooral te vinden onder vrouwen, ouderen en 
opnieuw hoger opgeleiden. Hierop doorredenerend zou het internet 
daarmee zowel de kans bieden een bestaand publiek (hoger opgelei-
den) aan te spreken als nieuwe publieksgroepen (mannen en jongeren) 
te bereiken.

Slechts 3 procent van de bevolking raadpleegde in 2000 het internet 
voor informatie over kunst en cultuur, terwijl 35 procent de dagbladen 
raadpleegde en 25 procent de televisie. Vergeleken met opiniebladen en 
radio doet het internet het daarmee nog niet eens zo slecht. Zevenen-
veertig procent zegt helemaal niet geïnteresseerd te zijn in informatie 
over kunst en cultuur (De Haan en Huysmans 2002). De perspectieven 
voor het bereiken van potentiële bezoekers via het internet zijn dus 
niet groot. Maar het net heeft zich inmiddels wel een vaste plaats ver-
worven in de communicatiemix van culturele instellingen.

Het informatieaanbod op websites van musea en theaters
In januari 2002 is via een inhoudsanalyse het informatieaanbod op 
websites van Nederlandse musea en theaters in kaart gebracht (Broek-
huizen en Huysmans 2002). In eerste instantie is het totale aanbod 
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aan websites geïnventariseerd. Geteld werden 187 theatersites en 400 
museumsites. Van alle theatersites en de helft van de museumsites is 
de aangeboden informatie vervolgens systematisch in kaart gebracht. 
De verschillende vormen van informatie staan in het kader (boven).

Het spreekt vanzelf dat niet alle instellingen op hun site al die 
vormen van informatie aanbieden, al was het maar omdat ze bijvoor-
beeld geen restaurant in huis hebben. Daarom is vervolgens een ana-
lyse verricht naar de structuur in het informatieaanbod. Hieruit kwam 
naar voren dat er bij het inrichten van sites twee benaderingen worden 
gehanteerd.

Bij de eerste benadering richt men zich op de daadwerkelijke, 
niet-virtuele bezoeker. Men biedt informatie die aan de behoeften 
van deze bezoeker tegemoetkomt: openingstijden, bereikbaarheid, 
kaartverkoop en dergelijke. Bij de tweede benadering richt men zich 
op de virtuele bezoeker. Men biedt informatie die deze bezoeker zou 
kunnen interesseren: informatie over collecties en exposities (musea), 
en voorstellingen (theaters). Het doel van deze informatie is eerst en 
vooral de virtuele bezoeker voor de eigen instelling te interesseren en 
naamsbekendheid op te bouwen. Uit deze interesse zou dan later een 
daadwerkelijk bezoek kunnen volgen, maar noodzakelijk is dit niet.

Beide benaderingen sluiten elkaar niet uit. Bij de museumsites is er 
een sterke samenhang. Bij de theatersites daarentegen is er een dui-
delijke scheiding der geesten: ofwel men kiest voor de daadwerkelijke, 
ofwel voor de virtuele bezoekers. Met name voor de theaters lijkt er 
dus een mogelijkheid te bestaan het informatieaanbod te verbreden 
en zowel de daadwerkelijke als de virtuele bezoeker van dienst te zijn.
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Kunst en cultuur op het web

Frank Huysmans en Jos de Haan

Internet heeft zich aangediend als een aanvullende bron van informa-
tie over kunst en cultuur. Het gebruik van dit nieuwe medium staat 
echter nog in de kinderschoenen. Slechts drie procent van de bevol-
king informeert zich via internet over kunst en cultuur. Binnen deze 
groep zijn de bezoekers van musea en podia oververtegenwoordigd.

Op het internet kan men terecht voor allerlei soorten informatie. Kunst 
en cultuur zijn er slechts twee van. Afgaande op gegevens uit zoekma-
chines zijn de internetsurfers vooral geïnteresseerd in seks, spelletjes, 
muziek en auto’s. Dat neemt niet weg dat op internet ook veel te leren 
valt over emancipatie, politiek, kunst en milieu. Uiteraard heeft het 
web geen monopolie op informatie over deze onderwerpen. Het is een 
medium naast andere, zoals kranten, televisie en radio. Hoe heeft de 
opkomst van internet het gebruik van deze meer traditionele kanalen 
van informatie beïnvloed? Het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) biedt 
inzicht in het gebruik van dagblad, opinieblad, tijdschriften/overige 
bladen, radio, televisie, teletekst/kabelkrant en internet voor informa-
tie over een zeventiental onderwerpen.

Vooralsnog is internet als informatieverschaffer niet erg populair. 
Het web wordt nog het meest geraadpleegd over de nieuwe media zelf. 
Van de bevolking van twaalf jaar en ouder zoekt 18 procent hier op 
internet wel eens naar. Buitenlands nieuws en wetenschap en tech-
niek komen op een gedeelde tweede plaats. Deze informatie wordt 
door 5 procent van de bevolking op het net gelezen. Voor kunst en 
cultuur raadpleegt 3 procent van de bevolking het internet. Voorals-
nog zijn voor veruit de meeste onderwerpen dagbladen, televisie en (in 
mindere mate) radio als informatiebron veel geliefder. De meeste in 
cultuur geïnteresseerden ontlenen informatie aan dagbladen (35 pro-
cent in 2000) en televisie (25 procent). Daarna volgen tijdschriften (11 
procent), opiniebladen (4 procent) en radio (4 procent). Het internet 
blijft met de reeds genoemde 3 procent alleen teletekst en kabelkrant 
(1 procent) voor.

In het algemeen kan niet gesteld worden dat de opkomst van het 
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internetgebruik heeft geleid tot een evenredige daling in het gebruik 
van de andere bronnen voor de 17 onderzochte onderwerpen. Er lopen 
meerdere tendensen door elkaar. Bij ouderen en mensen met een lager 
inkomen daalde het gebruik van alle informatiebronnen zonder dat 
er een substantiële stijging van het internetgebruik tegenover staat. 
Bij mensen van middelbare leeftijd, mensen met een middelbare 
opleiding en werkenden kan men wel spreken van een vervanging van 
oude door nieuwe media. Een derde categorie, gevormd door de twee 
hoogste inkomensgroepen, combineert een gelijk gebleven gebruik 
van oude media met een relatief intensief gebruik van teletekst en 
internet.

Informatiezoekers
Bezoekers van voorstellingen of exposities zijn, zoals mocht worden 
verwacht, intensievere informatiezoekers op het gebied van kunst en 
cultuur dan niet-bezoekers. Vooralsnog lijken de televisie, de radio en 
de gedrukte media beter aan de wensen van bezoekers van theater en 
museum tegemoet te komen dan het internet. Het oudste medium, het 
dagblad, domineert nog altijd de informatievoorziening over kunst en 
cultuur. Hierbij bestaat er verschil tussen bezoekers en niet-bezoekers. 
Bezoekers hebben een duidelijke voorkeur voor het dagblad als infor-
matiebron. Niet-bezoekers oriënteren zich gelijkelijk via dagblad en 
televisie.

Zelfs de mensen die door bezoek blijk geven van culturele interesse 
worden zelden door webinformatie geleid. Toch beschikt een relatief 
groot aantal musea en theaters over een redelijk uitgebreide website 
(Broekhuizen en Huysmans 2002). De bezoekers raadplegen het inter-
net vaker voor culturele informatie dan de niet-bezoekers (4 procent 
versus 2 procent). Dit verschil is relatief gezien niet groter dan bij 
de andere media. Buiten de groep bezoekers bestaat er een redelijk 
omvangrijke groep geïnteresseerden die om allerlei redenen toch 
niet regelmatig naar theater, schouwburg of museum gaat. Met de 
verdere verspreiding en inburgering van internet kunnen steeds meer 
belangstellende niet-bezoekers via een nieuw medium bereikt worden. 
Internet draagt daarmee de belofte van een verdere democratisering 
van de kunst en cultuur in zich. Bovendien heeft internet niet alleen de 
potentie om veel bezoekers goed te informeren en eventueel toegangs-
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bewijzen te laten reserveren, maar ook om niet-bezoekers middels een 
virtueel bezoek te motiveren om eens een culturele instelling binnen 
te gaan.
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Musea en Mattheüs: de niet vervulde belofte
van internet

Jos de Haan en Andries van den Broek

In de negentiende eeuw waren veel musea slechts toegankelijk op 
afspraak. Bezoek was voorbehouden aan een culturele elite die met 
gepaste kleding (hoge hoeden voor heren) en onderworpen aan een 
strakke gedragsetiquette kon genieten van kunstwerken, zeldzame 
voorwerpen en rariteiten. De collecties waren het resultaat van elitaire 
verzameldrift en de invitaties tot toegang circuleerden vooral in eigen 
kring.

In de twintigste eeuw breidde zowel het aantal musea als het aantal 
bezoekers zich sterk uit. Musea werden meerdere dagen per week open-
gesteld en bij de deur werd geen stringent selectiebeleid meer gevoerd. 
In principe kon, zeker in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
iedereen naar het museum. Toch bleef het museumbezoek zijn elitaire 
karakter behouden. In de laatste decennia van de twintigste eeuw 
kwam gemiddeld een op de drie Nederlanders jaarlijks wel eens in een 
museum. Dat betekent tevens dat 2 op de 3 Nederlanders niet gaat.

Desondanks zijn niet-bezoekers niet totaal onwetend over ons 
culturele erfgoed. Door boeken te lezen en later ook door televisie 
te kijken kwamen velen in contact met de materiële verworvenheden 
van onze cultuur. De groep die via die media van het culturele erfgoed 
kennis neemt, is aanzienlijk groter en diverser samengesteld dan 
die van de feitelijke bezoekers. Daarom wordt wel gesproken over de 
democratisering van de cultuur door de media.

Het internet is een nieuwe manier waarop musea zich aan het publiek 
kunnen presenteren. Nu de technische kennis die nodig is om een 
website te maken steeds kleiner wordt, is het ook voor kleinere musea 
mogelijk om op het web aanwezig te zijn. In aanleg zorgt internet dus 
voor een dubbele democratisering: het verlaagt de drempel voor per-
sonen met een culturele belangstelling en het biedt aanbieders gelijke 
kansen op ‘digitale tentoonstelling’.
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De virtuele musea zijn 24 uur per dag geopend en met een klik van de 
muis toegankelijk. Met de groei van de groep personen met een inter-
netaansluiting (66% van de Nederlandse huishoudens had in 2002 een 
aansluiting) groeide de potentiële digitale bezoekersgroep van musea. 
In eerste instantie virtueel, maar wellicht zijn de culturele surfers 
ook tot een fysiek bezoek te verleiden. Voor dit nieuwe medium geldt 
bovendien dat daarmee vooral de in musea ondervertegenwoordigde 
groepen bereikt lijken te kunnen worden. Zo laten vooral jongeren 
hun gezicht nauwelijks zien in de musea, terwijl hun presentie in het 
virtuele domein groot is. Zet internet een verdere democratisering van 
cultuur in gang? Het biedt immers kansen voor (virtueel) bezoek en 
voor (virtueel) aanbod.

Vooralsnog lost het internet zijn belofte van publieksvergroting en 
publieksverbreding nog niet in. Slechts een klein deel van de Neder-
landse bevolking (3%) haalt informatie over musea van internet. 
Lichtpunt is dat onder deze groep de museumbezoekers weliswaar 
oververtegenwoordigd zijn, maar dat ook niet-bezoekers er gebruik 
van maken.

Internet biedt musea en verzamelaars meer kansen zich te presenteren 
dan de traditionele media, waarvan de dagbladen en de televisie de 
meest gebruikte zijn. Bij die media beslist een redactie wat er te lezen 
en te zien is. Deze media-aandacht bevoordeelt grotere musea met een 
onevenredig groot deel van de free publicity. In principe biedt internet 
gelijke kansen aan alle webgebruikers. Vooralsnog blijkt internet ook 
de tweede democratiseringsbelofte niet in te lossen. Onderzoek naar 
cultuur op het web wijst uit dat de digitalisering van de culturele sector 
gepaard gaat met een voortzetting van bestaande ongelijkheden. Gro-
tere musea bieden meer vormen van informatie op hun websites aan 
dan kleinere musea trekken meer internetbezoekers. Daarmee is er 
sprake van een Mattheüs-effect in de digitale museale wereld: ‘Want 
wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben; 
maar wie niet heeft, hem zal ontnomen worden wat hij bezit’ (Mat-
theüs 25: 29).
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Wel dreigt mogelijk een andere vorm van ‘democratisering’, en wel in 
de vorm van vervlakking. Naast een surplus aan praktische informatie 
bieden sommige grotere musea de virtuele bezoeker een uitgebreide 
tour door het museum en de mogelijkheid om tot verdieping van 
inzicht te komen. Internet lijkt bijzonder geschikt voor een dergelijke 
verdiepingsslag, maar bij het streven naar een aantrekkelijke site 
ligt ook het gevaar van vervlakking op de loer, bijvoorbeeld wanneer 
alleen de topstukken getoond worden.

Musea staan voor de uitdaging om de mogelijkheden tot democra-
tisering te benutten: ‘grote’ sites voor kleine musea, informatieve en 
aantrekkelijke sites voor alle musea en een groter en diverser publiek 
voor virtuele musea.
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Digitale tweedeling ter discussie

Jos de Haan

De discussie over de gevolgen van de opmars van de informatie- en 
communicatietechnologie (ict) dreigt zich toe te spitsen op het wel of 
niet bestaan van een digitale tweedeling. Er zou een kloof zijn tussen 
mensen die nieuwe technologische apparatuur wel in hun bezit hebben 
en er goed mee overweg kunnen en mensen die van ict-apparaten 
en -vaardigheden verstoken zijn. Een scheiding zou zich aftekenen 
tussen ‘have’s’ en ‘have nots’, tussen ‘digirati’ en ‘digibeten’. Inmid-
dels staat de overheid klaar om de drenkelingen in de digitale delta 
een zwembandje toe te werpen. Hier zal beargumenteerd worden dat 
een discussie over een vermeende tweedeling een te simpele weergave 
van de stand van zaken is, dat deze het helder formuleren van relevante 
problemen in de weg staat en dat deze discussie aanzet tot ineffi ciënte 
beleidsmaatregelen.

Trickle-down-principe
In het scp-rapport Digitalisering van de leefwereld is uitgebreid 
beschreven in hoeverre nieuwe technologische apparatuur ingang 
heeft gevonden in de Nederlandse huishoudens en hoe vaardig Neder-
landers zijn met deze bezittingen. Op basis van een grote, landelijke 
enquête, die eind 1998 is gehouden, is onder meer vast komen te staan 
dat 58 procent van de Nederlanders op dat moment een pc in huis had, 
21 procent thuis toegang tot Internet had, 32 procent over een mobiele 
telefoon en 35 procent over een creditcard beschikte. Deze cijfers 
bieden als het ware een tussenopname in een verspreidingsproces. De 
verspreiding van de pc is in de tien jaar voor 1998 met gemiddeld 4 à 5 
procentpunt toegenomen. Op basis hiervan zou midden 2000 al onge-
veer 65 procent van de bevolking over een eigen pc beschikken. Onder 
invloed van de gratis providers is de toegang tot Internet in een jaar 
tijd ongeveer verdubbeld. Dalende prijzen en toenemende gebruikers-
vriendelijkheid zullen bijdragen aan een verdere verspreiding.

Nieuwe producten verspreiden zich volgens een trickle-down-prin-
cipe: de hogere statusgroepen – met name de hogere inkomensgroe-
pen – schaffen deze producten eerst aan en de lagere statusgroepen 
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volgen. Personen met weinig fi nanciële draagkracht profi teren relatief 
laat van nieuwe mogelijkheden. Ook bij de ict-producten duikt een 
aantal groepen steeds opnieuw op als het niet-bezit ter sprake komt. 
Tot deze groepen behoren, geordend naar de gemiddelde omvang van 
hun achterstand: personen in huishoudens met een laag inkomen 
(die gemiddeld de grootste achterstanden hebben), (alleenstaande) 
vrouwen, 65-plussers, mensen met een lagere (voortgezette) opleiding 
en werklozen. Niet expliciet onderzocht, maar wel aannemelijk is dat 
ook allochtonen hiertoe behoren. Het ligt voor de hand dat bestaande 
verschillen met tijdens de voortgaande verspreiding weer zullen 
verkleinen. Relevante vragen daarbij zijn hoe lang dit zal duren en, 
belangrijker nog, hoe erg deze wachttijd is.

Digitaal kapitaal
De discussie over de digitale tweedeling concentreert zich meestal op 
de pc, Internet of de mobiele telefoon. Een moeizaam te overbruggen 
kloof scheidt dan digitaal uitgeruste moderne mensen van de gede-
priveerden. Maar het bezit van verschillende producten valt lang niet 
altijd samen en de stap tot aanschaf is niet altijd groot. Niet alle pc-
bezitters hebben toegang tot Internet, en steeds vaker is voor toegang 
tot Internet ook geen pc meer nodig. Zelfs binnen de achterblijvende 
groepen is het bezit van ict-producten niet extreem laag. Er zijn in 
feite maar heel weinig mensen die het complete pakket van techno-
logische moderniteiten bezitten en ook maar heel weinig mensen die 
daarvan helemaal niets hebben. Het bestaan van een dergelijke twee-
deling kan met empirische gegevens niet aangetoond worden.

Ernstiger is echter dat de tweedelingdiscussie leidt tot een opvatting 
waarin het bezit als een doel op zichzelf wordt beschouwd. Het is nut-
tiger om te discussieren over ict-producten als middelen om bepaalde 
individuele of collectieve doelen te bereiken. Op microniveau past de 
vraag in hoeverre mensen door niet-bezit of gebrek aan vaardigheden 
belemmerd worden in hun sociale en maatschappelijke leven. Het is 
een misvatting om te denken dat toenemende verschillen in bezit en 
vaardigheden op zich een probleem zouden zijn.

Op macroniveau gaat het om arbeidsproductiviteit van de beroeps-
bevolking en om de concurrentiepositie van Nederland te midden van 
andere technologisch geavanceerde landen. In hoeverre is het gebun-
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delde digitale kapitaal van werknemers toereikend om een concurren-
tieslag met deze landen aan te gaan?

Belangrijke doelen van burgers die door ontoereikend ict-bezit en 
-vaardigheden buiten hun bereik zouden kunnen vallen, zijn toegang 
tot de arbeidsmarkt, aansluiting bij dominante gedrags- en waardepa-
tronen in de samenleving, behoud van sociale contacten en aanraking 
met de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Inderdaad vraagt de 
arbeidsmarkt steeds meer digitaal vaardige werknemers. Maar een 
aanzienlijk deel van de bevolking is niet afhankelijk van digitaal kapi-
taal voor het verwerven van een baan of inkomen. Vragen die resteren 
zijn onder meer of werkzoekenden meer kans op werk hebben door 
een computer cursus en of inkomensverschillen tussen de digitaal 
meest en minst vaardigen zullen toenemen.

Alternatieven
Voor het contact met anderen en voor de toegang tot overheidsdiensten 
zijn nog steeds toegankelijke alternatieven aanwezig voor personen 
die niet over moderne ict beschikken. Gewenste informatie kan ook 
via traditionele media verkregen worden en voor de communicatie met 
anderen zijn alternatieven voorhanden als men geen e-mail of mobiele 
telefoon heeft. Niet-bezitters zullen dan ook niet snel buiten het maat-
schappelijke leven komen te staan zolang de traditionele toegang tot 
informatie en diensten open blijft.

Consequenties
Een discussie over een tweedeling leidt tot generieke maatregelen 
zoals belastingvoordeel voor de ‘have nots’ bij de aanschaf van een 
pc. Daarmee worden ook de mensen bediend die er helemaal niet op 
zitten te wachten. Beter zou het zijn om eerst de vraag te stellen welke 
consequenties verschillen in ict-bezit en -gebruik hebben, en in hoe-
verre dit burgers belemmert in hun sociale en maatschappelijke leven. 
Vervolgens kunnen beleidsvragen aan de orde komen. Rechtvaardigen 
die belemmeringen een eventuele overheidsinterventie? Welke maat-
regelen zijn dan het meest effi ciënt? Mochten digitale vaardigheden 
een probleem zijn voor bijvoorbeeld werkzoekenden, overweeg dan 
om gemotiveerden een computercursus te geven ter vergroting van 
hun kansen op de arbeidsmarkt. Zulk beleid gericht op specifi eke pro-
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blemen heeft meer kans de knelpunten in de informatiesamenleving 
aan te pakken.
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E-topia en de digitale kloof

Jos de Haan

De dreiging van een digitale kloof
In de informatiesamenleving dreigt een digitale tweedeling. Dat is 
de pessimistische boodschap van sommige deskundigen die de blik 
vooruit werpen om de gevolgen van de verspreiding van informatie- en 
communicatietechnologie (ict) te bestuderen. In hun ogen zullen 
informatie-armen gescheiden worden van informatierijken. De ‘have 
nots’ zullen door de digitale kloof verstoken blijven van voordelen 
en genoegens die de ‘have’s’ in ruime mate toekomen. De hoge ver-
wachtingen die futurologen en trendwatchers van nieuwe technologie 
hebben, zijn echter veelal extrapolaties van hedendaagse emoties, ver-
langens of idealen. Zelden worden deze ondersteund door empirisch 
onderzoek en de houdbaarheid is in het licht van historische analo-
gieën eveneens beperkt. Het ligt niet in de rede dat technologische 
innovatie voor sommigen tot e-topia zal leiden en een angst voor een 
digitale kloof is dan ook overdreven.

Voortgaande verspreiding van ict

In steeds meer huishoudens, scholen en bedrijven is nieuwe technolo-
gische apparatuur te vinden en Nederlanders worden steeds vaardiger 
in de omgang ermee. In ongeveer 70 procent van de huishoudens is 
inmiddels een personal computer aanwezig. Scholen streven in het 
kader van e-europe naar een gemiddelde van een pc per 10 leerlingen 
en voor veel werknemers is de pc niet meer weg te denken uit hun dage-
lijkse werkzaamheden. Toegang tot het internet geldt als een cruciale 
voorziening om deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Nieuwe ict-producten en digitale diensten verspreiden zich volgens 
een trickle-down principe: de hogere statusgroepen – met name de 
hogere inkomensgroepen – schaffen deze producten en diensten eerst 
aan en de lagere statusgroepen volgen. Personen met weinig fi nanci-
ele draagkracht profi teren relatief laat van nieuwe mogelijkheden. Een 
aantal groepen lopen achterop in dit verspreidingsproces. Tot deze 
groepen behoren personen in huishoudens met een laag inkomen 
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(die gemiddeld de grootste achterstanden hebben), (alleenstaande) 
vrouwen, 65-plussers, mensen met een lagere (voortgezette) opleiding 
en werklozen. Het ligt echter voor de hand dat bestaande verschillen 
tussen hardlopers en achterblijvers tijdens de voortgaande versprei-
ding weer zullen verkleinen. Bestaande verschillen zijn daarmee niet 
onoverbrugbaar. Het concept ‘digitale kloof’ miskent het procesma-
tige karakter van de verspreiding van ict-producten.

Ophef om internet
De discussie over de digitale kloof concentreert zich meestal op de pc 
en, vooral, op het internet. Waarom vinden sommige politici, weten-
schappers en journalisten het zo erg dat een deel van de bevolking wel 
on-line is en de rest niet? Er is toch wel meer moderne technologie 
die in sommige huishoudens wel aanwezig is en in andere niet, denk 
aan afwasmachines, espresso-apparaten en videorecorders. Waarom 
zorgt internet voor zoveel ophef? Veelal wordt dan naar internet ver-
wezen als een sleuteltechnologie, dat wil zeggen een innovatie die het 
gezicht van een nieuw tijdperk gaat bepalen. Daardoor schept deze 
nieuwe technologie hoge verwachtingen. Talrijk zijn de voorspel-
lingen dat door het internet burgers zich beter zullen informeren en 
vervolgens mondiger worden, dat zij politiek actiever worden in een 
meer democratische samenleving, dat vervelend routinewerk vervan-
gen wordt door creatieve arbeid en dat uiteindelijk een vreedzame en 
welvarende gemeenschap van wereldburgers zal ontstaan.

Naast de hoop op een betere samenleving boezemt technologische 
ontwikkeling ook angst in voor een slechtere samenleving. Behalve 
droomscenario’s zijn er dus ook doemscenario’s. Maar deze spelen in 
de discussie over de digitale kloof nauwelijks een rol. Niemand vindt 
het ernstig dat sommige burgers de nadelen van nieuwe technologie 
onthouden wordt.

Vermeende sleuteltechnologieën
We leven in een tijdperk van techno-optimisme. Het vertrouwen in de 
mogelijkheden van nieuwe technologie is groot. Maar in het verleden 
zijn ook andere vermeende sleuteltechnologieën aangewezen en met 
hoge verwachtingen omgeven. Over vele voorspellingen die in het ver-
leden gedaan zijn maakt Rein de Wilde zich vrolijk in het heerlijk ont-
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nuchterende boek De voorspellers. Met bijna duivels genoegen beschrijft 
hij hoe weinig er is uitgekomen van vele toekomstvoorspellingen, bij-
voorbeeld over het jaar 2000. Niet alle sleuteltechnologieën slaagden 
erin grote impact te verwerven en als zij dit wel deden, leidde dit nooit 
tot de utopische (of dystopische) samenleving die aanvankelijk werd 
voorzien.

De wijze lessen uit het verleden manen de huidige cybergoeroes en 
profeten van de digitale wereld niet tot bescheidenheid. De zegenin-
gen van het internet worden vaak breed uitgemeten. Na het einde 
van de grote ideologieën resteert het geloof in technologische voor-
uitgang. Mensen blijven dromen van betere tijden. Met metaforen 
gewapend doen de internetprofeten ons de belofte dat de autonomie 
en de vrijheid van de mens in de toekomst uiteindelijk groter zullen 
zijn dan nu. Ook nu de technologiefondsen zo enorm gekelderd zijn en 
de gouden bergen van e-commerce nog ver weg lijken, blijft het geloof 
in een betere wereld door internet onaangetast.

Tweederangs burgers
En als de gevolgen zo mooi zijn, dan mag toch niemand de toegang tot 
het moderne Utopia weerhouden worden. Dan moet de digitale kloof 
bestreden worden. Op verschillende plaatsen zijn politici en ambte-
naren bezig met het ontwikkelen van beleid hiertoe. Het lijkt erop dat 
zij zich laten meeslepen door de fraaie beloftes van de cybergoeroes 
en andere toekomstprofeten. Ook zij hebben hoge verwachtingen 
van internet en schatten vervolgens de negatieve consequenties van 
afwezige internettoegang als ernstig in. Personen die de digitale ark 
dreigen te missen zouden wel eens tweede- of derderangsburgers 
kunnen worden.

Als de voorspellingen van e-topia met het nodige wantrouwen beke-
ken worden, dan kan blind vertrouwen plaats maken voor een meer 
open onderzoekshouding. Dat onderzoek zou moeten aansluiten bij 
de gebruikspraktijken van digitale burgers.

De waarde van internet
Internet kan gezien worden als een middel om doelen te bereiken. 
Belangrijke doelen van burgers die door ontoereikend ict-bezit en 
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-vaardigheden buiten hun bereik zouden kunnen vallen, zijn toegang 
tot de arbeidsmarkt, aansluiting bij dominante gedrags- en waardepa-
tronen in de samenleving, behoud van sociale contacten en aanraking 
met de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Inderdaad vraagt de 
arbeidsmarkt steeds meer digitaal vaardige werknemers. Maar een 
aanzienlijk deel van de bevolking is niet afhankelijk van digitaal kapi-
taal voor het verwerven van een baan of inkomen. Vooralsnog is het 
een vraag of werkzoekenden bijvoorbeeld door een computercursus 
meer kans op werk hebben en of inkomensverschillen tussen de digi-
taal meest en minst vaardigen zullen toe- of afnemen.

Voor het contact met anderen en voor de toegang tot overheids-
diensten zijn nog steeds toegankelijke alternatieven aanwezig voor 
personen die niet over moderne ict beschikken. Gewenste informatie 
kan ook via traditionele media verkregen worden en voor de com-
municatie met anderen zijn alternatieven voorhanden als men geen 
e-mail heeft.

Onderzoek zou volgens mij eerst de vraag dienen te beantwoorden 
in hoeverre verschillen in ict-bezit en -gebruik burgers belemmert 
in hun sociale en maatschappelijke leven of zich juist op waardevolle 
wijze laat inpassen. Daarbij dienen individuele doelen voorop te staan 
en niet de abstracte voordelen van een voorspelde betere wereld.

De rol van de overheid
Toekomstbeschouwingen zijn niet belangenloos, maar geven tevens 
een specifi eke politieke boodschap mee. Hoge verwachtingen zouden 
daarmee grote politieke consequenties kunnen krijgen. Maar ook de 
overheid past nuchterheid. Ook in de wat opgeblazen discussie over de 
digitale kloof doet de overheid er goed aan beide benen op de grond te 
houden. Utopische associaties bij de voordelen die internet biedt, zet 
de overheid al snel aan om drenkelingen in de digitale delta te hulp te 
schieten. Geef iedereen toegang tot internet en e-topia komt naderbij, 
lijkt dan het devies. Die houding staat het helder formuleren van rele-
vante problemen in de weg. Beter zou het zijn om eerst de vraag te stel-
len welke consequenties verschillen in ict bezit en gebruik hebben, en 
in hoeverre dit burgers belemmert in hun sociale en maatschappelijke 
leven. Vervolgens kunnen beleidsvragen aan de orde komen. Recht-
vaardigen die belemmeringen een eventuele overheidsinterventie? 



     Digitalisering van de leefwereld   171

Welke maatregelen zijn dan het meest effi ciënt? Mochten digitale 
vaardigheden een probleem zijn voor bijvoorbeeld werkzoekenden, 
overweeg dan om gemotiveerden een computercursus te geven ter 
vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Zulk beleid gericht op 
specifi eke problemen heeft meer kans de knelpunten in de informatie-
samenleving aan te pakken.
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Voortgezet onderwijs online: beleid en praktijk

Jos de Haan, Frank Huysmans en Jan Steyaert

Inleiding: doelstellingen, instrumenten en onderzoek
In de kabinetsperiode van Paars ii is ongeveer 1,3 miljard euro geïn-
vesteerd in ict op scholen, van basisonderwijs tot volwasseneneduca-
tie. Minister Hermans’ doelstelling van het ict-onderwijsbeleid zoals 
beschreven in Onderwijs on line was tweeledig, namelijk het inzetten 
van ict als ondersteuning bij onderwijsvernieuwing en het voorberei-
den van de leerlingen op de informatiemaatschappij. De belangrijkste 
instrumenten die daarvoor ingezet worden, zijn het voorzien en het 
beheer van ict-infrastructuur, het via Kennisnet voorzien van net-
werkdiensten, het bevorderen van ict-deskundigheid van leerkrach-
ten en het stimuleren van de productie van educatieve software. Deze 
beleidsinstrumenten worden hier eerst nader besproken. Vervolgens 
wordt op basis van het scp-onderzoek Van huis uit digitaal (De Haan en 
Huysmans 2002) aangegeven hoe het met deze instrumenten gesteld 
is op scholen in het voortgezet onderwijs. Tenslotte wordt besproken 
in hoeverre de doelen met behulp van deze instrumenten gerealiseerd 
worden.

Instrumenten van het ict-onderwijsbeleid
Een goede ict-infrastructuur is een eerste voorwaarde voor de inte-
gratie van ict in het onderwijs. Dat betekent in eerste instantie meer 
computers in de scholen. Dit beleid heeft al een ruime historie. In het 
voorgezet onderwijs daalde het aantal leerlingen per computer van 
125 in 1985 tot 12,6 in 2000. In de laatste jaren was tevens een kwali-
tatieve inhaalslag waar te nemen: meer computers met een pentium-
processor, meer randapparatuur (scanner, kleurenprinter, beamer, 
cd-writer) en meer aansluitingen op internet (Pelgrum en Ten Brum-
melhuis 2001). De aanwezigheid van computers is een noodzakelijke, 
maar niet voldoende voorwaarde om ict in het onderwijs te integre-
ren. Scholen moeten die infrastructuur ook technisch en inhoudelijk 
operationeel houden. Daarvoor is ict-personeel nodig (bijvoorbeeld 
een systeembeheerder of een helpdesk). Met de introductie van ict in 
het onderwijs is door toenmalig minister Ritzen geëxperimenteerd 
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met zogenoemde voorhoedescholen. Deze scholen kregen een extra 
fi nanciering waarmee getracht werd een gunstige situatie te realise-
ren. Hiermee zou tevens de bruikbaarheid van grootschalige inzet van 
computers in het onderwijs aangetoond dienen te worden. In eerste 
instantie ging het om een beperkt aantal scholen, te weten 104 scholen 
uit het basisonderwijs en 120 uit het voortgezet onderwijs. Mede door 
de hoge kosten verliet minister Hermans in de nota Onderwijs on line 
het idee om de ict-voorzieningen op alle scholen op het niveau van 
voorhoedescholen te brengen (OCenW 1999). Maar door de gerichte 
investering hadden de voorhoedescholen wel een voorsprong op de 
volgscholen. Daarom kregen de voorhoedescholen tussen 1999 tot 
2002 minder geld dan de volgscholen om de achterstand op de voor-
hoedescholen in te kunnen lopen.

Kennisnet: kabels en diensten
Het onderwijsbeleid was erop gericht alle scholen on line te krijgen. 
Allereerst moesten scholen op internet worden aangesloten en ver-
volgens werd ernaar gestreefd om binnen die scholen een groter deel 
van de aanwezige pc’s aan te sluiten. Daartoe werden intranetten aan-
gelegd en op landelijk niveau een breedbandonderwijsnetwerk: het 
Kennisnet. Kennisnet is ook een website (www.kennisnet.nl) waarop 
diverse ondersteunende activiteiten worden aangeboden, zowel op 
technisch als inhoudelijk vlak.

Digitale vaardigheden van leraren
Deskundigheidsbevordering van docenten wordt in Onderwijs on line 
als een belangrijk middel gezien om ict in het onderwijs te integre-
ren. Het Digitaal Rijbewijs Onderwijs (dro, www.dro.nl), een variant 
van de European Computer Driving Licence (ecdl, www.ecdl.nl), is 
hiervoor een belangrijk instrument. Het digitaal rijbewijs beoogt het 
aanleren van basiscomputervaardigheden bij docenten te stimuleren.

Educatieve software
Inzake educatieve software worden drie doelstellingen genoemd. In 
2002 moet programmatuur beschikbaar zijn voor alle door de over-
heid vastgestelde leerdoelen waarin ict een rol speelt. Op dat moment 
moet op alle scholen ook actuele kennis aanwezig zijn over mogelijk-
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heden en beschikbaarheid van educatieve programmatuur. Ten derde 
moet de markt gestimuleerd worden om voldoende programmatuur 
aan te bieden die vernieuwende leer- en onderwijspraktijken onder-
steunt.

Instrumenten tegen het licht van de praktijk
Het scp-rapport Van huis uit digitaal doet verslag van een onderzoek 
naar het verwerven van digitale vaardigheden door leerlingen in het 
voorgezet onderwijs. In totaal 1213 leerlingen uit 3 vmbo, 3/4 havo, 
3/4/5 vwo vulden in het voorjaar van 2001 een vragenlijst over ict en 
school in. Aan deze dataverzameling is een ondervraging van een 
ict-coördinator per school toegevoegd. Zij zijn ondervraagd over ict-
voorzieningen op school, digitaal onderwijs, digitale vaardigheden 
onder docenten en de aanwezigheid van ict-personeel. Hoewel het 
onderzoek er niet op was gericht het hiervoor beschreven beleidsin-
strumentarium te onderzoeken, biedt het wel inzicht in hoe de meeste 
instrumenten in de praktijk zijn ingezet.

Voorhoedescholen
Ondanks de extra fi nanciële middelen die volgscholen in de periode 
1999-2001 kregen voor de versterking van ict in het onderwijs, bleek 
in 2001 de voorsprong van voorhoedescholen op volgscholen nog 
steeds aanwezig. De verhouding tussen het aantal leerlingen en het 
aantal computers is er nog steeds beter. De computers zijn er vaker 
aangesloten op internet en de leraren zijn vaker via e-mail te bereiken. 
Tevens is er vaker een ict-beleidsplan opgesteld en vaker een helpdesk 
aanwezig. De voorhoedestatus wakkert ook onder leraren het enthou-
siasme voor de digitalisering aan. Meer docenten gebruiken in de 
lessen computers, schrijven eigen lesmateriaal en zijn in het bezit van 
een digitaal rijbewijs. Voor leerlingen zijn de gebruiksmogelijkheden 
en de beschikbaarheid van computers buiten de lessen relatief groot.

Verschillen in digitalisering van het onderwijs bestaan ook tussen 
vmbo-scholen enerzijds en havo- en vwo-scholen anderzijds. Deze 
verschillen zijn meestal, maar niet altijd, in het voordeel van de havo- 
en vwo-scholen. Op het vmbo is de verhouding tussen het aantal leer-
lingen en het aantal computers relatief gunstig. Ondanks het grote 
aantal computers op vmbo-scholen zijn de gebruiksmogelijkheden 
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buiten de lessen er beperkt. Op scholengemeenschappen met havo en 
vwo zijn die mogelijkheden veel groter. Op havo/vwo-scholen zijn ook 
veel meer computers op internet aangesloten en wordt in de les meer 
met en door middel van de computer gewerkt dan op vmbo-scholen. 
Vmbo-scholen zijn weer in het voordeel omdat er al relatief vroeg 
ict-coördinatoren aanwezig waren en er vaker een ict-beleidsplan 
aanwezig is.

Gebruik Kennisnet
Het tweede beleidsinstrument betreft de aanleg van Kennisnet. Over 
de aanleg van het breedbandnetwerk Kennisnet bevatten onze enquê-
tes geen gegevens. Wel is gevraagd naar het gebruik van de Kennisnet-
portal. De lezer dient zich te realiseren dat de gegevens in het voorjaar 
van 2001 zijn verzameld en dat Kennisnet toen nog in de kinderschoe-
nen stond. De Kennisnet-website was toen nog niet erg populair bij 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Slechts 2 procent van deze leer-
lingen gebruikt Kennisnet wekelijks en nog eens 3 procent gebruikt 
het ten minste eenmaal per maand. Vijf procent van de leerlingen 
gebruikt Kennisnet minder dan een keer per maand. Tezamen bete-
kent dit dat 90 procent van hen Kennisnet thuis geheel niet gebruikt.

dro

Het derde beleidsinstrument is het digitaal scholen van docenten. 
Steeds meer leraren, niet alleen in het voortgezet onderwijs maar 
ook in basisonderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 
hebben zich de afgelopen jaren bekwaamd in ict-basisvaardigheden. 
De meeste docenten in het voorgezet onderwijs zijn echter nog niet in 
het bezit van een digitaal rijbewijs. Gemiddeld heeft 39 procent van 
de leraren in het voortgezet onderwijs een dro of ecdl. Dit hoeft niet 
te betekenen dat de overige docenten niet met computers overweg 
kunnen. Het behalen van een digitaal rijbewijs ligt wel in lijn met de 
oproep van de Europese Raad om ervoor te zorgen dat alle docenten 
eind 2002 geschoold zijn in het gebruik van internet en multimedia.

Gebruik pc in de les en buiten de les
Een verkenning van de productie van educatieve software viel buiten 
het bereik van ons onderzoek. Aanwezigheid van goede educatieve 
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software maakt het wel aantrekkelijker om in de lessen en ook op 
school buiten de lessen een computer te gebruiken. Voordeel van het 
gebruik in de les is dat de docent de inhoud van de lesstof kan toe-
lichten en het computergebruik kan stimuleren. Uit ons onderzoek 
komt naar voren dat leerlingen de computer op school veel minder 
vaak gebruiken dan thuis. Als leerlingen al achter de schoolcomputer 
zitten, is dat meestal buiten de lessen. Veelal doen zij dit in tussenuren 
(73%) of na schooltijd (53%). In de pauzes maakt 41 procent van de 
leerlingen wel eens gebruik van een computer. Evenals thuis zijn op 
school de on-line-toepassingen, zoals e-mail en surfen, populair. Het 
zoeken naar informatie staat op school relatief hoog genoteerd. Het 
geringe gebruik van de schoolcomputer, vooral in de lessen, onder-
streept wellicht de behoefte aan goede educatieve software.

Doelstelling van het ict-onderwijsbeleid onderzocht
Het ict-onderwijsbeleid is erop gericht ict in te zetten als ondersteu-
ning bij onderwijsvernieuwing en om leerlingen voor te bereiden op 
het leven in de informatiemaatschappij. Het bijbrengen van digitale 
vaardigheden draagt bij aan deze voorbereiding. In ons onderzoek 
is de aandacht gericht op het verwerven van die vaardigheden. We 
hebben ons daarbij gericht op die vaardigheden die onder het beleids-
doel ‘learning to use’ vallen en niet onder ‘using to learn’: het kunnen 
omgaan met de pc als voorwaarde voor het gebruik in het leerproces. 
Dragen scholen bij aan het digitaal vaardiger maken van leerlingen, en 
als dit het geval is, welke kenmerken van scholen zijn dan doorslag-
gevend? Met andere woorden: zijn de besproken beleidsinstrumenten 
van scholen voor dit doel effectief? De bijdrage van ict-gebruik aan de 
onderwijsvernieuwing hebben wij niet onderzocht.

Nederlandse leerlingen schatten zichzelf als behoorlijk vaardig in. Hun 
digitale vaardigheden zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Dat geldt 
het sterkst voor internet-vaardigheden (inclusief e-mail), maar ook de 
omgang met een tekstverwerker of een tekenprogramma is naar hun 
eigen inschatting in 2001 beter dan in de jaren ervoor. Hoewel verschil-
len in digitale vaardigheden tussen leerlingen niet bijzonder groot zijn, 
zijn deze wel aanwezig. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het om 
zelfrapportage van leerlingen gaat. Over het algemeen zeggen leerlin-
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gen uit de hogere schooltypen vaardiger te zijn dan die uit de lagere 
schooltypen, en zien jongens en autochtonen zichzelf als vaardiger 
dan meisjes respectievelijk allochtonen. Bij de etnische groepen is de 
achterstand van Marokkanen en Turken ten opzichte van de autochto-
nen het grootst, al gaat het om een beperkte achterstand.

Verschillen in digitale vaardigheden van scholieren hangen vooral 
samen met verschillen in bezit en gebruik van apparatuur thuis. Onder 
de kleine groep leerlingen die thuis geen pc heeft (3%), zijn Turken 
en Marokkanen oververtegenwoordigd (15% heeft thuis geen pc) en 
in mindere mate geldt dit ook voor Surinamers en Antillianen (12% 
zonder pc). Allochtone leerlingen hebben iets minder vaak een eigen 
e-mailadres dan autochtone leerlingen, maar hebben even vaak een 
eigen website. Op school hebben allochtone leerlingen relatief weinig 
toegang tot een pc. Desondanks tonen zij zich bij het gebruik van de 
schoolcomputer over het algemeen actiever dan autochtone leerlin-
gen. Dit geldt voor zowel het off line als het on line gebruik. Turkse 
en Marokkaanse scholieren horen zelfs bij de koplopers als het om het 
zoeken van informatie op schoolcomputers gaat.

Verschillen in digitale vaardigheden hangen vooral samen met het 
sociale milieu waarin jongeren opgroeien. Vooral de pc-uitrusting in 
het huishouden blijkt een krachtige voorspeller van digitale vaardig-
heden: het aantal thuis aanwezige pc’s, de aanwezigheid van een inter-
netaansluiting, het hebben van een pc op de eigen kamer en het aantal 
jaren ervaring met de pc dragen elk signifi cant bij aan de verklaring. 
De kenmerken van de ouders – hun gemiddelde opleidingsniveau, hun 
op het werk opgedane ervaring met de pc en de aanwezigheid van een 
vader in het huishouden – dragen niet extra bij aan de vaardigheid van 
hun kinderen. Wel verklaren ze ten dele de mate waarin het huishou-
den over de voor jongeren klaarblijkelijk zo belangrijke pc-infrastruc-
tuur beschikt. De kenmerken van de thuissituatie overvleugelen de 
inspanningen die scholen en docenten zich getroosten bij het pc-vaar-
diger maken van hun leerlingen.

Hoewel de school over het algemeen geen meerwaarde blijkt te hebben 
voor het bijbrengen van digitale vaardigheden, zou dit niet hoeven te 
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gelden voor de groep die thuis niet over een computer of internet kan 
beschikken. Mogelijk biedt de school deze kleine groep leerlingen 
compensatie voor hun nadelige thuissituatie. Aan de andere kant is 
het ook mogelijk dat verschillen in toegang op school juist aansluiten 
bij verschillen thuis en zorgt voor een versterking van ongelijkheden 
in vaardigheden. In dit onderzoek is naar beide mogelijkheden geke-
ken. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor compensatie 
van achterstanden door het onderwijs, noch voor de cumulatie van 
voorsprong.

Samenvattend kan gesteld worden dat de overheidsinvesteringen in 
ict-onderwijs onvoldoende rendement hebben als het gaat om het 
bijbrengen van digitale vaardigheden. Dit streven naar digitale com-
petentievergroting van leerlingen is ingehaald door de snelle ontwik-
kelingen in de thuissituatie.
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Van huis uit digitaal

Kritiek op scp-rapport legt probleem van ict in onderwijs bloot

Frank Huysmans en Jos de Haan

Wie de Eindrapportage Onderwijs Online doorbladert, kan niet anders 
dan geïmponeerd raken over wat er in de afgelopen jaren tot stand is 
gebracht als het gaat om ict in het onderwijs, van de basisschool tot 
de volwasseneneducatie. Er is veel gebeurd, het ambitieniveau was 
hoog en het enthousiasme waarmee met de invoering van ict aan de 
slag is gegaan, is aanstekelijk. Ook wij twijfelen er niet aan dat ict 
het voortgezet onderwijs kansen biedt. Maar de dringende vraag voor 
de toekomst is: hoe? In de Eindrapportage is twijfel te lezen over het 
‘hoe nu verder?’. Er staat dat er ‘onvoldoende kennis beschikbaar’ is 
over ‘hoe ict op een goede manier kan worden geïntegreerd in het 
onderwijs’ (p. 7). Desondanks lijkt het onderwijsbeleid ten aanzien 
van ict het over een ding eens te zijn. Er dient een overstap gemaakt 
te worden van het ‘learning to use’ naar het ‘using to learn’. Het bij-
brengen van digitale vaardigheden wordt niet langer als een doel op 
zich gezien, maar deze vaardigheden, alsmede de ict-infrastructuur, 
worden steeds meer beschouwd als hulpmiddelen bij het leren. Toch 
plaatst het gesignaleerde gebrek aan kennis de investeringen in ict in 
een ander daglicht. Want hoe rechtvaardig je deze als je niet goed weet 
hoe het verder moet?

Op 11 april j.l. bood het scp het rapport Van huis uit digitaal aan 
minister Hermans aan. In dit rapport hebben wij ons toegelegd op de 
afgelopen kabinetsperiode, waarin het ‘learning to use’ een belangrijk 
beleidsdoel was. We hebben geëvalueerd in hoeverre de infrastructuur 
en lessen op scholen aan dit doel hebben bijgedragen. Uit het onder-
zoek kwam onder meer naar voren dat het bezit en het gebruik van 
computers thuis veel belangrijker zijn voor de ontwikkeling van de 
digitale vaardigheden van leerlingen dan de beschikbaarheid en het 
gebruik op school. Bovendien bleek dat het onderwijs geen compen-
satie biedt voor achterstanden in digitale vaardigheden. Dat deze stel-
lige bevindingen tot kritiek zouden leiden, viel te verwachten. Bij het 
in ontvangst nemen van het rapport wilde minister Hermans dan ook 



180   Digitalisering van de leefwereld

enkele ‘kritische kanttekeningen’ maken. Zijn ‘bezwaren’ publiceerde 
hij vervolgens ook in de Automatisering Gids (ag) d.d. 19 april 2002. 
Deze betroffen de ‘gebruikte defi nities, de gevolgde onderzoeksme-
thoden’ en de inzichten die eruit voortvloeien. Deze kritiek vinden 
wij echter merkwaardig. De defi nitie van digitale vaardigheden zou 
te veel gericht zijn op ‘technische’ vaardigheden (knoppenkennis) 
en te weinig oog hebben voor strategische vaardigheden (weten hoe 
je informatie kunt selecteren en toepassen). Verder zouden er nog 
enkele cruciale vaardigheden, zoals het kunnen werken met spread-
sheets, ontbreken. Zijn kritiek op dit punt is merkwaardig omdat wij 
digitale vaardigheden gemeten hebben met behulp van vragen uit de 
ict-onderwijsmonitor, die in opdracht van het ministerie van OCenW 
wordt uitgevoerd. Bovendien hebben wij ook strategische vaardig-
heden gemeten die in de monitor juist schitteren door afwezigheid. 
Technische en strategische vaardigheden bleken analytisch niet goed 
te onderscheiden. Wie het een goed kan, kan vaak het ander ook en 
vice versa. Vandaar dat we een schaal voor digitale vaardigheden 
hebben gebruikt. Over spreadsheetvaardigheden stelt Hermans in het 
AG-artikel dat, omdat het voor de leerlingen zo belangrijk is, vrijwel 
alle scholen hun leerlingen dat bijbrengen. Uit de ict-monitor valt op 
te maken dat 35 procent van de leerlingen vindt dat ze goed of zeer 
goed met een spreadsheet kunnen omgaan. Nog eens 40 procent kan 
het naar eigen zeggen ‘een beetje’. Wordt er evenwel gekeken naar het 
daadwerkelijke gebruik van spreadsheets in de lessen op school, dan 
steekt dat er schril bij af. Drie kwart van de leerlingen komt volgens 
hun leraren in het onderwijs nooit in aanraking met een spreadsheet 
en nog eens 19 procent slechts een paar keer per jaar (2001, p. 69, tabel 
VO 9.15). Dit resultaat ligt daarmee in de lijn van onze bevindingen.

De kritiek van Hermans op de onderzoeksmethode betreft de 
manier waarop de gegevens over digitale vaardigheden zijn verzameld. 
Door leerlingen naar hun vaardigheden te vragen in plaats van deze 
door tests vast te stellen zou er een overschatting van hun vaardighe-
den worden verkregen. Hermans verbaast zich er bijvoorbeeld over dat 
41 procent van de leerlingen volgens ons onderzoek een website zegt 
te kunnen bouwen, terwijl maar 22 procent een eigen homepage heeft. 
Hier zouden we de verklaring voor kunnen aanvoeren dat leerlingen 
niet alleen hun eigen websites bouwen en/of dat zij geen prioriteit 
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leggen bij een eigen site. Maar dat is hier niet de centrale kwestie. 
Natuurlijk realiseerden wij ons bij de aanvang van het project al dat een 
meting door tests meer valide zou zijn dan een ondervraging. Binnen 
de onderzoeksopzet bleek dit echter niet te realiseren. Aansluiten 
bij een bestaand instrument uit de ict-monitor was de ‘next best 
solution’. Cruciaal is of de verschillen tussen leerlingen in digitale 
vaardigheden goed in kaart worden gebracht en niet of de antwoorden 
van afzonderlijke leerlingen wel een getrouwe afspiegeling van ieders 
vaardigheden zijn. We hebben mede op basis van eerder onderzoek 
geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gemeten 
verschillen.

In de ict-monitor wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat ict-
infrastructuur op school verantwoordelijk is voor de toename van de 

– nogmaals: op eendere wijze gemeten – vaardigheden van leerlingen. 
Er worden mooie grafi ekjes gepresenteerd waarin meer ict op school 
gekoppeld is aan meer vaardigheden van leerlingen. Maar dit verband 
in die grafi ekjes is niet onderzocht en evenmin is rekening gehouden 
met de doorkruisende invloed van de thuissituatie. Dat hebben wij wel 
gedaan, met de inmiddels bekende bevinding: verschillen in vaardig-
heden tussen leerlingen zijn vooral aan verschillen in de thuissituatie 
toe te schrijven en niet aan verschillen tussen scholen.

Aangezien vrijwel alle leerlingen thuis over een computer kunnen 
beschikken en er daar mee leren omgaan, kan de conclusie niet anders 
luiden dan dat het ‘learning to use’, toch de insteek van het beleid in de 
afgelopen vier jaar, geen reden meer kan zijn voor investeringen in ict 
in het onderwijs. Deze conclusie wordt ook niet echt bestreden door 
Hermans. In feite onderbouwt ons onderzoek zijn stelling dat het tijd 
is om de beleidsprioriteit te verleggen van ‘learning to use’ naar ‘using 
to learn’. Hermans’ kritiek op de bevindingen uit ons onderzoek richt 
zich op het voorbehoud dat we maken bij deze overstap. Wij geven in 
het slot van het rapport Van huis uit digitaal vijf redenen die  mogelijk 
toekomstige ict-investeringen kunnen onderbouwen. Onze kritische 
kanttekeningen bij vier daarvan (bijdrage aan de onderwijsvernieu-
wing, bijbrengen van beroepsvaardigheden, ondersteuning ict-indu-
strie en kostenbesparing) leiden niet tot discussie. Ons commentaar 
bij het vijfde argument, over de didactische meerwaarde, levert nogal 
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heftige reacties op. Volgens Hermans zou het leren met de computer 
motivatieverhogend werken en tot betere leerprestaties leiden. In het 
rapport stellen wij dat de didactische meerwaarde nog aangetoond 
dient te worden. Onze twijfel komt niet voort uit de afwezigheid 
van onderzoek. De heer Simons haalt in zijn artikel in de ag (d.d. 
26-4-2002) vijf onderzoeken aan die voor de didactische meerwaarde 
pleiten. Het is vrijwel uitsluitend onderzoek dat in het buitenland, 
in een andere onderwijssituatie, is verricht. Alleen dit gegeven zou 
al aanleiding dienen te zijn voor de vraag of deze effecten zich ook 
in Nederland voordoen. Bovendien is er ook buitenlands onderzoek 
beschikbaar dat tot tegenover gestelde conclusies komt: inzet van ict 
leidt niet tot verbetering van de leerprestaties. Daartoe uitgedaagd 
door de kritiek, hebben we onze gegevens nogmaals geanalyseerd, 
nu met het oog op de didactische meerwaarde. Uit deze analyse blijkt 
dat er geen enkele samenhang bestaat tussen gebruik van computers 
bij de vakken wiskunde en Nederlands en de cijfers die leerlingen 
voor deze vakken halen. Hiermee is uiteraard niet het laatste woord 
gezegd over een complex onderwerp als de didactische meerwaarde 
van ict. Het stemt wel tot enige terughoudendheid bij het van toepas-
sing verklaren van buitenlands onderzoek op de Nederlandse situatie. 
Een verklaring zou kunnen zijn dat ict hier te lande nog niet effectief 
en effi ciënt wordt toegepast. Dat zou echter vreemd zijn omdat Neder-
land toch bij de landen behoort die vooroplopen bij de introductie van 
ict in het onderwijs. Nader inzicht in de toepassing van ict in het 
onderwijs in de Nederlandse situatie is daarom gewenst. Dit gevoegd 
bij de eerder aangehaalde onzekerheid over hoe het nu verder moet 
met het ‘using to learn’ maakt ons pleidooi voor een pas op de plaats 
met investeringen in ict – wat iets anders is dan defi nitief stoppen 

– toch niet zo wereldvreemd.

Ook wij twijfelen er niet aan dat met ict in het onderwijs winst kan 
worden behaald. Met name op het gebied van de strategische vaar-
digheden die nu door de minister en anderen zo belangrijk worden 
gevonden. Zoals gezegd zijn deze in het onderzoek wel gemeten, maar 
niet bij de ‘digitale vaardigheden’ meegerekend. Wij hadden daarvoor 
ook een inhoudelijk argument. Het kunnen vinden van informatie, het 
kunnen beoordelen van de kwaliteit ervan en het kunnen toepassen in 
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de eigen leefsituatie zijn geen specifi ek ‘digitale’ vaardigheden, maar 
gelden evenzeer voor het omgaan met ‘oudere’ media als televisie, 
radio, boeken, kranten en tijdschriften, en zelfs voor gesprekken met 
anderen. Een vak media-educatie dat leerlingen deze vaardigheden 
al in het massamediatijdperk had kunnen bijbrengen, is nooit tot 
wasdom gekomen. Het voornaamste argument was dat het vak wel 
belangrijk was, maar scholen dit er niet nog eens bij konden hebben in 
het reeds overladen curriculum. Alleen bij maatschappijleer wordt er 
incidenteel aandacht aan besteed wanneer de docent het belang ervan 
inziet.

Het uitrollen van breedbandaansluitingen en interne netwerken op 
scholen heeft nu een situatie geschapen waarin media-educatie een 
goede kans maakt. Leerlingen kunnen snel informatie op verschil-
lende websites, bijvoorbeeld van kranten of televisiezenders, verge-
lijken en gevonden verschillen proberen te duiden. Ze kunnen leren 
analyseren welke adverteerders op welke doelgroepen – jongeren 

– mikken en hun tot kritischer consumenten maken. Dit soort vaardig-
heden leren ze echter niet wanneer ze bij de vakken Nederlands, schei-
kunde of economie met een tekstverwerker of spreadsheet aan de slag 
gaan. Er zijn nieuwe pedagogische concepten nodig, compleet met te 
behalen eindtermen, om leerlingen te leren kritisch met informatie 
om te gaan. Het lijdt geen twijfel dat daarmee op sommige scholen 
al wordt geëxperimenteerd. De strategie om experimenterend te leren 
wat werkt en wat niet, lijkt ook ons de meest verstandige keuze. De 
vraag is echter wel of daar het complete computerpark dat in de afge-
lopen kabinetsperiode op de scholen is geïnstalleerd voor nodig was. 
Aan het eind van de volgende periode is deze investering gezien de 
snelle ontwikkeling in de technologie alweer grotendeels afgeschre-
ven. Hopelijk is er voor die tijd wel werk gemaakt van media-educatie 
in het onderwijs.
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Een mop getuigt van stand

Andries van den Broek

‘Als Henk binnenkomt, moet iedereen lachen,
want Henk heeft altijd een grapje klaar,
wat Henk zegt, dat is nooit gelogen,
’t is af en toe wat minder waar.’
(uit: ‘Henk is een lollige vent’, een liedje van Rowwen Hèze)

Iedereen kent wel een ‘Henk’. Is het niet uit het café, dan is het wel op 
het werk, in de familiekring of bij de sport- of toneelvereniging. Als 
‘Henk’ binnenkomt, fl euren de gezichten op: nu wordt het leuk. Toch 
vindt niet iedereen ‘Henk’ even grappig. Waarom is ‘Henk’ volgens 
sommigen gevat en vinden anderen hem juist fl auw of platvloers? Is 
dat alleen een kwestie van persoonlijke smaak?

Giselinde Kuipers schreef onlangs een boeiende dissertatie over de 
sociologische aspecten van humor, waarvan een handelseditie ver-
scheen onder de titel Goede humor, slechte smaak. Nederlanders over moppen. 
Ze koos daarmee een onderwerp waarover, bij mijn weten, nog weinig 
Nederlandse sociologen schreven. Mij schiet in dit verband althans 
alleen Zijdervelds Sociologie van de zotheid. De humor als sociaal verschijnsel 
te binnen, en dat dateert al weer van drie decennia geleden. Zijderveld 
ging in op de bevrijdende rol van humor in de samenleving, over de 
toekomst waarvan hij zich somber toonde. Het rationaliseringsproces 
zou er, in de gedaanten van bureaucratisering, professionalisering en 
commercialisering, steeds minder ruimte voor laten.

Kuipers bestudeerde de sociale achtergronden van de waardering 
van een specifi ek humoristisch genre: de mop. Op basis van zowel 
theoretische overwegingen als empirische evidentie maakt Kuipers 
aannemelijk dat smaakverschillen in humor aan sociale verschil-
len verbonden zijn. Zoals kwaliteit klasse verraadt (De Swaan), zo is 
lachen gelaagd: een mop getuigt van stand.

Kuipers studie valt in twee delen uiteen. In het eerste deel behandelt 
ze de waardering voor de mop als genre, in het tweede deel komt de 
waardering voor afzonderlijke (typen) moppen aan de orde. Het uit-
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wisselen van moppen is een sociale bezigheid, daarover zijn vriend en 
vijand van het genre het eens. Waar de eerste het een gezellige vorm 
van communicatie vindt, ziet de laatste het als weinig creatief en 
platvloers. Kuipers relateert dit aan communicatie- en humorstijlen. 
Hoger opgeleiden en vrouwen prefereren een persoonlijkere stijl van 
communicatie boven de niet-zelfbedachte mop. Hoger opgeleiden 
hebben bovendien een andere humorstijl, waarin originaliteit en 
ambiguïteit prevaleren boven saamhorigheid en gezelligheid. Kuipers 
balt dit verschil kernachtig samen in het begrippenpaar uitdagen 
boven behagen. Tezamen genomen hebben deze verschillen in com-
municatie- en humorstijl tot gevolg dat het genre mop vooral populair 
is onder lager opgeleide mannen.

Bij de waardering van de individuele mop is de inhoud van de mop 
bepalend. Moppen bewegen zich dikwijls op de grens van het toelaat-
bare. Die grens is niet voor iedereen gelijk, waarbij zich opnieuw soci-
ale verschillen voordoen. In dit opzicht vond Kuipers verschillen naar 
leeftijd, sekse en opleiding. Jongeren hebben een voorkeur voor grove 
moppen, vrouwen vinden weinig aanknopingspunten in masculine 
moppen, terwijl lager opgeleiden sneller ontdaan zijn van oneerbie-
dige moppen over geloof, dood en ziekte.

Opmerkelijk is de bevinding dat moppenliefhebbers op het humo-
ristische vlak nauwelijks opwaartse aspiraties koesteren. Hun eigen 
humor is het leukst en fungeert als kapitaal binnen de eigen kring, 
niet als middel om bij andere kringen aansluiting te vinden. Een spoe-
dige ‘trickle-down’ van elitaire humor acht Kuipers dan ook weinig 
waarschijnlijk. Andersom gebruiken hoger opgeleiden hun afkeer 
van de door hen als platvloers gebrandmerkte volkse humor wel als 
distinctie-middel. Niettemin kan geen enkele humor, zoals Kuipers 
fi jntjes opmerkt, zonder een beetje slechte smaak.

In een later congrespaper (op de Sociaal-Wetenschappelijke Studie-
dagen 2002) bestudeerde Kuipers de sociale spreiding van smaak-
verschillen in televisiehumor. Ze stelde zich de vraag of de televisie 
smaakverschillen had doen verbleken. Via dit medium kan iedereen 
immers van allerlei vormen van humor kennis kan nemen. Dat bleek 
niet het geval: ook de appreciatie van televisie-humor kent een sociale 
gelaagdheid.
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Ondanks onzeker wordende smaakvoorkeuren en informalisering 
van omgangsvormen, blijkt stijl nog altijd aan maatschappelijke posi-
tie gebonden. In een samenleving waarin productieprocessen minder 
overzichtelijk worden en het persoonlijke belangrijker, treden niet-
productieve eigenschappen als de wijze van consumptie weliswaar 
meer op de voorgrond, maar kennelijk zonder dat ze los komen te 
staan van maatschappelijke positie. Humor behoort blijkbaar tot dit 
domein van niet-productieve of symbolische uitingsvormen: smaak-
verschillen in humor staan niet los van standsverschillen. Kuipers 
spreekt haar verbazing uit over de verklaringskracht van simpele 
achtergrondvariabelen als leeftijd geslacht en opleidingsniveau. Of, 
in woorden die ze aan Bourdieu ontleent: variaties in smaak en stijl 
zijn de belichaming van sociale onderscheiden, humor behoort tot de 
symbolische herscheppingen van feitelijke verschillen.

Blokker-sociologie? Wisten we dit allemaal al lang? We hadden wel-
licht onze vermoedens, maar het was niet eerder onderzocht. Kuipers 
baant hier nieuwe wegen, en doet dat bovendien op een wijze die haar 
tot eer strekt: in een studie die theoretische belezenheid en empi-
rische gedegenheid paart aan een hoge mate van toegankelijkheid. 
Ondanks haar waarschuwende woorden in de inleiding (dat een boek 
over moppen niet grappig is), laat haar boek zich plezierig lezen.

Dit stukje voor Vrijetijdstudies schrijvend, drong zich bij mij de vraag 
op of humor vooral op de vrije tijd betrekking heeft. Dat is niet zo. Ook 
op het werk en in de huiselijke sfeer is humor een factor van belang, 
niet zelden zelfs de smeerolie. Zelfs in partnerkeuze speelt humor 
een rol. Zeegers heeft er in zijn analyses van contactadvertenties op 
gewezen dat de kenmerken waarop men zich laat voorstaan, of die 
men in een ander hoopt te treffen, in de loop der tijd steeds persoonlij-
ker werden. Een halve eeuw geleden werd in contactadvertenties veel 
belang gehecht aan rang, stand en religie. Persoonlijke eigenschappen 
en interesses kwamen toen nauwelijks ter sprake. Sindsdien werden 
eerst individuele (onderwijs)kwalifi caties, en later persoonlijke 
eigenschappen en liefhebberijen, steeds meer als blikvanger ingezet. 
Humor is zo’n blikvanger, getuige het volgende aan Zeegers ontleende 
citaat: ‘Frisse meid (22 jr.) in bezit van gulle lach, zoekt man met her-
sens, hart en humor’.
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Zeegers becijferde dat in de jaren negentig één op de vijf vrouwen die 
via een contactadvertentie naar een man uitzag, in die man (onder 
meer) humor wenste aan te treffen (1998: 145). Wie in een contact-
advertentie een humoristische partner zoekt, kan uit de studie van 
Kuipers de les trekken er goed aan te doen dat gevoel van humor nader 
te specifi ceren. Een duiding van het gewenste gevoel voor humor, 
bijvoorbeeld onder verwijzing naar Van ‘t Hek of Van Duin, maakt 
de selectie een stuk gerichter. Vanwege de sociale gelaagdheid van 
de lach is er op de keper beschouwd niet zo veel veranderd sinds men 
zich een halve eeuw geleden in contactadvertenties zonder omwegen 
in termen van welstand als ‘een goede partij’ presenteerde en daar een 
dito partij bij zocht. Niet iedere ‘Henk’ is ‘de ware Jacob’.
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Richard Sennett over de vermeende consequenties
van het gebrek aan een lange-termijn perspectief

Andries van den Broek

Het belooft weer een warme zomerdag te worden, die 31ste juli 1998, 
de vijfde dag van het Wereld Sociologie Congres in Montreal, en een 
zekere congresmoeheid begint voelbaar te worden. Niettemin prijs ik 
me al snel gelukkig me onder het gehoor van Richard Sennett begeven 
te hebben, die in een boeiende lezing een voorproefje van zijn aan-
staande boek The corrosion of character geeft. Enigszins verdoofd van 
zo veel eruditie begeef ik me na afl oop herwaarts, vastbesloten het 
nieuwe boek van Sennett te lezen zodra het verschijnt.

Het is op een warme dag in juli 1999 dat ik ten lange leste de daad 
bij het woord voeg en Sennetts boek lees. Aanvankelijk opnieuw 
vol bewondering, zowel om de presentatie als om het betoog. De 
bewondering om de presentatie blijft, de appreciatie van het betoog 
verandert echter gaandeweg via ongeduld en wrevel in ergernis. Zijn 
betoog cirkelt met boeiende illustraties, dat wel, om de these dat eco-
nomische fl exibiliteit op gespannen voet staat met individuele karak-
tervorming. Cirkelen, want hoewel hij deze these veelvuldig herhaalt, 
blijft de empirische en theoretische onderbouwing uiteindelijk uiterst 
mager. Ondanks de verdienste dat hij niet neuzelt over details maar 
‘grote vragen’ aan de orde stelt, treft zijn boek mij niet als erudiet maar 
als obscuur. Maar hiermee loop ik op de zaken vooruit.

De vraag die Sennett zich stelt is hoe mensen in een ongeduldige en op 
het moment zelf gerichte samenleving kunnen beslissen wat in hun 
leven van blijvende waarde is. Hoe kunnen lange-termijn doelstel-
lingen worden nagejaagd in een korte-termijn economie? En hoe kan 
wederzijdse loyaliteit gedijen in instituties die voortdurend uiteenval-
len of steeds heringericht worden?

Sennett kiest voor een verfrissende betoogtrant. Hij balt tal van 
observaties samen in concrete personen, zoals vader Enrico en zoon 
Rico, die elk één van de ideaal-typische polen in Sennetts betoog van 
personifi ëren.
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Vader Enrico had altijd dezelfde baan met hetzelfde doel: zijn gezin te 
onderhouden. In de woorden van Sennett heeft Enrico een duidelijk 
en lineair levensverhaal, dat is ingebed in een vast sociaal netwerk 
van mensen die hem en zijn verhaal kennen en waarderen. Hij heeft 
gebuffeld voor een eigen huis en voor een goede opleiding van Rico, is 
tevreden daarin geslaagd te zijn, maar wilde niettemin voor zijn zoon 
een ander leven.

De intergenerationeel-opwaarts-mobiele Rico leidt inderdaad een 
ander leven. Deze hoog opgeleide en goed verdienende tweeverdie-
ner heeft z’n vierde baan in veertien jaar, verhuisde bij elke nieuwe 
baan naar een ander deel van het land, waarbij telkens de veelal op 
de werkplek gebaseerde vriendschappen verloren gingen. Behalve zijn 
vrouw is er geen lange-termijn ‘toeschouwer’ van zijn leven. Hoewel 
succesvol, leeft hij in de angst niet ‘in control’ over zijn leven te zijn. 
Wat de kinderen betreft overheerst de onzekerheid of zijn leven en zijn 
opvoeding wel karaktervormend zijn. De zelfde fl exibiliteit die hem 
professioneel succes brengt, helpt hem vanwege gebrek aan een lange-
termijn perspectief niet bij de opvoeding van zijn kids.

De oorzaak zoekt Sennett bij de korte-termijn tijdsdimensie van 
het nieuwe kapitalisme: ‘no long-term means: keep moving, don’t 
commit yourself, and don’t sacrifi ce’. Op de werkplek worden heldere 
organisaties vervangen door netwerken met een diffuse en voortdu-
rend veranderende structuur. In die context zijn eigenschappen als 
teruggetrokkenheid en oppervlakkigheid functioneler dan deugden 
als trouw en dienstbaarheid. Het ontbreken van dit lange-termijn per-
spectief is echter disfunctioneel in persoonlijk en gezinsleven. Kinde-
ren zien met de mond beleden waarden als loyaliteit en dienstbaarheid 
niet weerspiegeld in het werk en leven van hun ouders. Het gedrag dat 
succes in het werk genereert is geen leidraad voor het ouderschap. In 
de woorden van Sennett: ‘short-term capitalism threatens to corrode 
character, particularly those qualities of character which bind human 
beings to one another and furnish each with a sense of sustainable 
self ’.

Sennett erkent dat routinematig werk vernederend kan zijn, maar 
stelt dat het Fordisme ook houvast gaf. Volgens hem verandert fl exi-
bilisering niet het routinematige karakter van produktiewerk, maar 
ondergraaft het wel precies die aspecten die voor houvast zorgden: 
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een duurzame, voorspelbare loopbaan en gewoontevorming in een 
vertrouwde omgeving. Na de zakelijke constatering dat ‘fl extime’ 
geen bevrijding van gestandaardiseerde routine betekent, volgt een 
weinig heldere uiteenzetting over nieuwe structuren van macht en 
beheersing in fl exibele instituties, die zouden berusten op ontrege-
lende reconstructie, fl exibele productie en machtsconcentratie zonder 
centralisatie.

Teruggekeerd bij zijn centrale these stelt Sennett dat fl exibilisering 
ten koste gaat van de ‘leesbaarheid’ van de biografi e van doorsnee 
werknemers, omdat hun ‘karakter’ er door wordt aangetast. Het is nog 
steeds belangrijk een goed werknemer te zijn, maar aan de voornaam-
ste voorwaarde – fl exibel te zijn – kan men geen identiteit of ouderrol 
ontlenen. Hoe kunnen mensen hun levensverhaal organiseren in een 
kapitalisme dat hen aanzet tot vluchtigheid? Sennett zegt het ant-
woord niet te kennen, maar claimt wel dat ‘a regime which provides 
human beings no deep reasons to care about one other cannot long 
preserve its legitimacy’.

De kracht van Sennetts essay, zoals hij het zelf noemt, ligt in zijn 
prikkelende observaties. De zwakte ervan is dat hij niet aannemelijk 
maakt dat het ter berde gebrachte de generaliseerbaarheid van een 
boeiende private observatie overstijgt.

Vergeefs zoekt men verwijzingen naar literatuur over socialisatie die 
zijn beweringen over de verstrekkende gevolgen van fl exibilisering op 
karaktervorming staven. De kinderen van Rico blijven zelfs helemaal 
buiten beeld. Welke nadelige gevolgen ondervindt hun karaktervor-
ming eigenlijk van de veranderde inrichting van het economisch 
produktieproces? Is één en ander niet slechts de nieuwe gedaante van 
de eeuwige vrees van bezorgde ouders dat de volgende generatie voor 
galg en rad zal opgroeien, overgoten met een vleugje ‘mid-life crisis’ 
van Rico, die zich vertwijfeld afvraagt of hij het allemaal wel goed 
doet?

Ongewis blijft in hoeverre feitelijk sprake is van een fundamen-
teel gewijzigde economische tijdshorizon. Bovendien roept Sennett 
ongewild bijna een gevoel van nostalgie op naar de goede oude For-
distische produktiewijze. In zijn eigen vroegere werk, en puntiger in 
de sombere liedjes van ‘working-class hero’ Bruce Springsteen, wordt 



     Boekbesprekingen   193

ook al verhaald van ‘dead-end jobs’ en plotseling verdwijnende banen. 
What’s new?

In een tijd waarin veel cultuursociologische beschouwingen geba-
seerd zijn op consumptie als basis van identiteit is het opmerkelijk 
dat Sennett een groot, om niet te zeggen alles overheersend, belang 
toekent aan (wijzigingen in) de organisatie van het produktieproces. 
Hij rept met geen woord over het consumentistisch ethos als kenmer-
kende eigenschap van hoog-, laat- of postmodern kapitalisme.

Daarmee resteert een essay dat op vele punten fundamenteel te kort 
schiet, terwijl het op de keper beschouwt weinig toevoegt aan het ten 
onzent onder meer door Zijderveld verwoorde gevaar nog eens rond te 
zullen tollen in een struweel van altoos fl exibele netwerken.
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De naam Tijd, Media en Cultuur verwijst naar de onderwerpen die 
van oudsher de zwaarte punten in het werk van deze scp-onderzoeks-
groep vormen. Daarnaast staan sinds enige tijd ook sport en ict op de 
onderzoeksagenda. 

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving van het onderzoeks-
veld, inclusief de voor naamste publicaties uit de afgelopen jaren 
(chronologisch geordend). Daarnaast werden, onder meer, bijdragen 
geleverd aan de tweejaarlijkse scp-rapporten Sociaal en Cultureel Rap-
port en De sociale staat van Nederland, alsmede aan Rapportage jeugd 2002 
(onder redactie van Elke Zeijl, Den Haag: scp, 2003), en werden artike-
len en congrespapers geschreven. 

Tijd
Sinds 1975 participeert het scp in een vijf jaarlijks onderzoek naar de 
tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking. Op basis van dat tijds-
bestedingsonderzoek, dat in 2000 de zesde editie beleefde, verscheen 
telkens een scp-rapport. Trends in de tijd (2001) is de laatste van die 
reeks rapportages. In 2005 zal een nieuwe peiling van de tijdsbeste-
ding plaatsvinden. 

Patronen in de tijdsbesteding geven zicht op verschillen in levens-
wijze, bijvoorbeeld tussen kostwinners en tweeverdienershuishou-
dens. Ontwikkelingen in de tijdsbesteding bevatten informatie over 
maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de ver anderende 
rolverdeling tussen de seksen en over veranderende patronen van 
vrijetijds besteding. Constanten in de tijdsbesteding geven soms aan-
leiding tot nuancering van populaire beeldvorming. Zo is er weinig 
reden om van een 24-uurseconomie te spreken. Enkele recente publi-
caties hebben de (tijds)druk van het moderne leven, en de pogingen 
daar antwoorden op te vinden, tot onderwerp. 

Recent werd sport voorwerp van onderzoek, hetgeen na een beschei-
dener voorstudie resulteerde in de veelomvattende Rapportage Sport 
2003. 
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 Media en Cultuur 
De bestudering van mediagebruik en cultuur deelname, beide andere 
zwaartepunten van deze onderzoeksgroep, is deels verankerd in een 
meerjarige opdracht van het ministerie van oc&w om periodiek over 
het culturele draagvlak te rapporteren. De laatste studie in die ‘draag-
vlak’-reeks was Het bereik van de kunsten (2000). Eind 2003 verschijnt 
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nieuwe media. Nadat eerder de daling van het lezen in het licht van de 
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