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Voorwoord

De verworvenheden van de beschaving liggen grotendeels in boeken opgeslagen, terwijl
actuele informatie over politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen via kranten en
tijdschriften verspreid wordt. Door te lezen maken burgers zich deelgenoot van die belangwekkende zaken. Lezen betekent tevens een oefening in de kennis van uitdrukkingen,
begrippen en stijlfiguren van een schriftcultuur. Veel tekenen wijzen erop dat het lezen, en
met name het lezen in eigen tijd, onder druk staat.
In de onderhavige studie wordt de ontwikkeling van het lezen in de afgelopen halve eeuw
uitvoerig beschreven en geanalyseerd. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in factoren
die het lezen bedreigen.
De eerste enquêtegegevens over leesgewoonten werden vergaard door middel van een
tijdsbestedingsonderzoek in 1934/'35. Na de oorlog werd dit landelijke tijdsbestedingsonderzoek op grootschalige en representatieve manier door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) hervat. Het CBS onderzocht het lezen tijdens de werkdagavonden en
weekenddagen tussen 1955 en 1963, dat wil zeggen: kort vóór en tijdens de intrede van de
televisie. In 1975 is die draad weer opgepakt door het SCP, maar nu met een tijdsbestedingsonderzoek dat de zeven volle etmalen van een week omvat. Het Tijdsbestedingsonderzoek
(TBO) wordt uitgevoerd door Intomart en is sinds 1975 elke vijf jaar herhaald, telkens ook in
dezelfde najaarsperiode. Bij elkaar bieden die landelijke gegevens een redelijk inzicht in de
leesgewoonten tussen het midden van de jaren dertig en het begin van de jaren negentig.
Deze studie borduurt voort op eerder onderzoek naar het gebruik van media, dat in 1988
onder de titel Van woord naar beeld? is gepubliceerd (Knulst en Kalmijn 1988). Het
voorliggende rapport wijkt hier in zoverre van af dat thans het lezen centraal is geplaatst,
terwijl het televisie kijken voornamelijk figureert als beïnvloedende factor. De veranderingen
in leesgewoonten en in de samenstelling van het lezerspubliek zijn bovendien over een
langere termijn bestudeerd. De diepergravende analyses zijn wel uitgevoerd op meer recente
onderzoeksgegevens uit de periode 1975-1990.
Dit rapport is het tweede in een reeks waarin periodiek de stand van de cultuurparticipatie,
het lezen en het gebruik van overige media wordt geanalyseerd. Deze reeks, die onder de
naam Het culturele draagvlak verschijnt, is met steun van het directoraat-generaal voor
Culturele zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgezet.

Prof. drs. A.J van der Staay
(directeur)
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1 Inleiding

1.1 Vraagstelling
Burgers in een moderne maatschappij zijn in sterke mate aangewezen op teksten. Zonder
bekendheid met leerboeken, folders, formulieren, opschriften, dan wel tekstregels op een
beeldscherm, kunnen mensen niet volwaardig functioneren, niet in de wereld van
beroepsarbeid en scholing, maar evenmin in de rol van consument, reiziger of televisiekijker.
Naar het zich laat aanzien heeft dit functionele gebruik van informatie en teksten een hoge
vlucht genomen, of het nu gaat om traditioneel gedrukte of om elektronisch gereproduceerde
teksten.
Maar in dit onderzoek gaat het niet om het lezen in dienst van een of andere praktische
toepassing. Hier richt de aandacht zich overwegend op het lezen om het lezen. Deze manier
van lezen is er sinds de verbreiding van de drukkunst ook steeds geweest. Het volgen van een
verhaal of het genot van een treffend geformuleerde zinsnede was en is hier doel op zichzelf.
Als steeds gebruikt men hiervoor boeken, kranten, tijdschriften, dat wil zeggen drukwerken
die als lectuur of leesboeken worden gemaakt. Een geïnteresseerd publiek leest die teksten uit
eigen beweging en dus niet omdat er in het werk of vanwege de studie iets mee moet worden
gedaan.
In vergelijking tot het functioneel gebruik van teksten is de belangstelling voor lectuur het
meest interessante onderzoeksobject, omdat deze aangeeft in welke mate mensen bereid waren
en nog zijn om eigen tijd voor lectuur uit te trekken.
Dit lezen bereikte zijn grootste populariteit in de eerste helft van deze eeuw. Uit het eerste
landelijke tijdsbestedingsonderzoek dat in Nederland halverwege de jaren dertig werd
gehouden, bleek dat de onderzochte werkende bevolking ruim een kwart van de vrije tijd had
gelezen, ongeveer evenveel als tegenwoordig voor televisie kijken wordt uitgetrokken. In
1955, twintig jaar na die eerste peiling, bleek iets minder dan een kwart van de vrije tijd
(22%) lezend te zijn doorgebracht. Dit cijfer was wel harder, omdat het berustte op een
landelijk representatief onderzoek onder de gehele bevolking. Lezen was toen volksvermaak
in die zin dat er in alle lagen en leeftijdsgroepen gelezen werd. Het meest werd echter gelezen
onder studerenden en onder volwassenen die een goede opleiding hadden genoten. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dit had onderzocht, constateerde toentertijd
volkomen terecht dat veel van zijn cijfers erop wezen dat het vele lezen `een eigenschap van
de jeugd zelve is' (CBS 1957c: 48).
Sinds 1955 is de bevolking aangevuld met nieuwe generaties, die telkens weer wat meer
onderwijs kregen dan hun voorgangers. Voor het lezen leek dit vol van beloften, ook al omdat
het nieuwe publiek werd verwend met een steeds rijker assortiment aan leesvoer. Het huidige
publiek besteedt echter nog maar 11% van zijn eigen tijd aan lezen. Naar het zich laat
aanzien, is het lezen vooral uit de gratie onder de jongere garde (SCP 1992: 302-307;
Kraaykamp en Knulst 1992).
In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van het lezen in de afgelopen periode van circa
55 jaar beschreven en geanalyseerd, en dit natuurlijk om te achterhalen waarom die beloften
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niet zijn vervuld. Dit rapport is het tweede in een reeks waarin periodiek de stand van de
cultuurparticipatie, het lezen en het gebruik van overige media zal worden geanalyseerd. Deze
reeks, die onder de titel Het culturele draagvlak verschijnt, is met steun van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) opgezet.
De onderhavige studie borduurt voort op eerder onderzoek naar het gebruik van media, dat in
1988 onder de titel Van woord naar beeld? is gepubliceerd (Knulst en Kalmijn 1988). Het
voorliggende rapport wijkt hier in zoverre van af dat thans het lezen centraal is geplaatst,
terwijl het televisie kijken voornamelijk figureert als interveniërende factor. De veranderingen
in leesgewoonten en de samenstelling van het lezerspubliek zijn bovendien over een langere
termijn bestudeerd. De diepergravende analyses zijn wel uitgevoerd op recentere
onderzoeksgegevens uit de periode 1975-1990.
De eerste enquêtegegevens over leesgewoonten waren vergaard door middel van een
tijdsbestedingsonderzoek uit 1934/'35. Na de oorlog werd dit landelijke tijdsbestedingsonderzoek op grootschalige en representatieve manier door het CBS hervat. Het CBS
onderzocht het lezen tijdens de werkdagavonden en weekenddagen tussen 1955 en 1963, dat
wil zeggen: kort vóór en tijdens de intrede van de televisie. In 1975 is die draad weer
opgepakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maar nu met een tijdsbestedingsonderzoek dat de zeven volle etmalen van één week omvat. Dit Tijdsbestedingsonderzoek
(TBO) wordt uitgevoerd door Intomart en is sinds 1975 elke vijf jaar herhaald, telkens ook in
dezelfde najaarsperiode. Bij elkaar bieden die gegevens een redelijk inzicht in de
leesgewoonten tussen het midden van de jaren dertig en het begin van de jaren negentig.
In dit tijdvak zijn er diepgaande veranderingen opgetreden in de maatschappij en in het leven
van burgers. Voor zover van belang voor het leesklimaat worden die veranderingen uitvoerig
beschreven. Daarbij is met name gelet op verschuivingen in:
- de verdeling van gewerkte en vrije uren;
- het opleidingsniveau;
- het consumptiepatroon en de technische uitrusting van particuliere huishoudens;
- het gebruik van radio en televisie alsmede verschuivingen in andere concurrerende
tijdspasseringen;
- de rol van gezin en individu bij het gebruik van media;
- levensbeschouwing en ideologische bindingen.
Tegen die achtergrond zijn de waargenomen veranderingen aan een grondige analyse
onderworpen. De volgende vragen zijn daarin behandeld.
- Hoeveel werd er op de verschillende tijdstippen gelezen?
- Wat werd er gelezen: hoeveel aandacht ging er naar kranten, naar boeken en naar
tijdschriften en welke soorten hiervan worden minder dan wel meer gelezen?
- Wie las veel en wie weinig in de onderscheiden soorten lectuur; zijn de kenmerken van de
veellezers en matige lezers door de tijd hetzelfde gebleven?
- Hoe laten veranderingen in leesgewoonten, gelet op het gewijzigde publiek en de
gewijzigde omstandigheden, zich verklaren?
Dit rapport is de eerste SCP-studie waarin oudere en recentere tijdsbestedingsgegevens in
onderlinge samenhang zijn onderzocht. Maar het is lang niet de eerste studie over
tijdsbesteding aan media in de periode 1975-1990. Eerder werd hierover gerapporteerd in:
- Stijgend opleidingsniveau, afnemende belezenheid (Kraaykamp en Knulst 1992);
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Sociaal en Cultureel Rapport 1992 (SCP 1992: § 8.5);
Omroep en publiek (Knulst 1994);
Tijdopnamen (De Hart 1995: 130-134);
Sociale en culturele ontwikkelingen in Nederland (Knulst 1995b).

1.2 Mogelijkheden en beperkingen van tijdsbestedingsgegevens
Bij het onderzoek naar mediagebruik laat de bevolking zich niet eenvoudigweg opsplitsten in
gebruikers en niet-gebruikers. Waar het om gaat, is het verschil in de frequentie van het
gebruik. Bij televisie werd bij voorbeeld in één najaarsweek in 1990 door 98% van de
bevolking van 12 jaar en ouder gekeken; huis-aan huis-bladen en tijdschriften werden door
72% van de steekproef ingezien. Zou men de tijdsbesteding over een langere periode
registreren, dan benadert het deelnamepercentage bij lezen op den duur ook de 100%. Ook
degenen die zelden lezen zullen immers ooit wel eens een bepaalde soort lectuur inzien.
Neemt men een week om het lezen te meten, dan stuit men op frequente lezers èn op personen
die niet meer wekelijks plegen te lezen. Als de steekproef maar groot genoeg is, dan zal van
die laatste groep ook een representatief percentage in de steekproef zijn vertegenwoordigd.
Van degenen die bij voorbeeld eenmaal per maand (maar niet op een vaste kalenderdag)
plegen te lezen, zal om en nabij een kwart in de steekproef aangetroffen worden. Het spreekt
vanzelf dat de trefkans op incidentele lezers toeneemt naarmate het onderzoek een langere
periode bestrijkt. Onderzoek gericht op een lange periode lijkt het meest aantrekkelijk, het
probleem hiervan is echter dat geen representatieve steekproef van enige omvang bereid zal
zijn lange tijd zijn tijdsbesteding nauwgezet te noteren. De praktijk wijst uit dat een week in
dat opzicht wel het meeste is wat van respondenten verlangd kan worden (Knulst en Van
Beek 1990: 127-134).
Is een enquête waarin personen in een uur interviewtijd aangeven hoe vaak ze zo in het
algemeen plegen te lezen, dan niet het beste? Voor activiteiten die incidenteel voorkomen en
waarvoor men ook iets speciaals moet ondernemen (b.v. bezoek van het werk van de schilder
Vermeer) is zo'n enquête inderdaad de handigste manier. Dat geldt echter niet voor
activiteiten die met grote regelmaat en soms meermalen per dag voorkomen, maar tussen de
bedrijven door en ongeagendeerd werden verricht. Tot dit type bezigheden hoort onder andere
lezen. Evenmin als personen adequaat kunnen schatten hoe vaak ze gemiddeld een praatje met
anderen maken, kunnen de meesten waarschijnlijk geen adequaat beeld geven van het aantal
keren dat ze wekelijks, maandelijks laat staan jaarlijks hebben gelezen. Om dit type
bezigheden te tellen, is een tijdsbestedingsonderzoek de meest geschikte methode.
Voor het samenstellen van dit rapport is het meest teruggevallen op een zestal landelijke
tijdsbestedingsonderzoeken:
- CBS Vrijetijdsbesteding in Nederland 1955/'56 (landelijke bevolking van 12 jaar en
ouder, oktober 1955-januari 1956, n = 7.230);
- CBS Vrijetijdsbesteding in Nederland 1962 (landelijke bevolking van 12 jaar en ouder,
november 1962, n = 4.008);
- SCP/Intomart Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) 1975 (landelijke bevolking van 12 jaar
en ouder, oktober 1975, n = 1.309);
- SCP/Intomart TBO 1980 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 2.730);
- SCP/Intomart TBO 1985 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 3.262);
- SCP/Intomart TBO 1990 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 3.158).
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Voor een inzicht in leesgewoonten in de jaren dertig is - zoals gesteld - gebruik gemaakt van
een kleinschaliger landelijk, zij het niet representatief, tijdsbudgetonderzoek van Blonk en
Kruyt, De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse arbeiders (een onderzoek onder
arbeiders en lagere employés van 18 jaar en ouder, vermoedelijk in de periode 1934-1935, n
= 226).
De tijdsbudgetdata uit 1955/'56, 1962, 1975, 1980, 1985 en 1990 bieden zes momentopnamen van het mediagebruik in het najaar (in 1955/'56 in de periode van het najaar èn het
begin van de winter). De gegevens uit 1934/'35 bestrijken vermoedelijk verschillende
jaargetijden.
Het beeld had nog vollediger kunnen zijn, indien ook over de andere seizoenen tijdreeksen
beschikbaar waren geweest. Aangezien het materiaal niet in die overvloedige mate
beschikbaar is, lijken peilingen in het najaar (en het begin van de winter) voor het beoogde
doel nog de meest aantrekkelijke selectie. Tijdens het najaar of het begin van het
winterseizoen zijn immers media-aanbod, uitgaans- en verenigingsleven na de
komkommertijd weer volop in bedrijf. Er is geen reden aan te nemen dat het mediagebruik
zoals gemeten in het najaar of winterseizoen drastisch verschilt van dat in het voorjaar.
De gegevens van het TBO waarop uitvoeriger analyses zijn uitgevoerd, zijn tijdens
overeenkomstige najaarsweken in 1975, 1980, 1985 en 1990 verzameld, steeds volgens het
dagboeksysteem.
Hiervoor werd al gewezen op de voordelen van een tijdsbestedingsonderzoek voor het meten
van mediagebruik. Als respondenten hun bezigheden aan de hand van vaste tijdstippen
rapporteren, geeft dit bovendien een aanvaardbare benadering van het normale verloop van
een etmaal. Vooral als hierbij zo veel mogelijk bezigheden en tijdspassering, dus
verplichtingen en ontspanning, eten, persoonlijke verzorging en slapen, opgetekend worden.
Juist doordat die procedure niet exclusief ten aanzien van lezen is gevolgd, maar voor
allerhande bezigheden die onder een breed publiek voorkomen, is ook het risico verkleind dat
respondenten onderdelen van de dagelijkse routine over het hoofd zien en hun favoriete
activiteiten (of die met sociaal aanzien) breed gaan uitmeten.
Het eigenlijke onderzoeksobject is opgenomen in een reeks van trivialiteiten, wat minder kans
op eenzijdige uitvergroting geeft, zoals in gespecialiseerde vraaggesprekken vaak dreigt te
gebeuren. Vraagt men personen iets te vertellen over een onderdeel van hun leven, dan ligt het
immers voor de hand dat zij de proporties hierbij uit het oog verliezen.
Daar staat tegenover dat tijdsbestedingsonderzoek een tamelijk gestileerd beeld van het
gedrag oplevert. Het leven voltrekt zich niet volgens een uurrooster, terwijl het belang van
bezigheden niet steeds kan worden opgemaakt uit de tijd die men ervoor heeft uitgetrokken.
Tijdsbestedingsonderzoek levert overigens meer op dan informatie over tijdsbesteding in
strikte zin. Naast de tijd die men aan lezen heeft besteed, wordt hieruit tevens bekend welke
lectuur hiervoor werd gekozen, alsmede het tijdstip waarop en de frequentie waarmee werd
gelezen.
Maar er is andere belangrijke informatie, waarin tijdsbestedingsonderzoek in strikte zin niet
voorziet, bij voorbeeld over de wijze van verwerving van boeken (aankopen versus lenen),
reden waarom die informatie via de begeleidende enquêtes van het TBO wordt vergaard.
Voor een inzicht in de uitgaven van het publiek aan lectuur, boekaankopen of abonnementen
op kranten en tijdschriften, zijn vervolgens aanvullende databronnen van derden
aangesproken. De selectiemaatstaf hierbij is steeds dat het om landelijke tellingen moet gaan
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en om tijdreeksen. Daarom zal men in dit onderzoek geen gegevens aantreffen over de manier
waarop lezers hun lectuur selecteren en waarderen (anders dan al blijkt uit hun feitelijke
keuzen) of over hun betrokkenheid bij bepaalde onderwerpen. Landelijke tijdreeksen hierover
zijn niet voorhanden.

1.3 De opzet van het tijdsbestedingsonderzoek 1975-1990 in vogelvlucht
In het tijdsbestedingsonderzoek zoals dit tussen 1975 en 1990 is gehouden, wordt in feite een
week lang gevraagd: `Wat deed u dit kwartier?' Voor de beantwoording van die ene, 672
maal herhaalde vraag, hadden de respondenten de keus uit 226 verschillende
antwoordmogelijkheden.
De karakterisering van bezigheden in hoofdlijnen is ontleend aan een internationaal
vergelijkend tijdsbestedingsonderzoek dat in 1965-1966 werd gehouden (Szalai 1972). Dit
onderzoek hanteerde negen hoofdrubrieken voor de typering van de dagelijkse tijdsbesteding,
waarbij elke hoofdrubriek nader in afzonderlijke soorten activiteiten was onderverdeeld.
Met enige wijzigingen in de subrubrieken en aangepast aan de Nederlandse omstandigheden
op een tijdstip buiten het zomerseizoen, is de systematiek ook voor de huidige Nederlandse
onderzoeken gehanteerd. Deze aangepaste indeling ziet er thans als volgt uit:
- bezigheden in verband met betaalde arbeid (17 gespecificeerde activiteiten);
- bezigheden op het gebied van de huishouding (23);
- bezigheden op het gebied van de kinderverzorging (12);
- het kopen van goederen en het bezoek aan dienstverlenende instellingen (kapper, arts,
postkantoor, bank e.d.) (23);
- dagelijkse behoeften: nachtrust, maaltijden, persoonlijke verzorging (13);
- onderwijs en vorming (18);
- participatie aan politiek, belangenorganisaties, verenigingen, religie en vrijwilligerswerk
(12);
- visites, uitgaansleven en bezoek aan evenementen (16);
- sport en spel, hobbybeoefening en recreatie buiten (22);
- mediagebruik (radio, televisie, lectuur) en dergelijke (70).
Bij de indeling is niet getracht zo veel mogelijk bezigheden te onderscheiden, maar om zo
veel mogelijk verscheidenheid in activiteitensoorten in kaart te brengen. Afhankelijk van de
vraagstelling biedt de indelingssystematiek de ruimte om op andere of meer geaggregeerde
wijze elementen samen te voegen (zie hiervoor Knulst en Van Beek 1990: 127-136).
Als personen in kranten of tijdschriften hebben gelezen, wordt hun gevraagd deze steeds per
titel te specificeren. Deze buitengewone mate van specificatie houdt verband met het feit dat
er onder de opdrachtgevers van de TBO-peilingen steeds onderzoeksbureaus van (kranten- en
tijdschrift)uitgeverijen aanwezig zijn. In 1990 werden 63 titels van kranten en tijdschriften als
afzonderlijke antwoordmogelijkheid aangeboden. Voor de bladen die niet afzonderlijk in de
antwoordlijst zijn opgenomen (meestal vanwege een te geringe oplage) is steeds de
antwoordmogelijkheid: `ander dagblad', `ander opinietijdschrift', `ander vrouwenblad'
enzovoort aangeboden.

1.4 Nadere omschrijving van de onderzochte leesactiviteiten
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Ondanks de voordelen van een breed onderzoeksdesign en ondanks de grote aandacht die in
de TBO's uit de reeks 1975-1990 aan lezen is besteed, zijn de onderzoeken niet als
gespecialiseerd leesonderzoek opgezet, en dat geldt evenzeer voor de historische databronnen.
Dit gehele project heeft derhalve het karakter van een secundaire data-analyse. Hoewel de
vragen over het lezen in het TBO'90 opnieuw zijn uitgebreid (zowel in het dagboek- als in het
vragenlijstgedeelte) is om wille van de vergelijkbaarheid de oorspronkelijke opzet verder
aangehouden. De definities van lezen liggen dus al opgesloten in de manier waarop de oudere
en recentere TBO's zijn afgenomen.
Niettemin heeft het zin nog wat verder in te gaan op de consequenties van die methode voor
de vraag welke bezigheden nu precies als lezen zijn geteld. Mensen komen in immers in veel
situaties met teksten in aanraking, terwijl lang niet alle hiervan expliciet als leesactiviteiten
zijn onderzocht.
Slechts een deel van de teksten waarmee mensen dagelijks worden geconfronteerd, krijgt hun
volle aandacht. Dat gebeurt bij voorbeeld als mensen een bepaald formulier moeten invullen,
belangrijke post doornemen, of een krantenbericht lezen. Bij alle drie voorbeelden hebben ze
gelezen in de zin van: teksten doorgenemen. Toch zullen we niet gauw zeggen dat personen
die een formulier hebben afgehandeld of de post doorgenomen, zich met lezen hebben
beziggehouden. In het spraakgebruik wordt dit begrip gereserveerd voor het aandachtig
doornemen van teksten die als lectuur zijn verspreid, dat wil zeggen: voor het lezen van
kranten, tijdschriften of boeken. Aansluitend op het spraakgebruik is in het
tijdsbestedingsonderzoek ook uitgegaan van lezen als een op zichzelf staande bezigheid en
van teksten die als lectuur worden verspreid. De boeken, de soorten bladen en periodieken
waarnaar in de recente TBO's wordt gevraagd, bestrijken een breed scala aan lezersinteresses.
Ze raken zowel beroepsmatige interesses (b.v. bladen voor de agrarische sector,
vaktijdschriften), de wereld van koken en eten, interieurverzorging of kinderopvoeding, als de
talrijke liefhebberijen in de vrije tijd (b.v. sport, tuinieren, toerisme). Huis-aan-huisbladen of
reclamefolders zijn evenmin vergeten, zodat het de ondervraagden niet eenvoudig is gemaakt
enige vorm van lectuur over het hoofd te zien.
Het gebruik van gedrukte (en andere) media als hulpmiddel voor educatieve, professionele
dan wel zakelijke doeleinden is niet afzonderlijk gemeten. Als het lezen functioneel deel
uitmaakt van een taak of bezigheid, zoals het lezen van schoolopdrachten, het doornemen van
bestellingen, of het lezen van ondertitels bij tv-films, is de respondenten gevraagd dit als
studie respectievelijk arbeid en televisie kijken aan te tekenen. Deze systematiek is bij alle
soorten activiteiten gevolgd. Als iemand tijdens het koken de bereidingswijze van een gerecht
van het pakje afleest, dan is dit onder `koken' geboekt, zoals het lezen van een menukaart
onder `maaltijd in restaurant' geboekt wordt.
Tabel 1.1 geeft een schematische indeling van verschillende leesactiviteiten, waarbij cursief is
weergegeven welke soorten leesactiviteiten door dit onderzoek bestreken worden. De eerste
kolom bevat voorbeelden van leesactiviteiten die integraal deel uitmaken van andere taken of
bezigheden, en die dus niet als lezen zijn onderzocht. De gegeven voorbeelden moeten als
posities op een continuüm worden opgevat, waarbij zowel de toepassingsgebieden (verticaal)
als de mate van zelfstandigheid van de leesactiviteiten (horizontaal) vloeiend in elkaar kunnen
overlopen.

)))))))
16

)))

)))

*

*

)))))))
Tabel 1.1 Voorbeelden van soorten leesactiviteiten, onderscheiden naar toepassingsgebied en mate van
zelfstandigheida
mate van zelfstandigheid
functioneel

------->

oriëntatie, gids

------->

(ont)spanning

beroepsuitoefening

bestellijst

beursnoteringen in krant

gossip in vakblad

onderwijs, studie

huiswerkopgave

cursusfolder

verhaal in schoolblad

huishouding en
huishoudelijke consumptie

tekst op verpakking

advertentiepagina

kookboek uit vorige eeuw

verzorging van eigen
persoon of van gezinsleden

bijsluiter bij
medicament

naslagwerk over
kinderopvoeding

rubriek met kinderhumor

verenigingsleven, politiek,
levensbeschouwing

ingekomen stukken

bijbel, koran

politieke opstellen

uitgaan, sport, liefhebberij

spelregels

uitgaanskrant

stripboek, roman, column

a

Het cursieve gedeelte: leesactiviteiten die door respondenten in de recentere TBO's als tijdsbesteding
`lezen' konden worden opgegeven.

Zoals bij elke andere activiteit is de respondenten gevraagd op te geven hoe vaak en hoe lang
ze in een bepaald soort lectuur, hetzij boek, tijdschrift, krant of een gratis periodiek, hebben
gelezen. Aangezien de tijdsregistratie gekoppeld is aan klokwartieren, zijn zij ook hier
geïnstrueerd die activiteiten te noteren die het grootste deel van het kwartier (dus ten minste 7
1/2 minuut) in beslag hebben genomen.
In de jongere onderzoeken (vanaf 1975) is er rekening mee gehouden dat media als bron voor
ontspanning ook tussen werkzaamheden door worden gebruikt. Radio en afspeelapparatuur
zijn immers veelvuldig in gebruik als achtergrondmedium bij werkzaamheden. Over deze
complementaire consumptiewijze wordt gerapporteerd.
Op dezelfde manier zijn er verschillende taken of bezigheden die de aandacht maar ten dele of
af en toe opeisen, en die zich lenen om erbij te lezen. Men kan hierbij denken aan lezen bij het
oppassen op kinderen, tijdens het eten of tijdens het reizen per openbaar vervoer. Daarom is
in 1990 aan respondenten gevraagd tevens per kwartier aan te geven of ze eventueel gelezen
hebben (in kranten, tijdschriften of boeken) in combinatie met andere tijdspassering. De
uitkomsten, die zich dus niet met eerdere gegevens laten vergelijken, zullen in hoofdstuk 4
worden gepresenteerd.
De leesactiviteiten zijn derhalve met een breed en toch fijnmazig onderzoeksinstrument
gemeten. De suggestie van sommige critici dat het TBO slechts een fractie van het lezen in
beeld zou brengen en wel het lezen als vrijetijdsbesteding,1 is niet terecht. Het onderzochte
lezen betreft weliswaar een deel van alle leesactiviteiten, maar het zal duidelijk zijn dat niet
van een bescheiden noch van een louter recreatief deel kan worden gesproken.
Gesteld al dat men personen zo ver zou krijgen een week lang elk gelezen woord of cijfer te
rapporteren, dan zouden die gegevens weinig informatief zijn voor leesinteresses. Het lezen
van verplichte leerstof of het lezen van een menukaart, zegt daarover in feite nog niets.
De feitelijk opgebrachte interesse om te lezen staat in dit onderzoek centraal, omdat deze
aangeeft in welke mate mensen bereid zijn (eigen) tijd voor lectuur uit te trekken. Als men de
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uitkomsten van verschillende peilingen hiernaar vergelijkt, dan kan daaruit blijken of deze
geneigdheid door de tijd is veranderd.
Als in dit onderzoek over `lezen' wordt geschreven, dan raakt dit veelal de tijd die gemiddeld
over alle onderzochte personen aan lezen is besteed. Dat is een gemiddelde per hoofd, met
inbegrip van degenen die tijdens de onderzochte week 0 kwartier aan lezen besteedden. In
sommige gevallen (in de hoofdstukken 4 tot en met 7) is het belangrijk te weten hoe groot de
groep van feitelijke lezers in de loop van een week is geweest, dat wil zeggen de groep die
daadwerkelijk een of meer kwartieren in bepaalde soorten kranten, tijdschriften op boeken
heeft gelezen.
Waar de gerapporteerde leesactiviteiten, hoe verschillend ook, met elkaar gemeen hebben dat
zij uit eigen initiatief zijn voortgekomen, ligt het voor de hand de gegevens te verwerken als
besteding van eigen tijd. Deze rubricering is om rekenkundige en analytische redenen
aangebracht (en pas in de fase van dataverwerking), zodat deze indeling geen invloed heeft
gehad op het invullen van het dagboek. Het hoeft dus niet zo te zijn dat respondenten hun
gerapporteerde leesactiviteiten zelf als vrijetijdsbesteding hebben opgevat.2 Duidelijk is wel
dat degenen die bij voorbeeld `lezen in vaktijdschrift' of `lezen in tijdschrift over
kinderopvoeding' noteerden, dit kennelijk niet als functioneel onderdeel van hun werk of zorg
voor kinderen hebben genoteerd.
Niet alle gelezen tijd laat zich als besteding van vrije uren analyseren. Het lezen waarmee lege
tijd bij andere bezigheden (tijdens het oppassen enz.) is opgevuld en waarover in hoofdstuk 4
is gerapporteerd, is niet op die manier verwerkt.

1.5 De benadering van het onderzochte object
Massacommunicatie, media of gebruik van media worden meestal als een afzonderlijk kavel
behandeld. Het is niet zo gebruikelijk media te benaderen als een van de manieren om tijd
mee door te brengen en die daarom beconcurreerd wordt door andere manieren van
communiceren of door andere soorten belevenissen. In dit rapport gebeurt dit wel.
Ontwikkelingen aan de aanbodzijde worden hierbij natuurlijk niet uit het oog verloren, maar
in dit rapport gaat het niet om het gezichtspunt van `zenders' die via hun boodschappen iets
hopen te bereiken.
Gegeven het feit dat individuen niet alle interesses tegelijk kunnen bevredigen, zijn ze
genoodzaakt te kiezen uit het beschikbare aanbod aan spanningsmomenten en wetenswaardige informatie (thuis vs. buitenshuis, lectuur vs. audiovisuele media e.d.). En verder is
er de noodzaak te kiezen omdat de beschikbare vaardigheden, materiële middelen of tijd, niet
alles mogelijk maken (Knulst 1989). `Kiezen' is hier een analytische term, die aangeeft hoe
mensen door vallen en opstaan de voor hen meest aantrekkelijke route door de beschikbare
mogelijkheden weten te vinden. Zo ontstaan er gewoonten, en zo hoeft men niet telkens meer
na te denken over datgene wat men het liefst leest of bekijkt.
Alle mediagebruik en lezen waarbij het volgen van tekst, sprekers, schouwspel of muziek
doel op zichzelf is, laat zich vanuit dit gezichtspunt beschouwen. Bij de selectie van het
aanbod zullen personen uitgaan van hun verwachtingen over mogelijke spanning of
wetenswaardigheden, ongeacht of programma's respectievelijk teksten worden gepresenteerd
als realistische informatie, dan wel als fictie of spel.
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Bij de ontwikkeling van voorkeuren en routines spelen ook mogelijke alternatieven een rol.
Hoe meer mogelijkheden er zijn om elders spanning te beleven of kennis te vergaren, hoe
minder men bij voorbeeld aangewezen zal zijn op het aanbod van lectuur of televisie.
De gehanteerde theorie komt in dit onderzoek eerst in de finale, bij de uiteindelijke verklaring
van de waargenomen veranderingen expliciet aan de orde. Aldaar (§ 10.6) wordt de
theoretische benadering uitvoeriger uiteengezet.
In het descriptieve deel van dit rapport (hoofdstukken 2 tot en met 7) speelt die theorie geen
rol van betekenis. De leidraad voor het betoog bij de presentatie van historische
onderzoeksgegevens wordt voornamelijk bepaald door de zaken die in vroegere onderzoeken
belicht werden.
Voor de beschrijving van de gegevens uit de jongere TBO's (hoofdstuk 3 tot en met 7) is wel
zo veel mogelijk eenzelfde stramien aangehouden. De veranderingen in het lezen worden
telkens ook belicht voor afzonderlijke bevolkingscategorieën, die naar steeds dezelfde
achtergrondkenmerken zijn onderverdeeld. Zoals gebruikelijk bij een statistische beschrijving
zijn sekse, leeftijd en opleidingsniveau hierin steeds opgenomen.
Waar de afhankelijke variabele veelal gemeten is als de aan lezen bestede tijd, ligt het voor de
hand terdege rekening te houden met een ongelijke beschikbaarheid van tijd. In dit onderzoek
is dit de achtergrondvariabele tijdsbeslag van verplichtingen. In deze variabele is zowel
arbeid, studie als huishoudelijke zorg (met inbegrip van verzorging kinderen of huisgenoten)
opgenomen.3 Dit betekent dat een taak in de huishouding van 40 uur per week als een even
grote restrictie voor het lezen of televisie kijken opgevat wordt, als een baan van 40 uur.
Vervolgens is rekening gehouden met het aantal alternatieven van vrijetijdsbesteding die van
invloed kunnen zijn op de mate waarin personen op lezen (dan wel tv kijken) zijn
aangewezen. In de tekst wordt dit gegeven ook wel aangeduid als de diversiteitsscore (of
breedte van het vrijetijdsrepertoire. Deze variabele is gemeten als een gesommeerde score bij
een reeks vragen over de participatie in een reeks van 31 vrijetijdsactiviteiten (uitgaan, sport,
recreatie, hobby's, verenigingen enz.). Bij bepaalde onderdelen van het onderzoek is tevens
gewerkt met een variabele die verwijst naar het aantal uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten
waaraan respondenten tijdens de onderzoeksweek feitelijk hebben deelgenomen.
Om verschillen te beschrijven in leesgewoonten, televisiegebruik of in de keuze uit het
gebodene, dient men niet slechts uit te gaan van kenmerken die naar ongelijke voorwaarden of
alternatieven verwijzen. De mogelijke invloed van normatieve oriëntaties dan wel culturele
ambities op leesgewoonten zijn evenzeer van betekenis. Religie is bovendien een belangrijke
factor in de tijdsbestedingsonderzoeken van het CBS.
Om dit te meten is een variabele religieuze betrokkenheid (ofwel religiositeit) geconstrueerd.
Religieuze betrokkenheid vormt een samengestelde variabele. Zij is opgebouwd uit de scores
op de vragen naar de godsdienstige overtuiging, naar de subjectieve betrokkenheid bij religie
en naar de frequentie van godsdienstoefening c.q. kerkbezoek.
Voor de mate van culture ambities is er het achtergrondgegeven culturele interesse. Het
verwijst naar de frequentie waarmee ondervraagden podiumkunsten en musea plegen te
bezoeken.
Ook het inkomensniveau van het huishouden is in de beschrijvende analyse betrokken.
Inkomen is echter niet systematisch opgenomen in de set van achtergrondvariabelen. Een
praktische reden hiervoor is dat de peiling uit 1975 geen geschikte gegevens over het
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huishoudensinkomen bevat. Een tweede argument is dat inkomen op zichzelf nauwelijks
invloed heeft op de hoeveelheid tijd die aan lezen wordt besteed, als ook al rekening wordt
gehouden met verschillen in opleiding, werkuren of de aanwezigheid van alternatieven. In
hoofdstuk 4 zal dit worden aangetoond.
Als het beschrijvende deel is afgrond, zal duidelijk zijn geworden dat het lezen uit eigen
beweging geleidelijk maar voortdurend is teruggelopen. In paragraaf 1.1 werd hier al op
vooruit gelopen. De teruggang heeft zich niet onder alle bevolkingsgroepen voorgedaan, en
bij de groep waar dit wel het geval is, niet in evenredige mate onder de beschouwde
bevolkingsgroepen. De teruggang raakt evenmin alle soorten lectuur in gelijke mate.
De vraag hoe die waargenomen teruggang valt te verklaren, vormt de hoofdmoot van dit
rapport en dit vult de laatste drie hoofdstukken. Eerst is er dan een diagnose nodig: in welke
periode en bij welke bevolkingsgroepen is de ontwikkeling in leesgewoonten op de
verwachting achtergebleven? Vastgesteld moet dus worden wat er redelijkerwijs verwacht had
mogen worden, gegeven bij voorbeeld de groei van het aantal personen met middelbaar en
hoger onderwijs. Is die verwachting bekend, dan is ook duidelijk op welke specifiekere
vragen de verklaring een antwoord zou moeten bieden. Dit is ook een reden geweest om
theorieën op de achterhand te houden, omdat eerst nog maar moet blijken of deze voor de
precieze aard van het aangetroffen probleem een oplossing in petto hebben.
Daarnaast wordt er nog een algemener, methodische eis aan de verklaring gesteld. Evenals in
de voorgaande publikatie (Knulst en Kalmijn 1988: hoofdstuk 5) wordt hiervoor de methode
van falsifiëring zo veel mogelijk aangehouden. Dit houdt het volgende in: tal van feiten die in
het rapport aan de orde komen, zouden de `verdenking' in de richting van televisie kunnen
leiden, een idee dat geheel aansluit bij de communis opinio over dit onderwerp. Uit de eerdere
studie is gebleken dat dit vermoeden voor de periode 1975-1985 maar ten dele gegrond was.
De rol van de televisie zal hier opnieuw op die kritische manier worden geanalyseerd. Dat
gebeurt echter niet voordat is komen vast te staan dat de teruggang in het lezen niet
hoofdzakelijk aan andere factoren dan televisie kan worden toegeschreven. En wanneer de rol
van het televisie kijken aan de beurt komt, dient men zich steeds af te vragen of het televisie
kijken voor alle bevolkingscategorieën en voor alle soorten van lectuur `verdacht' kan
worden.

1.6 Indeling van het rapport
Hoofdstuk 2
Het eerste beschrijvende hoofdstuk biedt eerst een beknopte terugblik op een periode waarin
boeken, tijdschriften en kranten hun huidige vorm hebben gekregen en uitgegroeid zijn tot
massamedia. Daarna volgt een overzicht van landelijke onderzoeksgegevens uit de jaren
dertig tot en met zestig. Dit raakt steeds gegevens over het lezen in het algemeen. Een nadere
specificatie naar kranten, tijdschriften en boeken, volgt in de hoofdstukken 5 tot en met 7.
In de periode tussen de jaren dertig en zestig was de leesbeschaving gemeengoed geworden en
maakte zij voor wat de leesinteresse betreft een bloeifase door, die voortduurde totdat de
televisie eind jaren vijftig haar opwachting maakte. Beginjaren zestig doen zich reeds
ingrijpende verschuivingen voor in de huiselijke tijdspassering, ook vanwege andere factoren
dan televisie. Te denken valt hierbij aan de opkomst van een massale solistische consumptie
van muziek, de doorbraak van de jeugdcultuur, en de diversificatie van andere onderdelen van
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de vrijetijdsbesteding. De weerslag van dit alles is ook reeds in de leescijfers van de CBSvrijetijdsonderzoeken uit 1962 en 1963 terug te vinden.
Hoofdstuk 3
In het begin van de jaren zeventig is de televisie in nagenoeg alle huishoudens doorgedrongen. Het derde hoofdstuk wordt begonnen met een beschrijving van omstandigheden
van algemene aard, voor zover van belang voor het lezen in de recente periode.
Lezers zonder substantiële dagtaken besteden wekelijks al snel twee keer zo veel uren aan
lezen als lezers met een drukke agenda. De vraag wie veel dan wel weinig vrije uren heeft en
welke veranderingen zich in de verdeling van werk en vrije tijd hebben voorgedaan, wordt
hier mede behandeld. Vervolgens wordt gekeken naar veranderingen in consumptiepatronen,
in de huishoudelijke toerusting met apparatuur en ook naar verschuivingen in de besteding
van vrije uren. Uit het oogpunt van het lezen is het immers belangrijk te weten, niet alleen
hoeveel concurrentie het lezen in huiselijke kring van diverse andere vormen van ontspanning
ondervindt, maar ook of het Nederlandse publiek in de loop der tijd uithuiziger is geworden
bij zijn recreatie.
Nadat die algemene lijnen zijn geschetst, komt in het vervolg van hoofdstuk 3 de plaats van
het televisie kijken uitvoerig aan de orde. Er wordt dan onder andere ingegaan op de relatie
tussen de uitbreiding van zendtijd en aantal kanalen enerzijds en het gebruik van die (extra)
mogelijkheden anderzijds, de uitbreiding van het televisie kijken van de avonden naar de
middagen, en op de invloed van demografische en sociaal-culturele kenmerken op
kijkgewoonten. De bedoeling hiervan is vast te stellen welke bevolkingsgroepen - opgesplitst
naar de hiervoor opgesomde kenmerken - het meest ontvankelijk zijn geweest voor televisie.
Deze informatie dient als achtergrond voor de vraag hoe het lezen zich onder die gewijzigde
verhoudingen ontwikkeld heeft. Alvorens die vraag aan de orde komt, is het belangrijk vast te
stellen dat onder andere opleidings- en welvaartsniveau, factoren die lange tijd als de
belangrijkste voorwaarden voor lezersgroei werden beschouwd, een grote stijging vertoond
hebben. Het beter opgeleide publiek, dat vanouds veel placht te lezen, heeft echter met allerlei
andere zaken te maken die de aandacht in de schaarse vrije tijd opeisen. Als de televisie bij
voorbeeld al niet staat ingeschakeld, is er in veel gevallen muziek op de achtergrond.
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Hoofdstuk 4
Van een voor de hand liggende bezigheid lijkt het lezen te zijn veranderd in iets waarvoor
men zich moet vrijmaken. Aan lectuur lijkt veelal geen gebrek. Lezers worden verwend met
een ongekend groot en gevarieerd aanbod. In dit rapport, zo werd al aangestipt, worden drie
hoofdcategorieën onderscheiden: kranten, tijdschriften en boeken.
In hoofdstuk 4 wordt het lezen in de periode 1975-1990 nog overwegend in het algemene zin
beschreven. Naast tijdsbudgetcijfers passeren ook andere indicaties voor lecturale
belangstelling de revue, zoals daar zijn: uitgaven aan lectuur, oplagecijfers van periodiek
verschijnende lectuur en verkoopcijfers van boeken.
Aan de hand van de tijdsbudgetgegevens worden diverse aspecten belicht:
- de aan lezen bestede tijd op de diverse tijdstippen;
- de verdeling van tijd over kranten, tijdschriften en boeken en de veranderingen daarin
tussen 1975 en 1990;
- het aantal personen dat in de loop van een week in kranten, tijdschriften of boeken
gelezen heeft, en opnieuw de veranderingen in die bereikcijfers per week;
- de etmaalgedeelten waarin het meest wordt gelezen en de verschuivingen die zich daarin
sinds de jaren zeventig hebben voorgedaan;
- verschillen in de aan lezen bestede tijd op de diverse peilmomenten, uitgesplitst naar de
relevante demografische en sociaal-culturele kenmerken.
Hoofdstukken 5, 6 en 7
In deze drie hoofdstukken worden de onderzoeksgegevens gedetailleerd weergegeven voor
achtereenvolgens kranten, tijdschriften en boeken. Ook op het lezen van afzonderlijke soorten
of genres kranten, tijdschriften of boeken wordt dan ingegaan. De thema's aan de hand
waarvan de ontwikkeling wordt beschreven, zijn dezelfde als hiervoor opgesomd. Van dit
stramien wordt in zoverre afgeweken dat er, behalve gegevens over de periode 1975-1990,
ook cijfers uit de jaren dertig, vijftig en zestig over het lezen van de drie soorten lectuur
worden gepresenteerd.
De aan boeken bestede tijd in de tijdsbudgetonderzoeken wordt niet, zoals bij kranten en
tijdschriften, per titel of genre gemeten. Om ten dele in deze lacune te voorzien, zijn in het
enquêtedeel van het TBO'90 aanvullende vragen gesteld over de voorkeur voor verschillende
genres boeken. Op basis van die gegevens is in hoofdstuk 7 onder meer het verband
bestudeerd tussen leesvoorkeur enerzijds en de aan boeken bestede tijd anderzijds.
Met hoofdstuk 7 wordt het descriptieve deel van het onderzoek afgesloten. In de drie laatste
hoofdstukken 8, 9 en 10 worden mogelijke oorzaken voor de waargenomen veranderingen
geanalyseerd.
Hoofdstuk 8
In hoofdstuk 8 wordt eerst berekend in welke mate en bij welke groepen de waargenomen
ontwikkeling afwijkt van de lijn die verwacht had mogen worden. Voor die extrapolatie is
uitgegaan van de aanvankelijke leesgewoonten per opleidingsniveau, en vervolgens is
berekend hoeveel er over de gehele bevolking gemiddeld zou zijn gelezen als de diverse
opleidingscategorieën begin jaren negentig nog evenveel zouden lezen als hun evenknieën bij
de eerste meting nog deden. Aangezien leeftijd en beschikbare tijd eveneens van invloed zijn
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op leesactiviteiten, zijn ook wijzigingen in de publiekssamenstelling op die kenmerken, in de
extrapolatie meegerekend.
Uit de beschrijvende hoofdstukken is dan inmiddels gebleken dat de teruggang in het lezen
verschilt per opleidingscategorie, leeftijdsklasse en sekse. Deze door de tijd veranderde
effecten worden in hoofdstuk 8 eveneens uitgediept. Waar dit maar mogelijk is, worden
recente bevindingen over de invloed van achtergrondkenmerken vergeleken met
overeenkomstige gegevens uit de jaren vijftig.
Een volgende stap naar een verklaring is om mogelijke oorzaken te testen. Zoals uiteengezet
in paragraaf 1.5 worden dus eerst mogelijke andere oorzaken dan televisie onderzocht, en die
procedure bestaat uit twee onderdelen. In hoofdstuk 8 wordt eerst onderzocht in hoeverre er
oorzaken gevonden kunnen worden in de veranderde samenstelling van het potentiële
lezerspubliek. Het lezen wordt hierbij beschouwd als ware het een op zichzelf staand geheel
waarbij veranderingen veroorzaakt zijn doordat komende en gaande publieksgroepen
uiteenlopen naar kenmerken die voor lezen belangrijk zijn. Hiertoe worden de leesgewoonten
van de diverse geboortejaargangen (cohorten) door de tijd gevolgd. Die analyse, waarin
tevens de relatie tussen geboorteperiode en levensfase is betrokken, beslaat het grootste deel
van hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 9
In dit hoofdstuk komt het tweede onderdeel van de testprocedure aan de orde. Het lezen wordt
erin benaderd als een mogelijke vrijetijdsbesteding en onderzocht wordt dan in hoeverre het
lezen in de loop der tijd door steeds meer andere vormen van ontspanning wordt weggedrukt.
Personen lezen het meest in huiselijke kring. Veranderingen in de mate van huiselijkheid van
bepaalde groepen zouden door kunnen werken in een afname van de aan lezen bestede tijd.
Vervolgens is er de vraag of de teruggang van de gelezen tijd enig verband houdt met de
verbreding van het individuele repertoire aan vrijetijdsactiviteiten, dan wel met de toename
van afzonderlijke activiteiten zoals uitgaan of sportbeoefening.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de tamelijk ingewikkelde relatie tussen lezen en televisie
kijken. Personen die een meer dan gemiddelde hoeveelheid tijd bij de televisie doorbrengen,
zo bleek uit het voorgaande onderzoek, besteden al evenzeer een meer dan gemiddelde
hoeveelheid tijd aan lezen. Desondanks was de leestijd in de periode 1975-1985 onder die
groep sterker teruggelopen dan onder de rest van de steekproeven. De verhouding tussen
televisie kijken en lezen wordt in hoofdstuk 9 opnieuw onderzocht, nu voor de periode
1975-1990. Hierbij wordt ook gekeken naar de verhouding tussen televisie kijken en de
aandacht voor afzonderlijke soorten lectuur.
Hoofdstuk 10
Na de diagnoses uit de hoofdstukken 8 en 9 is het aantal mogelijke oorzaken kleiner
geworden, waardoor het verklaringsprobleem scherper kan worden omlijnd. Op dat punt in
het betoog aanbeland, zijn er dan nog vijf mogelijke oorzaken dit niet konden worden
`vrijgepleit'.
Daarbij gaat het om de volgende factoren:
- een toegenomen onrust vanwege complexere dagtaken onder groepen die oorspronkelijk
veel plachten te lezen;
- een toegenomen concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding;
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een afgenomen waardering voor lectuur in verband met het overvloedige aanbod;
een afgenomen vermogen van het publiek om informatie op zinvolle wijze te ordenen;
de specifieke invloed van de televisie op de veranderde leesgewoonten.

In de finale worden die mogelijke verklaringen getoetst, bij drie van de vijf gebeurt dit aan de
hand van een kwantitatieve analyse. De laatste van de rij - de invloed van de televisie - wordt
hierbij het uitvoerigst (kwantitatief) getoetst. De reden hiervoor werd al aangestipt: de
toename van het televisie kijken zou uiteenlopende effecten gehad hebben op het lezen, en dit
zou in de eerste plaats afhangen van kenmerken van het publiek. Volgens de gehanteerde
theorie zal het substitutiegedrag (lezen inruilen tegen tv kijken) afhangen van de kennis en
ervaring die personen reeds op een bepaald terrein hebben verworven. Hoe sterker die
investeringen aan teksten zijn gebonden, hoe minder de geneigdheid zal zijn om het lezen op
dit punt op te geven ten gunste van het televisie kijken. De vraag of personen in hun jeugd en
leerperiode al dan niet met televisie zijn opgegroeid, zal volgens de aannames bepalend zijn
voor hun bereidheid om lezen tegen televisie-ervaringen in te wisselen.
Ten slotte mag aangenomen worden dat het substitutiegedrag zal afhangen van het type
lectuur. Ook ten aanzien hiervan is er een hypothese uitgewerkt en getoetst.
Hoofdstuk 11
Zoals gebruikelijk wordt dit rapport afgerond met een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen.
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Noten
1

2

3

Zie bij voorbeeld H. Kraima, directeur van de Stichting collectieve propaganda van het Nederlandse Boek, in een
toespraak ter gelegenheid van de 38e Kinderboekenweek op maandag 7 september 1992. Zijn kritiek werd in de
dagbladpers onder andere in de Volkskrant van 8 september 1992 zonder commentaar overgenomen. Uit de
uitlatingen van Kraima kon worden opgemaakt dat hij onvoldoende bekend was met door hem bekritiseerde
onderzoek. De verslaggever had onder meer dit misverstand bij hem opgetekend: "Het rapport baseert zich op een
onderzoek over de vrijetijdsbesteding in één week in september".
Na de voorgaande toelichting in de paragrafen 1.2 en 1.3 moge duidelijk zijn dat het TBO-onderzoek in de eerste
plaats geen onderzoek is dat zich uitsluitend op de vrijetijdsbesteding richt, en in de tweede plaats dat de
achtereenvolgende peilingen niet in september maar in oktober worden gehouden. In de derde plaats was er op het
tijdstip van zijn commentaar nog geen (integraal) rapport over het lezen gereed. Wel waren de eerste tellingen en
uitsplitsingen beschikbaar, waarover in het Sociaal en Cultureel Rapport werd gerapporteerd en daarnaast een artikel
met de eerste conclusies in de vakpers (Kraaykamp en Knulst 1992).
Gesteld al dat personen zich steeds rekenschap geven van het karakter van hun bezigheden, dan kan men zich
vervolgens nog afvragen of dit interessant is om te weten. In het gekozen onderzoeksontwerp hoort het tot de taak van
de onderzoekers om door redeneren en toetsen uit te maken welk karakter bezigheden feitelijk hebben gehad. Als bij
voorbeeld zou blijken dat personen met een overeenkomstige functie en tijdsdruk toch nog sterk verschillen naar de
gelezen tijd, of dat men lezen dikwijls inruilt tegen vrijetijdsbezigheden, dan zegt dit meer over het karakter van de
bezigheden dan een subjectieve lezing van de betrokkenen zelf. Uit die subjectieve taxaties blijkt bij voorbeeld dat
mensen, lukraak gevraagd naar hun belangstelling voor boeken, daarvan hoger opgeven dan uit hun dagboek met
tijdbestedingsgegevens valt af te leiden (zie hierover hoofdstuk 7). Natuurlijk kan het voor andere doeleinden
belangrijk zijn te weten welke betekenis mensen zelf aan lezen toekennen. In dit onderzoeksontwerp worden echter
revealed preferences als meer informatieve data opgevat dan stated preferences.
Waar dat zinvol is, wordt tevens gewerkt met aanvullende indicaties over de mate van gebondenheid, zoals de
aanwezigheid van jonge kinderen in het gezin, of de vraag of het werk uit een of uit meerdere verplichtingen bestaat
(b.v. arbeid èn huishoudelijke zorg).
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2 Leesgewoonten onder de heerschappij van het gesproken en
geschreven woord (1935-1960)

2.1 Inleiding
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Er zijn tijden geweest waarin slechts weinigen de kunst van het lezen verstonden. Wie die
kunst beheerste, kreeg toegang tot tal van nieuwe ervaringen en het ligt wel enigszins in de
rede dat er voor toenmalige lezers veel ontzag bestond. Dat geldt immers in het algemeen
voor exclusieve zaken die de gebruiker veel extra vermogen opleveren. Uit het verleden zijn
wel enige uitspraken overgeleverd waarin representanten uit de nieuw gevormde groep van
leken-lezers de verrukkingen van het lezen onder woorden brengen. Mensen die tussen een
overvloed aan boeken en lectuur zijn opgegroeid en papierschaarste nooit zelf hebben
meegemaakt, kunnen zich daar moeilijk meer een voorstelling van maken. In vergelijking
daarmee moet het betreden van de elektronische snelweg en de wereld van Internet slechts een
uitstapje zijn, vooral voor personen die al in een wereld van televisie en
computerbeeldschermen zijn opgegroeid. Helaas is er weinig bekend over het prille begin van
het lezen uit liefhebberij.
Hoofdstuk 2 gaat voornamelijk over het lezen in een samenleving waarin de leesbeschaving al
bijna gemeengoed was geworden en vervolgens een periode van bloei doormaakte.
Paragraaf 2.2 biedt een bescheiden terugblik op de periode waarin boeken, tijdschriften en
kranten hun huidige vorm hebben gekregen en uitgegroeid zijn tot massamedia. Het eerste
empirische onderzoek in Nederland naar onder meer het lezen werd rond het midden van de
jaren dertig gehouden. Dit onderzoek, dat ook interessante informatie bevat over het gebruik
van het toen nog jonge medium radio, wordt in paragraaf 2.3 samengevat. De stand van het
lezen twintig jaren later, dus rond het midden van de jaren vijftig, vormt het onderwerp van
paragraaf 2.4. De bron hiervoor is de grootschalige survey naar de vrijetijdsbesteding in
1955/'56 door het CBS. De gedrukte media moesten toen in populariteit wedijveren met de
radio, want beide media werden in brede kring frequent gebruikt. Aan het begin van de jaren
zestig loopt het primaat van drukpers en radio op zijn eind. Televisie maakt haar opwachting
en dit medium leidt na korte tijd al tot ingrijpende verschuivingen in de huiselijke
tijdspassering. In het CBS-vrijetijdsonderzoek 1962/'63 werd een voorlopige balans
opgemaakt. In paragraaf 2.5 wordt aan de hand van die data een signalement geschetst van de
eerste televisiebezitters. Verder komen verschillen in kijkgewoonten binnen die eerste groep
er aan de orde en vervolgens de consequenties van het gewijzigde medialandschap voor het
lezen.

2.2 Kort historisch overzicht
Boeken, circulaires en periodieken waren de eerste soorten drukwerk. Al in de zestiende eeuw
verschenen er in de Nederlanden besluitenlijsten van overheidsorganen en almanakken in de
vorm van periodieken. In de zeventiende eeuw kwamen er op gezette tijden kranten en
naamlijsten van de drukpers. Geleerden-tijdschriften en satirische tijdschriften zijn tegen het
einde van de zeventiende eeuw voor het eerst gesignaleerd, maar pas in de achttiende eeuw
zijn er periodieken verschenen die met reden tijdschriften mogen heten, zoals spectators,
algemeen-culturele tijdschriften en vakbladen (Johannus 1995: hoofdstuk XI).
Historici menen dat het lezende deel der natie in de periode vóór circa 1850 zich globaal laat
opsplitsen in een geletterde professionele elite (b.v. geestelijken, notarissen en hogere
beambten), die jaarlijks uiteenlopende boeken en brochures las (`extensieve lezers'),
tegenover een veel omvangrijker laag uit de bevolking voor wie lezen en schrijven niet tot het
dagelijkse werk behoorde en die een bescheiden bestand aan teksten las en herlas (`intensieve
lezers').
Bijbels, godsdienstige instructieboekjes en almanakken hoorden tot de teksten die in brede
kring telkens werden gelezen (Van Deursen 1978; Burke 1979). De ingezetenen van de
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Republiek waren in voor die tijd uitzonderlijke mate het lezen machtig. De oefening in
bijbellezen, dat tevens in reactie op een katholieke aanschouwelijke geloofsbeleving werd
gepropageerd, is hieraan niet vreemd geweest.
Toch heeft het nog geruime tijd geduurd alvorens lezen voor iedereen die individuele
bezigheid werd die we nu gewoon zijn. In vergelijking met tegenwoordig verscheen drukwerk
tot in de negentiende eeuw mondjesmaat en mede hierom werden tekstbundels samen met
anderen gelezen, gekoesterd en herlezen. De bijbel en andere godsdienstige teksten werden
lange tijd in gezelschap voorgelezen; kranten werden tot in de negentiende eeuw gedeeld met
vreemden in koffiehuizen (Jansen 1976; Schneider en Hemels 1979). Vlugschriften gingen
van hand tot hand, en spectaculaire berichten over oorlogen en rampen waren aanvankelijk
niet eens als geprivatiseerde lectuur verkrijgbaar. Deze voorlopers van de krantekoppen
werden menigmaal omgezet in rijm en gedramatiseerd tot rolprenten, zodat dit `nieuws' als
standwerk nog maandenlang aan de man kon worden gebracht.
Er zijn aanwijzingen dat het lezen in huiselijke kring voor velen deel uitmaakte van de
godsdienstoefening. Uit onderzoek van boedelinventarissen in het achttiende-eeuwse Den
Haag is gebleken dat bij 19% van de nagelaten boedels geen en bij 41% één tot hooguit tien
boeken werden aangetroffen (De Kruif 1994). In alle boedels bestond het leeuwedeel uit
bijbels en andersoortige religieuze bundels, maar er bleek wel verband tussen de omvang van
de verzameling en het aandeel daarin van religieuze bundels: hoe minder nagelaten boeken,
hoe groter het aandeel van religieuze boeken. Eerst in grotere boekverzamelingen (ten minste
100) bereikte het aandeel van niet-religieuze boeken de 25%. Maar ook in die gevallen heeft
het instructieve en informatieve genre (almanakken, geschiedenis, aardrijkskunde) de
overhand op verhalende literatuur. Boeken zouden dus vooral gekocht zijn indien deze zich,
zoals de bijbel en instructief naslagwerk (Cats, almanakken), voor herhaaldelijk gebruik
leenden.
Zelfs de extensief lezende elite zou volgens Kloek en Mijnhardt (1988b) in de periode vóór
1850 zelf nog niet zo veel boeken hebben aangeschaft. Men leende die vooral nog bij
leesgezelschappen (voorlopers van de latere openbare leeszalen). In een andere publikatie
wijzen de auteurs erop dat het selecteren en aanschaffen van boeken in een tijd zonder een
reguliere boekrecensie tamelijk riskant was: een aangelegenheid die men graag aan
leesgezelschappen overliet (Kloek en Mijnhardt 1993). Het is dan ook niet goed mogelijk om
uit gegevens over boekenbezit conclusies te trekken over toenmalige leesgewoonten en de
plaats die verhalende lectuur hierbij zou hebben ingenomen. Aangenomen kan echter worden
dat het lezen van dit genre eerst in de negentiende eeuw op algemener schaal ingang heeft
gevonden, waarmee deze ontwikkeling samenvalt met de verbreiding van het extensieve
lezen. Deze `leesrevolutie', die sommige historici zich al in de achttiende eeuw zien
voltrekken, zou volgens Kloek en Mijnhardt hier te lande driekwart eeuw later een feit zijn
geweest (Kloek en Mijnhardt 1988b). Die stelling wordt bevestigd in een recente studie over
tijdschriften in de periode 1770-1830 (Johannus 1995). De auteur constateert over die
periode: "Er heeft wel degelijk een forse groei van het aantal periodieken plaats, en er valt een
toenemende specialisering aan te wijzen. Maar de ontwikkeling in de bestudeerde periode
levert toch eerder het beeld van een evolutie dan van een revolutie op." En even verderop: "Er
zijn aanwijzingen dat juist na de onderzochte periode, in de jaren 1840 en 1850 in Nederland
werkelijk een snelle en krachtige groei van het tijdschrift optreedt." (Johannus 1995:
hoofdstuk XI).
De sterke uitbreiding van het (extensief) lezende publiek laat zich aan verschillende factoren
toeschrijven. Vanwege snellere produktietechnieken zijn de papierkosten in de loop van de
negentiende eeuw aanzienlijk lager geworden (de kwaliteit i.e. duurzaamheid van het papier is
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hierdoor overigens ook verminderd). Voorts werd er in de tweede helft van de vorige eeuw
belangrijke vooruitgang geboekt bij de druk van afbeeldingen (onder meer door een eerste
toepassing van fotografische technieken), zodat boeken en periodieken van levensechte
illustraties konden worden voorzien.
De stijgende populariteit van de drukpers werd lang niet door iedereen toegejuicht.
Autoriteiten en overheden zagen deze vooral als een bedreiging, en heffingen op papier en
drukwerk moesten die populariteit intomen. Het dagbladzegel - een specifieke belasting op
dagbladen, die ze buiten het bereik moest houden van minvermogenden en `minkundigen' werd pas in 1869 afgeschaft (Schneider en Hemels 1979).
Ondanks aanvankelijke belemmeringen kon het uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften
uitgroeien tot een lucratieve onderneming. In dit klimaat ontwikkelde het schrijven en
redigeren van kopij zich tot een betaald vak, waarbij verslaggevers en broodschrijvers de
plaats innamen van liefhebberende dominees en geleerden. Veelal in navolging van
buitenlandse voorbeelden ontstonden er nieuwe boekgenres en nieuwe soorten nieuwsbladen
en tijdschriften, want door de toename van de publicerende concurrentie, kwam er tevens een
grotere druk om de nog onbezette plaatsen op te zoeken. Met de toepassing van verbeterde
illustratietechnieken ontstonden begin negentiende eeuw de eerste beeldromans (Gedin 1977).
In de tweede helft van die eeuw kwamen er geïllustreerde tijdschriften die op een breed
publiek mikten (de eerste familiebladen). Bovendien ontstonden binnen de kranten- en
tijdschriftpagina's nieuwe rubrieken, zoals het feuilleton. De afloop van die vervolgverhalen
werd in brede kring het gesprek van de dag.
Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond ook de krant in zijn huidige vorm. De
courant was lange tijd een kroniek van bijzondere gebeurtenissen geweest, bedoeld voor
handelslieden, gezanten en anderen wier bestaan van internationale verwikkelingen afhing.
Daarbij was het belangrijk te weten waar oorlog dreigde, wie de lakens in de bereisde landen
feitelijk uitdeelde en wiens gunst men moest zien te verwerven.
Feiten en geruchten liepen daarbij in elkaar over en berichten werden gekruid met de
verbeeldingskracht van de opstellers. Bij de negentiende-eeuwse courantiers groeide het besef
dat meningen en feiten niet door elkaar mochten lopen. Het vergaren en najagen van
nieuwsfeiten ontwikkelde zich tot een vak met specialisaties voor bij voorbeeld plaatselijk,
landelijk en buitenlands nieuws. De vroegere speculaties en roddels over hooggeplaatste
personen zijn een eeuw later getransformeerd in ingehouden politieke bespiegelingen ofwel
boulevardrubrieken. Rond 1900 zijn er bladen die overwegend in politiek dan wel societynieuws zijn gespecialiseerd.
Vanwege een gestage groei van het lezende publiek was er genoeg ruimte voor nieuwe
specialisaties. Steeds meer lezers bleken ook bereid zich als vaste klanten op dagbladen en
tijdschriften te abonneren. Rivaliteit om nieuwe nering ging samen met het ideologische
fanatisme van de opkomende zuilen. Wie zich op een blad abonneerde, diende de katholieke,
protestantse of socialistische zaak. De verzuilde kranten en bladen vormden vervolgens
gezamenlijk weer één front in hun concurrentieslag met de `neutrale' bladen die (evenals in de
ether) `sensatiezucht' en `winstbejag' werd aangewreven. De verzuilde drukpers en omroep
slaagden er enige decennia in om personen van uiteenlopende achtergrond (met en zonder
scholing, uit de steden en van het platteland) aan een zelfde krant en tijdschrift te binden. Een
normalere schifting tussen high brow en low brow bladen (popular en quality papers), die in
de meeste andere landen voorkwam, werd zo door zuilen geruime tijd tegengehouden; die
segmentering kreeg alleen kans op het levensbeschouwelijk neutrale terrein.1
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De rol van kranten is vaak beschouwd uit een gezichtspunt van emancipatie en partijvorming.
Het feit dat het uitgeven van kranten en tijdschriften mede ontstaan is als onderneming, met
een noodzaak zich van de concurrentie te onderscheiden, dreigt hierbij wel eens op de
achtergrond te verdwijnen. Door de nadruk op emancipatie en partijvorming wordt een ander
idealistisch aspect echter over het hoofd gezien. De dagbladen uit de eerste helft van deze
eeuw lijken een belangrijke schakel te zijn geweest in een proces van volksopvoeding. Door
de volgorde in de berichtgeving werd de lezer elke dag weer opnieuw te verstaan gegeven dat
politieke en maatschappelijke verwikkelingen belangrijker nieuwsfeiten werden geacht dan
misdrijven, schandalen of drama's die de gevoelige snaar van een breed publiek raken.
Alvorens de lezer mocht toegeven aan het `lichtere' werk van gemengde berichten, sport of het
feuilleton, diende hij eerst burgerzin en politieke meelevendheid op te brengen.
Die beschavingsdrang is bij veel kranten en actualiteitenrubrieken nog steeds werkzaam. Op
een buitenstaander maakt dit de indruk alsof burgers over niets liever worden voorgelicht dan
over binnen- en buitenlandse politieke aangelegenheden. De vraag in hoeverre dit
beschavingsoffensief geslaagd mag heten, blijft hier verder rusten.2
Belangrijk in dit verband is te wijzen op een ander aspect van gedragsregulering, dat nooit
bewust werd nagestreefd, terwijl dit aspect nu juist wel verreikende invloed lijkt te hebben
gehad: een toegenomen mate van zelfbeheersing bij de activiteit van het lezen zelf. Het
hardop lezen, het slaken van kreten bij opwindende passages en zelfs de meebewegende
lippen, zijn bij volwassen lezers geleidelijk verdwenen. Die uitingen van meelevendheid heeft
de volwassen lezer geleidelijk leren onderdrukken. Bij het lezen is de sensatie verinnerlijkt,
zodat een geroutineerd lezer tegenwoordig wordt gekenmerkt door stilte en concentratie op de
tekst. Deze ontwikkeling vertoont overeenkomst met een proces van disciplinering en
zelfbeteugeling dat zich onder het publiek van concertzaal en schouwburg (musea) heeft
voorgedaan. Een plechtige overgave, tot uitdrukking gebracht in een roerloze houding en
eerbiedig zwijgen, heeft hier sinds het einde van de negentiende eeuw ingang gevonden
(Sennett 1986: 205-213, 261; Smithuijsen 1991).
In de huidige periode is de houding van lezers - of meer in het algemeen: van de
thuisblijvende cultuurconsument - gaandeweg informeler geworden,3 in tegenstelling tot die
van de concert- of schouwburgbezoeker. Terwijl het stilzwijgende lezen de tand des tijds heeft
doorstaan, is de lichaamshouding tijdens het lezen bijzonder informeel geworden.
Vermoedelijk is dit in de hand gewerkt door het uitbrengen van steeds meer lectuur in
informele en goedkope uitvoering (paperback, handzaam magazine-formaat). Boeken en
bladen genieten niet langer die eerbied die kenmerkend was voor een vroegere situatie van
lectuurschaarste. Het zelf vervaardigde, beschermende omslag dat zelfs bij bladen als
radiogidsen gebruikt werd, is geheel uit de tijd. Op alle denkbare plaatsen en in velerlei
lichaamshouding wordt er tegenwoordig gelezen. Het zou interessant zijn te onderzoeken in
hoeverre dit samenhangt met veranderingen in het sociale prestige van (het lezen in) boeken.4

2.3 De eerste landelijke gegevens over vrijetijdsbesteding en leesgewoonten in de
jaren dertig
In de periode 1934-1935 werd er onder leiding van de sociaal-geografen Blonk en Kruyt
(1936) een enquête gehouden onder georganiseerde arbeiders en kantoorbedienden op
verschillende plaatsen in het land.5 Zij zijn de eerste Nederlandse onderzoekers die de
tijdsbudgetmethode hebben gebruikt. De 226 deelnemers aan dit deel van het onderzoek
hebben twee weken lang volgens de wijzers van de klok hun bezigheden genoteerd.
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Beroepsarbeid kostte in totaal gemiddeld 56 uur per week. Na aftrek van de uren die besteed
werden aan nachtrust, fysieke verzorging, maaltijden, `hulp aan de vrouw' en reparaties,
resteerden er circa 42 `netto' vrije uren (Blonk en Kruyt 1936: 19). Binnen die overschietende
tijd (`netto vrije tijd') werd er gemiddeld 3 uur en één kwartier met volledige aandacht naar de
radio geluisterd, i.e. 8% van alle vrije uren. Let men alleen op de 75% van de onderzochten
die radio of distributie bezat, dan zou de geluisterde tijd op 4 uur en 20 minuten uitkomen,
een kleine 40 minuten per dag.
Aan lezen en studie zou de onderzochte groep liefst 3,5 keer zo veel tijd hebben besteed als
aan de radio. De radio vulde tevens minder tijd dan het gezelligheidsleven met gezinsleden,
minder ook dan de tijd die men aan het samenzijn met familie, kennissen, buren of aan
verenigingen besteedde. Men besteedde echter meer tijd aan de radio dan aan rubrieken als
liefhebberijen, uitgaan, uitstapjes, wandelingen of sportwedstrijden (Blonk en Kruyt 1936:
32).
Rond 1935 waren er per 100 huishoudens ongeveer 45 radiotoestellen of distributieapparaten.
De verspreiding van de radio is minder snel gegaan dan die van de televisie, en dat valt vooral
aan de crisisjaren toe te schrijven. Een eigen radiotoestel ging met prijzen tussen 100 en 300
gulden het maandloon van een arbeider ver te boven. In de jaren dertig werd echter gretig
gebruik gemaakt van huurkoopregelingen. Ook distributie (50 cent per week, 26 gulden per
jaar in het begin van de jaren dertig) betekende voor menig gezin een dure liefhebberij. Uit
het forse aantal aangeslotenen en andere feiten blijkt duidelijk dat veel huishoudens die offers
voor het radio luisteren over hadden. Het orgaan van radiodistributeurs meldde in de tweede
aflevering van 1931: "Er zijn ons gevallen bekend van werkeloozen, die liever van hun krant
afstand deden dan van hun radio-aansluiting. Een Centrale-houder, die veel abonnees met een
zeer laag inkomen heeft, zeide ons: `Eerst betalen ze de radio en dan de huur.'..."6 Ook andere
bronnen wijzen erop dat mensen bijzonder veel over moeten hebben gehad om maar deel te
kunnen hebben aan die nieuwe luxe (Baudet 1986: 174).7
Het onderzoek van Blonk en Kruyt was niet representatief, want het was gehouden onder een
bijzondere groep uit de werkende bevolking die een groot deel van de vrije tijd aan lezen,
studie, lezingen, cursussen en dergelijke zou hebben besteed. De auteurs wijzen er bij
verschillende uitslagen telkens op dat hun cijfers een geflatteerd beeld geven van de werkende
bevolking (zie b.v. Blonk en Kruyt 1936: 42 en 43). Van de wekelijkse vrije uren besteedde
de onderzochte groep van 226 personen 28% aan `lectuur, studie thuis of in de leeszaal'. Het
cijfer omvatte dus tevens de tijd die in tegenwoordige peilingen tot studie en opleiding (o.a.
huiswerk voor cursussen) wordt gerekend. Hoewel er geen uitsplitsingen werden gegeven,
valt uit verdere bijzonderheden wel op te maken dat het lezen van kranten, boeken en
tijdschriften het grootste deel van die waargenomen 28% moet hebben uitgemaakt. 41% van
de groep hield zich bezig met `studie voor algemene ontwikkeling', terwijl het lezen van
kranten praktisch bij iedereen werd waargenomen. Het lezen werd zelfs zo normaal geacht dat
Blonk en Kruyt in hun rapportage het niet-lezen voorop stelden: "Slechts 3% leest geen enkel
dagblad (...)."8 "Terwijl 3% geen dagblad leest is dit bij tijdschriften 27%. (...) Tellen we alle
opgaven van periodieken op, die onze enquêtepersonen lezen (de dagbladen niet
meegerekend) dan komen we op het respectabele getal van (...) gemiddeld (...) bijna 3 per
hoofd." (Blonk en Kruyt 1936: 46). Lezen stond dus vooral voor het lezen van kranten en
tijdschriften. Het lezen van boeken was niet zo normaal. Ze schreven hierover: "Het boek legt
het af tegen het periodiek en de radio. Lezen 3% geen enkel dagblad, 27% geen enkel
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tijdschrift, luisteren 25% niet geregeld naar de radio, 36% lezen geen boeken." (Blonk en
Kruyt 1936: 46).
In hun slotbeschouwing, waarin het oordeel over de verkorting van de arbeidstijd en de
vrijetijdsbesteding doorslaat naar de `kant van de voordelen', signaleren de auteurs ook enige
`verontrustende symptomen': "Dat meer dan het derde deel van onze, nog wel een
geselecteerde groep vormende, arbeiders geen boeken leest, bewijst hoe op dit gebied onze
Maatschappij (WK/GK: bedoeld wordt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen), na
anderhalve eeuw werken, evenals andere verenigingen nog altijd nuttig werk kan verrichten.
Vooral het afnemen hier en daar van de leeslust onder de jongeren, of hun geringe animo voor
ontwikkelingsarbeid of actieve muziek, zang- en toneelbeoefening (...) eist de aandacht,
evenals het nog weinig de natuur in trekken. Als zware concurrenten schijnen hier bij op te
treden: bioscoop, dansvloer, wedstrijdbezoek, hier en daar ook toenemend alcoholisme."
(Blonk en Kruyt 1936: 73-74). Verder rekenden zij de opmars van het passieve radio
luisteren eveneens tot de verontrustende symptomen.

2.4 Leesgewoonten in de jaren vijftig volgens het CBS-onderzoek
In 1950 bereikte de bevolking een omvang van 10 miljoen. De wederopbouw was in volle
gang, maar de uitwaaiering van woongebieden naar rand- en forensengemeenten was nog
nauwelijks begonnen. In de steden woonde men dicht op elkaar, de bezetting per woning was
eveneens hoog. Terwijl er nog niet zo veel vrije uren waren, was er per vrij uur in reële
koopkracht half zo veel te verteren als begin jaren negentig (Knulst 1989: 78). In 1951 ging
ruim 85% van de inkomsten in een werknemersgezin op aan voeding, huisvesting, huisraad,
energie, kleding en ziektekosten. Voor ontwikkeling, ontspanning, roken en vervoer schoot
13% over. Vervoer betekende in de jaren vijftig voor de meesten: fiets, bus/tram of trein. Men
kwam nog niet vaak buiten de woonplaats en als dit wel gebeurde was het niet ver erbuiten
(CBS 1989: 137). De arbeidstijd uitgedrukt per jaar lag voor arbeiders en kantoorpersoneel
ongeveer 30% hoger dan nu.
Mensen waren in hun vrije tijd sterker op elkaar aangewezen dan nu. Ruimte en uitrusting om
eigen interesses tot gelding te brengen, waren er alleen bij de rijksten. Gezinnen hadden in
1950 een gemiddelde omvang van 3,7 personen. Jongeren bleven thuis wonen totdat ze
huwden en - vanwege de woningnood - dikwijls ook nog geruime tijd daarna. De woonruimte
per gezinslid bedroeg ongeveer de helft van de huidige, maar die kon slechts een deel van het
jaar effectief worden benut. In het stookseizoen was elk lid van het gezin op de verwarmde
huiskamer aangewezen, want in slechts 4% van de woningen was centrale verwarming
(tegenwoordig ca. 74%, zie Van Ours 1985: 113). Voor huidige begrippen zat men als het
ware op elkaars lip. Niet dat men meer vrije uren thuis doorbracht dan nu. Van elke drie vrije
uren werden er evenals nu twee thuis besteed.9 Nee, voor individuele gezinsleden bestond
domweg minder gelegenheid zich anders te vermaken dan met de rest van het gezin, omdat
men zich nauwelijks nog (met eigen spullen) kon afzonderen. In de huiskamer was weinig
plaats voor individualisme. Het gebrek aan privacy was op sprekende wijze gedramatiseerd
in de populaire radioklucht van de Familie Doorsnee.
De radio nam in de jaren vijftig een centrale positie in binnen het huiselijk leven. Nooit werd
deze intensiever beluisterd dan toen. In 1953 werd er door de bevolking van achttien jaar en
ouder per week gemiddeld vijftien uur en drie kwartier naar de radio geluisterd. Dit cijfer
kwam naar voren uit een onderzoek uit april 1953 van het CBS. Het was het eerste landelijke
onderzoek dat geheel aan de radiobeluistering was gewijd (CBS 1954). Ongeveer een vijfde
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van alle tijd die men bij een spelende radio doorbracht, zou met aandacht zijn geluisterd
(CBS 1957b: 29).
De gelegenheid om thuis te zijn en te luisteren, zo bleek onmiskenbaar, was het meest
bepalend voor de mate van het radiogebruik. Zowel op door-de-weekse dagen als op
zondagen correspondeerde het aantal luisteraars telkens met het aantal thuiszijnden. De
nieuwsuitzendingen van het ANP, de bonte avonden, de hoorspelen en de sportreportages op
zondagmiddagen waren de meest beluisterde programma's.10
Het eerste landelijk representatieve tijdsbudgetonderzoek dateert van na de oorlog. De cijfers
hiervan zullen in het vervolg van dit rapport nog vaak worden gebruikt, reden om dit
onderzoek thans wat uitvoeriger te introduceren. In de periode november 1995-januari 1956
onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek de tijdsbesteding tijdens werkdagavonden
en het weekend (CBS 1957).11 In 1955 stonden werkdagen overdag en zaterdagochtenden nog
in het teken van werk: beroepsarbeid, huishoudelijk werk dan wel het volgen van onderwijs.
Het onderzoek naar de tijdsbesteding werd geconcentreerd op dat weekdeel waarin niet
gewerkt werd en de scholen dicht waren. Gekozen werd voor de vijf werkdagavonden van
17.30 tot 24.00 uur, de zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur en de zondag van 8.00 tot 24.00
uur; te zamen een tijdvak van 60,5 uur (vgl. figuur 4.3).
Binnen dat tijdvak werd 23,9 uur aan vrijetijdsbezigheden besteed en ruim 5 uur aan lezen.12
Dat betekende 22% van alle vrije uren. Het grootste deel hiervan, 2,4 uur, viel toe aan
boeken, 2,1 uur aan kranten en 0,7 uur aan tijdschriften.
Mannen lazen wekelijks meer dan vrouwen: 6,2 uur tegenover 4,2 uur. Het verschil tussen de
seksen bleek het grootst in de levensfase van 40 jaar en ouder. De rapporteurs van het CBS
vatten hun bevindingen over lezen en sociaal milieu als volgt samen: "Het lezen is
gemeengoed, de hoeveelheid er aan bestede tijd is in alle lagen der bevolking (zeker waar het
mannen betreft) vrijwel even groot." (CBS 1957b: 20).
Landarbeiders en boeren lazen verhoudingsgewijs het minst (20% van de vrije uren), de
loontrekkende middenstand (kantooremployés, ambtenaren, e.d.) alsmede leidinggevenden en
welgestelden het meest (23% resp. 25% van de vrije uren). Onder de vrouwen waren het de
echtgenoten en overige gezinsleden van arbeiders en zelfstandige middenstanders die het
minst lazen: in beide gevallen 18% van de vrije uren. De vrouwelijke gezinsleden die tot de
loontrekkende middenstand werden gerekend lazen verhoudingsgewijs het meest: 23% van de
vrije uren en dit was meer dan de vrouwen van de groep leidinggevenden en welgestelden
(21% van de vrije uren, CBS 1957b: 22). Er werd onder zowel mannen als vrouwen meer
gelezen naarmate de leeftijd hoger lag. Mannen van 60 jaar en ouder vulden liefst 29% van
hun vrije uren met lezen, jonge mannen tussen 18 en 23 jaar slechts 16%. In die levensfase
werd het minst van al gelezen. Onder de 18 jaar bleek het verband tussen leeftijd en gelezen
tijd negatief: de 12-14-jarigen lazen meer dan de 15-17 jarigen en deze weer meer dan 1823-jarigen.
"Op het platteland is het vooral de krant die uitvoerig wordt gelezen. De risicodragende
middenstand besteedt verhoudingsgewijs meer tijd aan tijdschrift en weekblad (vooral de
vrouwen). De loontrekkende middenstand investeert de meeste leestijd in boeken. De aard der
leesbelangstelling wijzigt zich ook met het klimmen der jaren", rapporteerden de
onderzoekers (CBS 1957b: 22). Die uitspraak wordt geïllustreerd door figuur 2.1.
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Figuur
2.1 Tijd
(1957b)
besteed aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften tijdens werkdagavonden en het
weekend, naar leeftijd, najaar en winter 1955/'56 (in uren per week)

Over de relatie tussen leesvoorkeur en levensfase schreven de onderzoekers van het CBS het
volgende: "Zij bestaat bij de 12-14-jarigen voor 81% uit boeken. Dit percentage daalt bij het
ouder worden vrij constant en is voor de 40-59-jarigen nog slechts 39%. Het percentage aan
kranten lezen bestede tijd is het grootst tussen de 24 en 40 jaar. De verschuiving tussen boek,
krant en tijdschrift vindt men zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Wel is er over de
gehele linie bij de man een iets grotere belangstelling voor de krant, en bij de vrouw voor het
(dames)tijdschrift." (CBS 1957b: 22).13
Voorts werd er een verband vastgesteld tussen kerkelijke gezindte en leesgewoonten.
Gereformeerden besteedden gemiddeld de meeste tijd aan lezen, namelijk 6 uur tijdens de
werkdagavonden en weekenddagen. Nederlands-hervormden en onkerkelijken brachten het
gemiddeld tot 5,5 uur in dat tijdvak; rooms-katholieken lazen het minst: 4,2 uur per week. Dit
verschil werd vooral veroorzaakt door een geringer belangstelling voor boeken. Van de
rooms-katholieken zei 37% geen boeken te lezen, van de gereformeerden 16%. Dagbladen
werden praktisch door iedereen gelezen (95%). Het percentage niet-krantenlezers was onder
gereformeerden echter iets hoger dan onder rooms-katholieken.
In alle bevolkingslagen werd er volop gelezen en zoals hierna zal blijken: veel meer dan
tegenwoordig. Daaruit mag niet worden geconcludeerd dat er ook een groot publiek bestond
voor de schone letteren (zie § 7.2).
De kwalitatieve interviewverslagen waarmee het verder kwantitatieve onderzoeksrapport
(evenals bij Blonk en Kruyt) was gelardeerd, werken in dit opzicht ontnuchterend. Uit een
verzameling gesprekken met vertegenwoordigers van relevant geachte bevolkingsgroepen,
zijn hieronder vier (willekeurige) fragmenten geselecteerd. Over een middenstander (bloemist,
gehuwd en vier kinderen) uit een `middelgrote stad in het oosten des lands' schreven de CBSonderzoekers dit: "Als hij thuis is leest hij Donald Duck van A tot Z, net als de kinderen. Hij
heeft om ieder aan zijn trekken te laten komen een leesvolgorde ingesteld. Het oudste meisje
zit nu met haar vriendin op de divan te genieten van oude nummers van dit gezinslijfblad."
(CBS 1957b: 44).
Het beeld dat een leerlinge van een vijfde klas christelijk gymnasium uit een grote stad in het
westen des lands van zichzelf gaf, was geheel anders. Nadat de jongedame had verteld veel
aan toneel te doen (met name ook aan het voordragen van eigentijdse poëzie), af en toe het
Gemeentemuseum en concertuitvoeringen te bezoeken (bioscoop uiteraard alleen voor de
`goede' film), en niet gesteld te zijn op gemakzuchtige ontspanning, werd over haar
leesinteresse opgetekend: "Als ze zich wil amuseren leest ze heel veel. Zij kiest haar literatuur
kritisch (o.a. van Bordewijk) en ook wel eens een detective er tussendoor." (CBS 1957b: 51).
De leesgewoonten van een jonge arbeider, eveneens in een van de grote steden in het westen,
werden als volgt geschetst: "Zijn loon draagt hij aan zijn moeder af. In ruil krijgt hij vijf
gulden zakgeld per week; de financiële basis van zijn vrijetijdsbesteding. Thuis is hij zelden.
Als het slecht weer is leest hij wel eens een detective, die hij voor een dubbeltje uit de
leesbibliotheek in de buurt haalt..." (CBS 1957b: 67).
En die van een echtgenote van een beambte in de Noordoostpolder: "... 's avonds naait ze
veel, voor zichzelf of voor haar dochtertje of handwerkt, terwijl ze naar een concert of een
hoorspel luistert. Ze leest ook wel veel. Libelle en vakbladen van haar man en ze is lid van de
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plattelands leeskring, waarvan ze elke maand een boek krijgt. Bij voorkeur leest ze boeken
over de landbouw (economische en historisch) en over de natuur." (CBS 1957b: 78).
Anders dan het onderzoek van Blonk en Kruyt, en in afwijking ook van menig ander
onderzoek uit de jaren vijftig, werd het vrijetijdsonderzoek van het CBS niet uitgevoerd in
opdracht van instanties met opvoedende of levensbeschouwelijke oogmerken. De
onderzoeksverslagen zijn beschrijvend van aard en moraliserende standpunten zijn
achterwege gelaten.14
In het onderzoek naar de vrijetijdsbesteding uit 1955/'56 werd onder meer de relatie tussen
levensovertuiging en vrijetijdsgedrag bestudeerd. De onderzoekers van het CBS trokken
hieruit de volgende conclusie: "De binding aan de eigen confessie is het sterkst bij het lezen
van radio-programmabladen. Deze binding is wat minder sterk in het verenigingsleven en bij
het lezen van dagbladen; het zwakst bij het lezen van romans." (CBS 1959: 57).
Uit eerder radio-onderzoek viel op te maken dat radio in dit opzicht met romans op één lijn
kon worden geplaatst. Uit volledig anoniem verstrekte antwoorden valt op te maken dat met
name gereformeerden zich in huiselijke kring, en dus buiten de directe sociale controle van
gelijkgezinden, het meest conformeerden aan de leefregels van hun geloof uit die tijd.15
Andere groepen gelovigen lijken vooral gehoorzaam te zijn geweest op terreinen waarbij men
zich bespied kon voelen. Kerkgang en zondagsrust werden in de jaren vijftig in brede kring
nageleefd. Op zondagochtenden zaten de kerken tamelijk vol en op zondagmiddagen waren er
toen nog echte stiltegebieden, zonder enige recreant. In 1955 rekende 80% van de bevolking
zich tot een kerkgenootschap, terwijl ongeveer 54%, gelet op zijn geregelde kerkgang,
kerkelijk meelevend genoemd kon worden (CBS 1957b: 29).16 In de verkaveling van
instellingen en publieke voorzieningen bereikte de formele verzuiling in de vroege jaren
vijftig zelfs een hoogtepunt.17
In de huiselijke beslotenheid rond radio en lectuur lijkt er echter minder verzuiling te hebben
bestaan dan af te leiden zou zijn uit formele adhesiebetuigingen als omroeplidmaatschappen
of verkiezingen. De grootste belangstelling onder de hele luisterende bevolking ging uit naar
de levensbeschouwelijk neutrale nieuwsbulletins van het ANP en vooral naar de nieuwe
uitingen van massacultuur zoals schlagermuziek, radio-variété en hoorspel. Die voorkeur
bestond ook onder het formeel georganiseerde omroeppubliek, reden waarom de zuilen er veel
aan gelegen was om van de genoemde populaire programmacategorieën eigen versies uit te
brengen. Onbespied door geloofsgenoten bleek de aanhang echter minder volgzaam dan de
zuilen hadden gehoopt (resp. huidige clichés over de jaren vijftig willen doen geloven). De
Bonte dinsdagavondtrein van de levensbeschouwelijk neutrale AVRO recruteerde 45% van
zijn publiek onder leden van KRO, NCRV en VARA (CBS 1954: 37-38). Zelfs NCRVleden, die hun bonte avonden verhoudingsgewijs nog het minst bij andersdenkenden
betrokken, luisterden maandelijks 4,4 keer naar de bonte programma's van andere zuilen,
tegen gemiddeld 3,2 keer (42%) naar de eigen Steravond.18
Evenmin als het radio luisteren vielen vermaak en ontspanning in een stedelijke omgeving `in
geordende banen te houden'19, hoe graag autoriteiten van christelijke (of sociaaldemocratische) signatuur dit ook hadden gezien. Bioscoop, revue en dansgelegenheden liepen
rond 1950 nog vol. Naderhand zijn er nooit meer zo veel bezoekers geteld als toen. Deze
bloeiperiode van de bioscoop en de dancings viel ongeveer samen met die van de (hoogst
verzuilde) radio.
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Dat Nederlanders in de jaren vijftig vaker dan nu naar bioscoop, theater of dansgelegenheden
plachten te gaan, thuis vaker lazen en vaker aandachtig naar de radio luisterden, lijkt
overigens niet zo veel met de geboden kwaliteit te maken te hebben. De grotere toeloop van
publiek toen wijst veeleer op een beperkter aantal alternatieven (kwantiteit van aanbod) dan
op een hoger kwaliteit van het aanbod.20
De voor die tijd kenmerkende bezorgdheid over het zedelijk peil van jongeren is in de CBSpublikaties nauwelijks terug te vinden. Nu bestond daarvoor ook weinig aanleiding. Jongeren
sprongen er in het CBS-onderzoek bij voorbeeld bijzonder gunstig uit bij het lezen van
boeken (zie ook § 7.2). Toch kwamen de jongeren er met hun leesgewoonten niet geheel goed
vanaf: "De belangstelling van de jongere generatie voor het dagelijkse gebeuren, zoals zich
dit in de krant weerspiegelt (nl. 3,5 tot 7 minuten per dag voor de 12-17-jarigen) is opvallend
klein. Hoewel in dit onderzoek niet gevraagd werd wat men leest, mag men wel aannemen dat
de Nederlandse jongeren in de 5 à 10 minuten, aan de krant besteed, niet meer lezen dan
enkele koppen van artikelen, een strip en misschien de advertenties." (CBS 1957c: 47).

2.5 Begin jaren zestig: het einde van het primaat van drukpers en radio
De opkomst van televisie in Nederland
In 1951 verzorgde de omroep haar eerste televisieuitzending. Begin 1957 waren er 100.000
toestellen geïnstalleerd. Daarna is het bezit snel toegenomen, vooral in het begin van de jaren
zestig. In 1964 werd een tweede televisienet in gebruik genomen. In 1965 bedroeg het
televisiebezit reeds 68 per 100 inwoners. In de daaropvolgende 5 jaar groeide dit cijfer door
naar 82 toestellen per 100 inwoners (1970). Deze ononderbroken groei werd, anders dan bij
de radio (vgl. § 2.2), wel gestuwd door een sterke welvaartstijging. Naast een volumegroei
binnen de consumptiepakketten was er een verschuiving van eerste levensbehoeften naar
luxere uitgaven. In 1964 konden werknemersgezinnen 16% van hun inkomen vrijmaken voor
ontwikkeling, ontspanning, roken en vervoer, en dat was 3% meer dan in 1951. Aan voeding,
kleding en schoeisel werd procentueel minder uitgegeven (CBS 1975: 132). De gemiddelde
gezinsomvang was in vergelijking met de jaren vijftig enigszins afgenomen, zodat de spoeling
ook in dat opzicht minder dun was geworden.
In de periode tussen 1950 en 1965 kreeg `vrije tijd' voor iedereen reële betekenis. Het aantal
arbeidsvrije uren groeide opmerkelijk in die periode. In 1962 werd de vrije zaterdag voor
werknemers ingevoerd, enige tijd later gevolgd door een vrije zaterdag in het voortgezet
onderwijs. Behalve werk- en schooluren werden ook bedrijfs- en schoolvakanties centraal
geregeld. Met openstellingsuren van winkels en diensten ging het al niet anders. Alsof men
bij de verdeling van vrije uren en verlofdagen niets aan het toeval wilde overlaten, werd dit
alles voorwerp van planning en orkestratie (Beckers 1983).
Terwijl er steeds meer witte-boordenwerk kwam (en minder zware lichamelijke en industriële
arbeid, CBS 1989: 75-76), bleef beroepsarbeid in de jaren zestig overwegend een
mannenzaak. Praktisch alle vrouwen gaven hun werkkring op als ze in het huwelijk traden en
werden zo huisvrouw; zoals uit de gegevens uit de CBS Algemene volkstelling 1947 en 1960
naar voren kwam. Onder de werkzame beroepsbevolking waren er steeds veel jongeren in de
leeftijd tussen 15 en 20 jaar, want doorleren zat er niet voor iedereen in. Mannen van rijpere
leeftijd werkten in die tijd ook bijna allemaal door tot het 65e jaar. WAO en vut bestonden
nog niet.
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De opkomst van de televisie stond niet op zichzelf. De verschijning van de televisie in de
huiskamer viel ongeveer samen met de opmars van de transistorradio, de langspeelplaat,
stereofonische weergave en de bandrecorder. Deze innovaties in de auditieve sector mogen
dan minder spectaculair lijken dan de verschijning van televisie, ze hebben wel geleid tot een
ander gebruik van de elektronische media. De nieuwe, compacte en draagbare apparaten
(radio resp. grammofoon) zijn deel gaan uitmaken van de persoonlijke uitrusting van
jongeren. Hierdoor heeft een solistische beluistering van muziek ingang gevonden. In 1965
waren er reeds beduidend meer radiotoestellen in omloop dan er huishoudens waren:
gemiddeld 1,5 per huishouden (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Aanwezigheid van enige duurzame consumptiegoederen, 1951-1965 (per 100 huishoudens)

radio
televisie
grammofoon
bandrecorder
auto
aantal personen per huishouden
a

1951

1957

1960

1965

77
.
.
.
.
3,7a

95
8
.
.
9a
3,6a

97
25
.
.
16
3,6

148
68
46
16
27
3,4

Cijfers berusten gedeeltelijk op schattingen.

Bron: CBS (1989); Knulst (1989)

Ongehinderd door concurrerende aanspraken van andere gezinsleden kwamen scholieren en
werkende jongeren in de gelegenheid in hun vrije uren naar de favoriete Engelstalige
muziekzender Radio Luxembourg te luisteren en vervolgens naar de piratenzender Veronica,
toen deze met succes het voorbeeld van Radio Luxembourg had nagevolgd (Van Elteren
1994).
Deze ontwikkeling naar een solistische cultuurconsumptie had zich tevoren al aangekondigd
in de opkomst van op de jeugd gerichte stripbladen. Bezien vanuit het gezin betekende dit een
afsplitsing en consumptieve verzelfstandiging van jeugdige leden; uit algemener optiek
beschouwd leidde dit tot een integratie van adolescente consumptiegewoonten en
conformisme aan een internationaal jeugdpatroon. Deze segmentering in het gebruik van
media luidde een fase in waarin steeds minder goederen nog gezinsgewijs worden
geconsumeerd.
De mechanisatie van het huishouden ging echter verder. In dezelfde periode als televisie en
afspeelapparaten vonden wasmachines, koelkasten, naai- en boormachines ingang. Het aantal
telefoonaansluitingen nam sterk toe en ook de auto begon aan zijn opmars. Door dit
uitdijende `machinepark' werd de `produktiecapaciteit' van huishoudens aanzienlijk groter.
Dit vergde tegelijk meer organisatie van de kant van toelevering en technische ondersteuning.
Ter ondersteuning van de private apparatuur in de huishoudens ontstond zo een grootschalige
infrastructuur en toeleveringsindustrie. Tot de infrastructuur behoren het groeiende netwerk
van autowegen, de geautomatiseerde telefooncentrales en het stelsel van zendinstallaties en
steunzenders voor televisie. De technische produktie van televisieuitzendingen werd
gecentraliseerd bij de NTS-opnames. De programma's werden niet langer op het eigen erf van
de omroeporganisaties gemaakt, zoals bij de radio.
Terwijl consumenten in die tijd minder afhankelijk werden van consumptieve diensten als
openbaar vervoer, openbare telefoon, concertzaal of theater, nam hun afhankelijkheid van de
)))))))
38

)))

)))

*

*

)))))))

infrastructuur (wegen) en van halffabrikaten, zoals elektriciteit, brandstof en omroepsignalen,
almaar toe.
De eerste peilingen van televisiebezit en televisie kijken, begin jaren zestig
De toegenomen betekenis van omroepdiensten en elektronische media kwam duidelijk naar
voren uit de hoeveelheid vrije uren die met televisie, radio en grammofoon werd gevuld.
Berekend over de avonduren en het weekeinde hadden deze media in 1955/'56 14% van de
vrije uren gevuld. In 1962 was dit aandeel ruim verdubbeld tot 30% (CBS 1965a: 66). Een
nieuw CBS-onderzoek wees uit dat in de novemberweken van 1962 in totaal 6,5 uur per week
naar televisie gekeken (CBS 1965a). Dit cijfer is gemiddeld over televisiebezitters en
niet-televisiebezitters. Door de eerst golf van televisiebezitters werd
in totaal maar liefst 11,8 uur per week gekeken. Onder die groep vulde de televisie alleen al
39% van de vrije uren tijdens de avonden en het weekeinde. Naar de radio werd wekelijks
nog 2,4 uur met aandacht geluisterd (CBS 1965a: 66).21

FiguurCBS
2.2 Aantal
personen met televisie thuis, naar beroepsgroep en naar opleidingsniveau
Bron:
(1964b)
(niet-schoolgaanden), 1960 en 1962

Het televisiebezit is sinds 1960 sterk gegroeid (zie figuur 2.2). In 1962 bleek bij 47% van de
steekproef thuis een televisie aanwezig, in een eerdere steekproef uit 1960 was dit bij 29%
het geval. In huishoudens van leidinggevenden en welgestelden bestond aanvankelijk een
grote voorsprong op de midden- en arbeidersstand, zij het dat deze in 1962 reeds een
eindweegs ingelopen was.
Het rechterdeel van figuur 2.2 leert dat de groep met lager en uitgebreid lager onderwijs in die
beginfase vaker een televisie bezat dan de groep met middelbaar en hoger onderwijs. Het
patroon waarbij welgestelden met betrekkelijk geringe opleiding vooropgaan bij de aanschaf
van nieuwe luxe, zou zich later nog eens herhalen bij de intrede van de kleurentelevisie en de
videorecorder (Knulst 1992). De inhaalbeweging tussen 1960 en 1962 van de groep met
alleen lager onderwijs, is eveneens opvallend.
De eerste `zware' en `lichte' kijkers
Door de welgestelden die al vrij snel over een toestel beschikten, werd noch in 1960 noch in
1962 het meest naar televisie gekeken. Integendeel, van alle onderscheiden klassen keken zij
het minst. Juist de televisiebezitters onder de agrarische bevolking en de arbeidersstand bevolkingslagen die bij de aanschaf eerst nog achter liepen - hadden zich in 1962 al ontpopt
tot intensieve gebruikers. Per televisieavond, waarop destijds zelden langer dan 2 à 3 uur
werd uitgezonden, keken de genoemde groepen reeds een half uur meer dan welgestelden.
Televisiebezitters met alleen lager onderwijs keken per avond 25 minuten meer dan televisiebezitters met middelbaar of hoger onderwijs. Dit verschil in overgave aan het medium tussen
personen met een geringe en personen met een uitgebreidere opleiding is in de volgende
decennia steeds opnieuw vastgesteld.
De televisiebezitters uit 1962 met een lagere opleiding keken, in vergelijking met middelbaar
en hoger opgeleiden, vaker naar praktisch alle soorten programma's. Van een aanzienlijk
verschil in programmavoorkeur tussen `zware' en `lichte' kijkers bleek geen sprake te zijn
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(CBS 1964b). Naar speelfilms en NTS-journaals werd het meest gekeken, gevolgd door
amusementsprogramma's en sport. Concerten en godsdienstige uitzendingen trokken de
minste belangstelling.
`Zware' televisiekijkers hadden naar praktisch alle soorten programma's vaker gekeken dan
het overige publiek, ook vaker zelfs naar programma's die destijds nog een zeker high browkarakter hadden (televisietoneel, informatieve programma's en concertuitvoeringen). Dit
intensieve en tegelijk niet-selectieve gebruik van het medium onder vooral lager opgeleiden
bleek evenmin uniek voor de situatie in 1962, maar zou in de periode na 1965, toen de Dienst
kijk- en luisteronderzoek van NTS/NOS de peilingen van het CBS overnam, telkens weer uit
nieuwvergaarde data naar voren komen.
Hoewel de voorkeur van middelbaar en hoog opgeleiden op bepaalde onderdelen afweek van
die van lager opgeleiden, waren er geen aanwijzingen dat de eerstgenoemde groep wel
selectief had gekeken. Groepen die relatief weinig keken, bleken juist aan te schuiven bij
programma's als journaal en sportuitzendingen, die bij iedereen populair waren. Dit
verschijnsel is naderhand eveneens talloze malen opnieuw vastgesteld.
Het lezen tijdens de opkomst van de televisie
In 1962, het tijdstip waarop de televisie in nagenoeg de helft van het aantal huishoudens was
doorgedrongen, werd 17% van de vrije uren 's avonds en in weekend aan het lezen besteed,
5% minder dan in 1955/'56. Degenen echter die op het moment van het onderzoek nog niet in
het bezit waren van een toestel, lazen gemiddeld nog evenveel als de gehele steekproef in
1955/'56 had gedaan. De groep van tv-bezitters las in het najaar van 1962 beduidend minder
(mannen 14% en vrouwen 11% van de vrije uren) dan de steekproef uit 1955/'56 (CBS
1965a: 66-69).
Het CBS signaleerde dat vooral de amusementsfunctie van de radio een veer had moeten
laten. "De ontspanningsfunctie valt voor de radio grotendeels weg, de functie van de
nieuwsvoorziening blijft echter belangrijk." (CBS 1964b: 21). De overstap van radio naar
televisie had zich ongeveer in gelijke mate onder alle bevolkingscategorieën voorgedaan, zij
het met een duidelijke uitzondering: agrariërs en gereformeerden. Bevolkingsgroepen die zich
pas in een laat stadium aan het nieuwe medium televisie gewonnen gaven, bleken zich
ontwikkeld te hebben tot een groep die de radio 's avonds het langst als amusementsmedium
trouw is gebleven (CBS 1964b: 18). Groepen die de radio pas laat in hun leefpatroon hadden
opgenomen, leken er nu het langste aan vast te houden.
In een andere publikatie over hetzelfde onderzoek wordt eveneens een negatief verband
waargenomen tussen tv-bezit en het lezen van boeken (onder tv-bezitters worden minder
boekenlezers aangetroffen dan onder niet-tv-bezitters, zie CBS 1964a: 19).
De onderzoekers wijzen erop dat degenen die al vroeg een tv aanschaften, behoorden tot
groepen waarin (tevoren) relatief weinig werd gelezen (CBS 1964a: 19).22 Maar ook als
matige lezers wekelijks zo'n 10 tot 12 uur naar televisie gingen kijken, moet dit deels ten
koste zijn gegaan van tijd die tevoren nog aan lezen werd besteed. Omdat een dergelijke
verschuiving zich onder bijna de helft van de steekproef had voorgedaan, woog die natuurlijk
zwaar mee in het leesgemiddelde van de hele onderzochte groep.
Afgezien van deze verschuivingen waren de kenmerken van de `veellezers' in 1962 in grote
lijnen dezelfde als in 1955/'56: mannen vulden meer tijd met lezen dan vrouwen, ouderen
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meer dan jongeren, leidinggevenden, welgestelden en loontrekkende middenstanders meer dan
arbeiders en risicodragende middenstanders, en (kerkse) protestanten meer dan roomskatholieken (CBS 1965a). Evenmin als het eerdere rapport over 1955/'56 bevatte het rapport
over 1962 informatie over de relatie tussen de gelezen tijd en het opleidingsniveau. Die relatie
met opleiding werd wel gelegd ten aanzien van het percentage dat wel eens boeken las, maar
niet ten aanzien van de aan boeken bestede tijd.
De waargenomen verbanden tussen opleidingsniveau en het al of niet lezen van boeken
bleken in 1962 in grote lijnen dezelfde te zijn als in 1955/'56: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger het percentage boekenlezers (zie § 7.2). Tussen de seksen bleken die
correlaties niet constant te zijn gebleven. In 1955/'56 werd er onder mannen en vrouwen een
nagenoeg gelijk percentage boekenlezers waargenomen (mannen lazen meer in kranten;
vrouwen in tijdschriften). In 1963 bleek het aandeel vrouwen dat boeken had gelezen (één of
meer boeken uitgelezen in de voorgaande 3 maanden) 69%, het aandeel mannen 66% (CBS
1965b: 20). Geen groot verschil, maar wel scoorden vrouwen hier voor de eerste keer hoger
dan mannen.
Hierna zal blijken dat het overwicht van vrouwen onder de boekenlezers in de recente periode
almaar groter is geworden. Naarmate de rol van de televisie dominanter werd, haakten meer
mannelijke boekenlezers af dan vrouwelijke.
2.6 Samenvatting
Het door Blonk en Kruyt in de jaren dertig onderzochte deel van de werkende bevolking
besteedde circa 30% van de vrije uren aan lezen. Ten tijde van het eerste
tijdsbestedingsonderzoek van het CBS in 1955/'56 werden ruim 5 (22%) van de arbeidsvrije
uren (de werkdagavonden, de zaterdagmiddag en -avond alsmede de zondag) aan lezen
besteed: 2,4 uur aan boeken, 2,1 uur aan kranten en 0,7 uur aan tijdschriften.
"Het lezen is gemeengoed, de hoeveelheid eraan bestede tijd is in alle lagen der bevolking
(zeker waar het mannen betreft) vrijwel even groot", aldus de rapporteurs (CBS 1957c: 20).
Mannen lazen toen nog meer dan vrouwen: 6,2 uur tegenover 4,2 uur per week. Het verschil
tussen de seksen was onder degenen van 40 jaar en ouder het grootst. Zowel mannen als
vrouwen lazen op hogere leeftijd meer. Het aandeel aan boeken bestede leestijd was
omgekeerd evenredig met leeftijd, en daalde van 81% van de leestijd onder 12-14-jarigen
naar 39% onder 40-59-jarigen. Het percentage aan kranten lezen bestede leestijd was het
grootst tussen de 24 en 40 jaar. Oudere mannen toonden een grotere belangstelling voor
kranten, vrouwen voor (dames)tijdschriften.
Dat Nederlanders in de jaren vijftig veel lazen, lijkt niet uitsluitend met de kwaliteit van het
gebodene te maken te hebben. Van alle toenmalige ontspanningsmogelijkheden werd tamelijk
massaal gebruik gemaakt. Bioscoop, revue en dansgelegenheid liepen rond 1950 nog vol en
de radio bereikte in die dagen zijn grootste populariteit. De grote toeloop van het publiek
hield wellicht verband met het beperkte aantal ontspanningsmogelijkheden.
De komst van de televisie en andere apparatuur maakte een eind aan dit tijdperk van schaarste
aan afleiding en vermaak. Het gebruik van transistorradio en pick-up gaf een sterke impuls
aan de solistische consumptie van massacultuur. Het gezin verloor de functie van kader voor
de gemeenschappelijke cultuurbeleving, hoewel die functie in de beginfase van het
televisietijdperk eerst nog nieuw leven ingeblazen werd. Ondanks de zuilen groeide de
Nederlandse televisie uit tot de belangrijkste aanvoerlijn van de internationale massacultuur.
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Het aandeel van televisie, radio en grammofoon in de besteding van de vrije werkdagavonden
en weekenddagen verdubbelde in korte tijd van 14% in 1955/'56 tot 30% in 1962, terwijl het
aandeel aan lezen bestede tijd afnam van 22% tot 17% van de vrije tijd. Degenen die al vroeg
een tv hadden, behoorden tot de groep waarin (tevoren) relatief weinig werd gelezen. De
eerste tv-bezitters lazen ongeveer de helft minder dan de (nagenoeg televisieloze) steekproef
uit 1955/'56.
In een vervolgonderzoek uit 1963 viel het percentage boeklezers onder vrouwen voor het eerst
hoger uit dan onder mannen. Het verschil was weliswaar niet groot, maar het markeerde wel
een omslagpunt, aangezien de leesvoorsprong van vrouwen op mannen later almaar groter
zou worden.
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Het royale gebruik dan wel achterwege laten van illustraties (later foto's) werd symbool voor het onderscheid tussen
bladen voor geletterden en bladen voor de massa. Verder ontstonden er zorgvuldig bewaakte conventies om nieuws en
opinies strikt te scheiden, om geruchten bij meerdere bronnen na te trekken, en om informanten van vertrouwelijke
gegevens door anonimiteit te beschermen.
Evenals andere onderwerpen wordt politiek voor niet-ingewijden pas spannend als er dramatiek en noodlot in het spel
komen, dus als er conflicten op scherp komen te staan, bewindspersonen weggestuurd dreigen te worden, of als bij
electorale krachtmetingen niet bij voorbaat vaststaat wie gaat winnen. Zoiets doet zich niet geregeld voor, terwijl er
wel een legertje verslaggevers aangesteld is om dagelijks die feiten te reconstrueren. De professie die hele dagen met
politiek bezig is, ziet veelal over het hoofd dat de berichtgeving en voorlichting op dit gebied op educatieve en
civilisatie-idealen is gebaseerd. Als duidelijk wordt dat enige zaken (Europese verkiezingen en referenda b.v.) de
meerderheid koud laten, wordt hierop verontrust gereageerd met metaforen als een `kloof' tussen politiek en burgerij.
Nog in 1955 drukte Eduard van Beinum de muziekliefhebbers op het hart om tijdens de grammofoonconcerten niet te
roken, eten of drinken: "Houdt daarvoor één of meerdere, kleine pauzes. De pauzes kunnen dan tevens benut worden
om het gehoorde te bespreken." (ontleend aan Smithuijsen 1991).
Reeds op renaissanceportretten wordt het boek afgebeeld als symbool van kennis en beschaving (Burke 1988). Het
lezen in andersoortige boeken dan in bijbel of gebruikslectuur heeft vermoedelijk als meer exclusieve bezigheid voor
geletterde lieden geruime tijd dit status verlenende karakter behouden. Eerst met de komst van stuiverromans en
goedkope periodieken in de negentiende eeuw vindt lezen als vermaak ingang in brede kring en krijgt het tevens een
meer intiem en informeel karakter. Door de toename van de schare lezers leek tevens de waardering voor lezen te
gaan veranderen. Niet het lezen als zodanig maar het lezen van door intellectueel gerespecteerde teksten geniet dan
mogelijk aanzien. In de huidige periode, waarin het lezen van boeken niet langer tot het volksvermaak behoort,
omdat het minder massaal wordt gedaan, lijkt het prestige van het boeken lezen te stijgen en lijkt men minder kritisch
met betrekking tot de genres.
Het initiatief voor het onderzoek ging uit van het Instituut voor arbeidersontwikkeling, maar toen dit onderzoek
dreigde te mislukken werd een beroep gedaan op de Maatschappij tot nut van 't algemeen, die vervolgens de
genoemde onderzoekers te hulp riep. Het onderzoek was niet representatief, want het werd gehouden onder een
bijzondere groep uit de werkende stand die een groot deel van de vrije tijd aan lezingen, cursussen, vergaderen, musea
of excursie zou hebben besteed. Voorbeeldig, maar toch vooral voor het oog van de buitenwereld, want Blonk en
Kruyt merken in dit verband op: "Verschillende invullers in een Fries landbouwdorp wilden niet vermeld zien, dat zij
in cafés kwamen." (Blonk en Kruyt 1936: 5-12, 32, 34).
Radio-distributie (1931: 2).
Baudet rapporteert: "... dat blijkens onderzoek juist arbeidersgezinnen in de jaren '30 vaak een radio hadden, geen
distributie en overwegend niet meer zelf gebouwd maar echt een volwaardig fabrieksprodukt." (Baudet 1986: 33).
Vervolgens constateerden zij dat de belangstelling zich in overwegende mate richtte op dagbladen van de
Arbeiderspers.
Zoals nog zal blijken is alleen tijdens de opkomstperiode van televisie de mate van huiselijkheid hoger geweest, want
tegenwoordig ligt die verhouding in het `stookseizoen' weer dicht bij die uit de jaren vijftig (CBS 1957: 29).
Evenals vóór de oorlog werd het grootste aantal luisteraars bereikt door AVRO's Bonte dinsdagavondtrein met circa
2,75 miljoen luisteraars. De Steravond van de NCRV op donderdag (met de quiz Mastklimmen) kwam op de tweede
plaats. Op enige afstand volgden KRO's Negen heit de klok op vrijdag en VARA's Showboat op zaterdagavond. Na
de bonte avonden trokken de nieuwsbulletins de meeste luisteraars. De best beluisterde daarvan trok evenwel slechts
half zo veel luisteraars als de Bonte dinsdagavondtrein. De ANP-bulletins bereikten echter juist nog meer luisteraars
dan hoorspelen of lichte muzikale programma's in de avonden. Van de vijf onderzochte hoofdcategorieën, behoorden
ernstige muziek en godsdienstige uitzendingen tot de programma's die het minst werden beluisterd.
Zoals ook reeds daarvoor, leefde er onder autoriteiten in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog
ongerustheid over mogelijke ontwikkelingen in de vrijetijdsbesteding. Deze bezorgdheid had vooral een morele
achtergrond. Men vreesde losbandigheid door de grote aantrekkingskracht die de bioscoop, de moderne dans, de
populaire muziek, de beeldromans en strips wisten uit te oefenen op met name de jeugd (Smiers 1977). Voorts leefde
de overtuiging dat de opmars van de industrialisatie traditionele patronen in de cultuuroverdracht door gezin,
wereldbeschouwelijke instellingen of streekgewoonten zouden gaan aantasten, en dat de moderne industrie-arbeider
zonder leiding of goede voorbeelden geen raad zou weten met zijn vrije uren. Verder wilde men ook op louter
zakelijke gronden meer kennis vergaren over de omvang en kenmerken van het publiek voor afzonderlijke takken
van vrijetijdsbesteding (CBS 1954: 5-6; CBS 1957b: 5-9). Tegen die achtergrond was in april 1953 door het CBS
het eerste grote landelijke onderzoek naar de radiobeluistering gehouden (CBS 1954). Dit was tevens het eerste grote
landelijk representatieve onderzoek waarbij de tijdsbudgetmethode werd toegepast. Anderhalf jaar later - en opnieuw
op verzoek van onder meer het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - kwam bij het CBS een nog
ambitieuzer vrijetijdsonderzoek tot stand: een breed opgezet tijdsbudgetonderzoek annex enquête naar de
vrijetijdsbesteding in de avonden en weekends onder 7.230 Nederlanders van 12 jaar en ouder.
Teneinde specifieke uitspraken te kunnen doen over alle bevolkingsgroepen die men interessant vond, werd de
proportie van jeugdigen, landarbeiders en leidinggevenden of welgestelden in de steekproef opgehoogd. Voorts werd
het metende deel van het onderzoek aangevuld door circa 250 kwalitatieve interviews om de sociale en culturele
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verscheidenheid in de vrijetijdsbesteding te kunnen verlevendigen met case-stories.
In verband met de geschetste preoccupatie met de toestand van werkenden en/of jeugdigen richtte het onderzoek zich
op het tijdvak waarin de meeste activiteiten bij school en bedrijf stilvallen: de door-de-weekse avonden en het
weekend. Het weekend begon in deze visie op zaterdagmiddag, wanneer de bedrijven en scholen sloten. Hoewel de
onderzoekers zich realiseerden dat huisvrouwen en bejaarden ook vrije uren buiten dit tijdvak hebben, werd onder
deze bevolkingsgroepen geen aanvullende verkenning uitgevoerd.
De publikaties van het CBS zijn enigszins ambigu over de tweede decimaal van deze uitkomst. In de oorspronkelijke
publikatie uit 1957 wordt 5,4 uur vastgesteld voor de gehele steekproef (CBS 1957b: 22 staat 7). Dit gemiddelde
valt uiteen in 6,0 uur voor mannen en 4,2 voor vrouwen. Als uit die deelgemiddelden een populatiegemiddelde van
5,4 uur resulteert, zou, in tegenstelling tot de verhouding onder de bevolking als geheel, in de steekproef het aantal
mannelijke respondenten beduidend hoger zijn geweest dan het aantal vrouwelijke (tenzij de deelgemiddelden over de
seksen verkeerd zijn weergegeven). De beschrijving van de steekproefsamenstelling (CBS 1957a, deel 1 bijlage II)
biedt hierover geen informatie. De verantwoording is echter vrij uitvoerig en zou er sprake zijn geweest van een groot
overwicht van mannen, dan zou dit waarschijnlijk zijn gemeld. Een tweede reden voor twijfel aan de juistheid van het
algemeen gemiddelde is dat het CBS in latere publikaties, en met name bij vergelijking van de tijdsbudgetuitkomsten
1955/'56 met herfst 1962, het steekproefgemiddelde uit 1955/'56 opnieuw weergeeft in tienden van uren nauwkeurig,
maar niet als 5,4 uur (zoals in de oorspronkelijke publikatie) maar als 5,0. Het deelgemiddelde voor vrouwen
bedraagt hier eveneens 4,2 uur, maar dat voor de mannen dit keer 6,2 uur in plaats van 6,0 (CBS 1965a: 66). In het
vervolg van deze studie is uitgegaan van de laatste versie van de uitkomsten over de leestijd in 1955/'56.
Naast het tijdsbudgetgedeelte omvatte het reeds vaak aangehaald CBS-onderzoek uit 1955/'56 eveneens een
vragenlijst waarin verschillende vragen over leesgewoonten en -voorkeuren waren opgenomen. Deze waarnemingen,
die afzonderlijk op boeken, kranten dan wel tijdschriften betrekking hadden, worden samengevat in de hoofdstukken
hierna.
De opvattingen van de onderzoekers blijken overigens wel tussen de regels door en met name bij de weergave en
toonzetting van de kwalitatieve interviews.
"In het algemeen is de gerichtheid op de `eigen' confessie het sterkst bij rooms-katholieken en gereformeerden en het
zwakst bij Nederlands hervormden (...). Bezoek aan bioscoop, toneel, cabaret, sportwedstrijden - en voorts kaarten,
dansen, en biljarten - komen bij hen betrekkelijk weinig voor, terwijl lezen, lidmaatschap van verenigingen, schaken
en dammen bij hen verhoudingsgewijs vaak worden aangetroffen. Voorts (...) hebben zij meer dan andere gezindten
voorkeur voor godsdienstige lectuur en religieuze films." (CBS 1959: 57). En verder: "De binding aan de eigen
richting is (...) het sterkst bij landarbeiders en boeren, het zwakst bij leidinggevenden en welgestelden, terwijl
middenstanders en arbeiders een tussenpositie innemen." (CBS 1959: 570). Ook bij ouden van dagen werd een meer
dan gemiddelde loyaliteit aan de eigen zuil vastgesteld. Hetzelfde bleek het geval te zijn bij de jongeren, maar deze
binding weerspiegelde vermoedelijk vooral de keuze van de ouders.
Bij de voorgaande kamerverkiezingen in 1952 had nagenoeg 55% van de kiezers zijn stem op een confessionele partij
uitgebracht (CBS 1989: 46).
Dit valt af te leiden uit de deelnamegraad van het katholieke en protestants-christelijke volksdeel aan de eigen
persorganen, radio-organisaties, openbare bibliotheken, jeugd,- sport- en hobbyverenigingen (Kruyt 1959; Thurlings
1978; Van Riemsdijk 1982).
De bonte avond van de KRO, die relatief het hoogste percentage gelijkgezinden trok, kreeg toch nog een derde van
zijn belangstellenden uit andere denominaties. De `uitzuiligheid' was overigens (toen al) het hoogst onder de VARAaanhang. Van hun maandelijkse consumptie aan bonte avonden hadden VARA-leden 73% bij andere omroepen
betrokken (CBS 1954: 37-38).
Uitdrukking van de opsteller van het inleidende hoofdstuk van het CBS radio-onderzoek, toen hij wees op de officiële
houding tegenover `de vloed van nieuwe mogelijkheden' (CBS 1954: 6).
Evenals in Oosteuropese landen onder het communistische bewind zaten tijdens de magere jaren van wederopbouw
en woningnood de Nederlandse openbare gelegenheden ook tamelijk vol.
Zou men de 2,4 uur willen vergelijken met de 3,2 uur uit 1955/'56, dan zou het eerste 0,83 moeten worden herwogen
(zie toelichting bij tabel 3.4). Het aandachtig luisteren zou dan zijn afgenomen van 3,2 in 1955/'56 naar 2,0 in 1962.
Bevestiging voor die veronderstelling was te vinden in het feit dat de uitgesproken `veellezers', zoals leidinggevenden
en welgestelden enerzijds en gereformeerden anderzijds, zich zowel in 1960 als in 1962 concentreerden onder de
groep die op beide tijdstippen (nog) geen tv- bezaten. Vooral de groep die geen uitgesproken belangstelling had voor
het lezen, en die voor de verschijning van de tv minder dan gemiddeld plachten te lezen, zou dus relatief snel tot de
aanschaf zijn overgegaan.
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3 Het alledaags worden van televisie en overige veranderingen in het
leven van burgers (1975-1990)

3.1 Inleiding
Tijd en een zeker niveau van welvaart en geestelijke ontwikkeling lijken belangrijke
voorwaarden voor het lezen in eigen tijd. Alvorens te beschrijven welke rol tijd, welvaart en
kennis bij het lezen spelen, is het belangrijk na te gaan hoe die voorwaarden globaal tot stand
komen.
Het arbeidsbestel neemt in dit opzicht een sleutelpositie in. De organisatie van de produktie is
bepalend voor de werkgelegenheid en dus voor het aantal banen. Het arbeidsbestel beïnvloedt
de verdeling van arbeid en inkomen en in effect tevens de verdeling van de werkloosheid en
de noodzaak van overdrachten aan bevolkingsgroepen zonder arbeidsinkomen. Te zamen
raakt dit de globale verdeling van tijd en geld over individuen en huishoudens. De
arbeidsverdeling en de vraag- en aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt zijn voorts van
invloed op de kwalificaties die van werknemers verlangd worden, hetgeen doorwerkt in de
deelname aan onderwijs en het scholingsniveau van jongeren. Naast arbeid en onderwijs heeft
de verdeling van zorgtaken over huishoudens gevolgen voor de distributie van werk en vrije
uren. Al deze aspecten komen in paragraaf 3.2 aan de orde. Het gaat hier om een
samenvatting van gegevens waarover eerder uitvoeriger is gepubliceerd (SCP 1992: 285-292;
De Hart 1995). Aan de factor tijd wordt in dit verband veel aandacht geschonken, want deze
blijkt telkens van groot gewicht te zijn. Lezers zonder substantiële verplichtingen op het
gebied van arbeid, studie of zorg besteden wekelijks al gauw twee keer zo veel uren aan lezen
als lezers met een drukke agenda.
Bij de beschrijving van de dynamiek in consumptiepatroon en vrijetijdsbesteding, in
paragraaf 3.3, wordt al evenzeer op eerdere publikaties teruggegrepen (SCP 1994: 380-384,
418-424). Een van de consequenties van de gestegen welvaart en de mechanisering van het
huishouden is dat de diversiteit van het individuele vrijetijdsgedrag door de tijd is
toegenomen. Op het bezit en de verscheidenheid van elektronische apparaten in huishoudens
wordt in dit verband uitvoeriger ingegaan, omdat het lezen ook veelal plaatsvindt te midden
van die outillage in de woonvertrekken.
Radio en muziekapparaten worden meestal op de achtergrond afgespeeld bij andere
tijdspassering, zoals lezen. Het combineren van activiteiten of genoegens van uiteenlopende
aard, komt weliswaar ook bij andere facetten van vrijetijdsgedrag voor, maar heeft bij radio
en muziekapparaten bijzondere proporties aangenomen. Het verschijnsel
`achtergrondmedium' wordt door de tijd gevolgd in paragraaf 3.4 en tevens vergeleken met
het gebruik van televisie in combinatie met andere zaken. In paragraaf 3.4 spitst de aandacht
zich toe op veranderingen in het gebruik van elektronische media. De paragraaf biedt
eveneens een tijdreeks over de aan radio luisteren bestede uren sinds de peilingen uit de jaren
dertig en vijftig.
In paragraaf 3.5 verlegt de aandacht zich naar televisie, het medium dat al bij de aanvang van
de beschreven periode een dominante plaats in het huiselijke vrijetijdsbesteding had
ingenomen. Televisie kijken doet men vanwege de uitbreiding van zendtijden en kanaalkeuze
steeds vaker op middagen. De relatie aanbod-gebruik alsmede de toename van de aan televisie
bestede uren vormen het onderwerp van paragraaf 3.5 en 3.6.
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De invloed van demografische en sociaal-culturele kenmerken op kijkgewoonten wordt in
paragraaf 3.7 belicht. De vraag waar het hier vooral om gaat is in hoeverre er sinds de jaren
zeventig veranderingen opgetreden zijn in de kijktijd per leeftijdsklasse, opleidingscategorie,
enzovoort. De periode 1975-1990 staat hierbij weliswaar centraal, maar waar mogelijk
worden verschillen in kijkgewoonten vergeleken met verhoudingen die het CBS in 1962
vaststelde.
Tussen 1975 en 1990 is het aantal goed te ontvangen zenders sterk uitgebreid. In 1989
verscheen er een Nederlandstalige commerciële zender via een Luxemburgse organisatie. Het
op zicht nemen van zenders (`zappen') werd ook door de afstandsbediening eenvoudiger. Is de
kijker hierdoor kieskeuriger geworden? Hebben zich door de tijd veranderingen voorgedaan in
de keuze van televisiezenders en soorten programma's? Welke publieksgroepen kijken het
meest naar een commerciële zender? In de slotparagraaf van dit hoofdstuk (§ 3.8) is een
antwoord gezocht op die vragen.

3.2 Veranderingen in de verdeling van werk en vrije uren tussen 1975 en 1990
Verschuivingen in de deelname aan arbeid
Evenals in andere westerse landen is in het naoorlogse Nederland het karakter van de
economische bedrijvigheid sterk veranderd. De werkgelegenheid in de dienstverlenende
(tertiaire) sector is tot circa 70% toegenomen, ten koste van de werkgelegenheid in landbouw
en visserij (primaire sector) en industrie en nijverheid (secundaire sector) (SCP 1994: 145).
Aangezien de produktie in basisindustrieën (energie, metaal, chemie, enz.) in belangrijke
mate door machines is overgenomen en het zwaartepunt van de werkgelegenheid is
verschoven van industrie naar dienstverlening, spreekt men wel van de postindustriële
samenleving.
Ondanks die teruggang van het aantal banen in de industrie, zijn er in het begin van de jaren
negentig meer personen in het arbeidsproces ingeschakeld dan in 1960. Het werk is als het
ware over steeds meer personen uitgesmeerd, want gemeten in arbeidsjaren is de
werkgelegenheid nauwelijks gegroeid. Vooral het aantal part-time banen (met inbegrip van
tijdelijk werk en uitzendwerk) is sterk toegenomen.
In samenhang met verschuivingen in de inhoud van arbeid en de vorm van arbeidscontracten,
zijn ook de kenmerken van werknemers veranderd:
- In de eerste plaats is de arbeidsparticipatie door (gehuwde) vrouwen sterk toegenomen.
Aangezien de arbeidsdeelname door gehuwde vrouwen in het eerdere industriële stadium
bijzonder laag was, verkeert Nederland in dit opzicht, ondanks een forse inhaalbeweging
tijdens de laatste twee decennia, thans in de middenmoot van westerse landen.
- Tegenover de toestroom van vrouwen staat in de tweede plaats een groot aantal ouderen
en/of laag geschoolden dat niet langer werkt. Enerzijds houdt dit verband met de
aangestipte arbeidsbesparende technieken in industrie en dienstverlening, anderzijds met
een mechanisme van verdringing: middelbaar opgeleide werknemers bezetten nu dikwijls
functies die tevoren nog door lager opgeleiden werden vervuld. Oudere werknemers in
vergelijking met jongere, `vers opgeleide' krachten vrij duur geworden.
- In de derde plaats is het percentage jongeren dat vóór het twintigste jaar de arbeidsmarkt
betreedt voortdurend gedaald. Dit houdt verband met de gestegen participatie in
voortgezet en hoger onderwijs. Deze ontwikkeling heeft zich in alle westerse landen
voorgedaan, maar ook weer in tamelijk uitgesproken mate in Nederland.
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De gestegen deelname aan middelbaar en hoger onderwijs
Jongeren die in 1961 het dagonderwijs verlieten, hadden gemiddeld 8,9 jaren op school
gezeten, de schoolverlaters in 1990 12,6 jaar. Jongeren lijken te streven naar zo hoog
mogelijke kwalificaties. Met name de toestroom naar mbo, hbo en universiteit is sterk
gegroeid, sterker dan nodig zou zijn geweest om de geschetste structuurverschuiving in de
economie naar een hoog technologisch produktiesysteem bij te benen. Circa 20% van de
uitstroom uit het dagonderwijs had in 1990 hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk
onderwijs gevolgd. Als men hierbij ook nog andere kwalificerende opleidingen of cursussen
van jongvolwassenen betrekt, zijn de gevolgen bepaald spectaculair geweest. Van de
30-jarigen in 1970 had circa 40% zich tot middelbaar of hoger niveau opgewerkt, begin jaren
negentig was dit circa 70%. Terwijl elke nieuwe lichting van leerlingen in de naoorlogse
periode weer wat langer naar school ging dan de voorgaande, heeft die ontwikkeling zich
vanaf de generatie van 1955 en sinds de invoering van de Mammoetwet in een hogere
versnelling voorgedaan.
Jongeren verblijven dus tegenwoordig langer in het onderwijs en beginnen op gemiddeld
latere leeftijd met de opbouw van een maatschappelijke positie. Vanwege deze gefaseerde
start in zowel het traject van de arbeidsmarkt als het gezinsleven, eindigt de bestaanswijze
van scholier of student minder abrupt dan bij een directe overstap naar een full-time baan of
relatie (traditioneel huwelijk) zoals voorheen. Deze ontwikkeling heeft tevens ingrijpende
gevolgen voor de leeftrant van de jeugd.
Steeds meer combinaties van taken
Bij elkaar opgeteld zijn de drie beschreven ontwikkelingen - arbeidsparticipatie door
vrouwen, gemiddelde leeftijd van de werknemers en opleidingsniveau - van ingrijpende
invloed geweest op de bezetting van de beschikbare arbeidsplaatsen. Banen worden
verhoudingsgewijs dikwijls bezet door mannen èn vrouwen, globaal in de leeftijd tussen 20
en 50 jaar, die middelbaar en hoger onderwijs hebben gevolgd.
Gemeten over een heel jaar is het aantal verlofdagen toegenomen. Vrijaf van het werk
betekent overigens nog niet vrij van andere verplichtingen. Voor een inzicht in de verdeling
van vrije uren kan men niet volstaan met gegevens over de arbeidsduur. De zorg voor
huishouden en kinderen, zaken waarvoor men, evenals voor arbeid, verplichtingen is
aangegaan, betekenen evenzeer een aanslag op het aantal vrij beschikbare uren. En die andere
besognes naast die van beroepsarbeid, zoals de gezinscyclus en de wooncyclus (het zoeken
van en het inrichten van een (ruimere) woning, geven in de genoemde levensfase eveneens de
grootste drukte te zien. Van beroepsarbeid vrijgestelde huisvrouwen, die zich eertijds aan het
thuisfront wijdden, zijn er in die drukke levensfase onder middelbaar en hoger opgeleiden
steeds minder.
Al die (potentiële) drukte wordt tegenwoordig samengebald in een betrekkelijk klein deel van
de levensloop, en wel zodanig dat de levensfase tussen 30 en 45 jaar het karakter heeft
gekregen van een `spitsuur' in het leven (zie ook figuur 8.10). Het bijzondere verschijnsel
heeft zich namelijk voorgedaan, dat in een periode waarin de gemiddelde jaarlijkse
arbeidsduur van werkenden is afgenomen, de netto vrije tijd bij hen eveneens is afgenomen
(zie tabel 3.1 voor de situatie tijdens een normale werkweek).
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Tabel 3.1 Tijd besteed aan betaald werk, alle werkzaamheden te zamen en vrije tijd, naar sekse en leeftijd, 1975
en 1990 (in uren per week)
betaald werk

totaal tijdsbeslag
arbeid+studie+
huishouding

aantal
vrije uren

1975

1990

1975

1990

1975

199
0

15

17

41

42

48

47

24
6

25
9

39
40

42
42

50
46

48
46

naar leeftijd
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar en ouder

8
23
19
15
1

6
24
23
12
1

43
48
43
37
26

47
48
48
33
24

44
45
47
51
57

40
43
44
55
59

naar hoofdfunctie
scholier, student
werkende mannena
werkende vrouwena
huisvrouwen
werklozen, arbeidsongeschikten
gepensioneerde mannen

3
43
37
1
0
2

4
43
35
1
0
1

44
50
53
39
16
19

46
53
54
38
22
18

43
43
37
48
68
63

41
41
38
50
64
65

gehele steekproef
naar sekse
mannen
vrouwen

a

Hebben minstens 20 uur per week gewerkt.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Middelbaar en hoger opgeleiden tot circa 50 jaar zijn in totaal meer tijd kwijt aan hun diverse
bezigheden1 en hebben sinds de jaren zeventig minder vrije tijd gekregen (figuur 3.1). Een
factor die hierbij ook meespeelt, is dat onder de naoorlogse generaties het huishoudelijke en
verzorgende werk, evenals de betaalde arbeid, vaker door beide partners wordt verricht.
Mannelijke partners zijn wel meer gaan doen aan huishouding en kinderverzorging, maar niet
zo veel als de vrouwelijke partners nu meer buitenshuis werken. Het gevolg hiervan is
geweest dat zowel vrouwen als mannen het vooral tussen hun dertigste en vijfenveertigste jaar
drukker hebben gekregen met verplichtingen (zie ook § 8.6). De naoorlogse generaties zijn
aan hun diverse verplichtingen per week gemiddeld 4 à 5 uur meer kwijt dan hun ouders.
Dezen konden zich 20 jaar geleden meestal nog per week op één taak toeleggen.
Een andere oorzaak waardoor het leven tussen 20 en 50 jaar tegenwoordig meer werk kost, is
de afnemende omvang van het gemiddelde huishouden. Nederland consumeert en verzorgt
zichzelf in steeds kleinere eenheden. Het aantal minihuishoudens is, mede vanwege de
vertraagde start onder jongeren en de groei van het aantal echtscheidingen,
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Bron: SCP
Figuur
3.1 Tijd
(TBO'75,
besteed
'80,
aan
'85,
verplichte
'90)
bezigheden en vrije uren door personen met middelbaar onderwijs en
hoger, naar leeftijdsklasse, 1975-1990 (in uren per week)

vooral onder naoorlogse generaties sterk toegenomen. In 1960 waren er 28 huishoudens per
100 Nederlanders, tegenwoordig 41. Terwijl de formele economie beheerst wordt door
schaalvergroting en efficiency, wordt de huishoudelijke economie beheerst door een steeds
verdergaande schaalverkleining. De stijging van het aantal minihuishoudens kost, omgeslagen
over de hele bevolking, per persoon meer tijd.2
Tegenover de opeenhoping van arbeid en taken onder het ene deel van de bevolking staat een
voortgaande ontlasting van arbeid en taken onder een ander deel van de bevolking.
Vooral onder de groep tussen 50 en 65 jaar is sprake van een aanzienlijke toename van het
aantal vrije uren. Een groot deel van die groep is vervroegd opgehouden met werken, terwijl
de kinderen het huis uit zijn en de drukste tijd van de wooncarrière ook achter de rug is. Zoals
steeds het geval was bij een afnemende tijdsdruk, schakelen mensen onder die
omstandigheden over op een rustiger leeftempo.
Drukte en rust zijn altijd ongelijk verdeeld geweest, maar de situatie dat personen alleen
vanwege ouderdom van hun `welverdiende rust genieten' ligt inmiddels al ver achter ons.
Personen van 50 jaar en ouder en lager opgeleiden participeren, zoals we al zagen, minder
vaak aan arbeid, en hebben het in vergelijking met de leeftijdsklasse van 20 tot 50 jaar ook
minder druk met overige taken. Het verschil is sinds de jaren zeventig groter geworden (zie
figuur 3.1).
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In samenhang met de verschuivingen in het arbeidsbestel is de verdeling van (betaald) werk
en vrije tijd over de opleidingsklassen eveneens ongelijker geworden: hoe lager opgeleid, hoe
minder kans op arbeid en hoe minder tijd er aan het totaal van verplichtingen wordt besteed.
Voor lager opgeleiden bestaat werk hoofdzakelijk uit onbetaald werk ten dienste van de
huishouding. Evenals personen van 50 jaar en ouder beschikken lager opgeleiden over meer
vrije tijd dan in 1975.
Waarom zo veel aandacht voor verschillen in beschikbare tijd? Het belang van de geschetste
veranderingen is dat het aantal uren dat personen door verplichtingen gebonden zijn, van veel
invloed is op de tijd die zij tv kijkend of lezend doorbrengen. Personen die wekelijks
hoogstens 25 uur kwijt zijn aan hun diverse werkzaamheden, kijken bijna twee keer zo veel
naar de televisie3 als de groep die bij elkaar 55 uur of meer werkt (zie figuur 3.11).

3.3 Veranderingen in consumptiepatroon en vrijetijdsbesteding
De gevolgen van de ongelijke deelname aan arbeid voor de inkomensverdeling zijn tot het
einde van de jaren tachtig beperkt gebleven. Van de Westeuropese landen heeft Nederland het
grootste aantal niet-actieven, maar tegelijk ook de meest genivelleerde inkomensverdeling
(SCP 1992: 399-412). Houdt men rekening met de verkorting van de werkweek en de
uitbreiding van het aantal verlofdagen, dan had een modale werknemer eind jaren tachtig per
arbeidsvrij uur reëel (dus gecorrigeerd voor inflatie) 2,2 maal zo veel te verteren als midden
jaren vijftig.
Alle inkomensklassen hebben tot de jaren negentig naar verhouding kunnen delen in de
welvaartsgroei. Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn blijven bestaan in de bestede
bedragen, wijzen cijfers over luxe consumptiegewoonten (waarbij de deelname en niet het
bestede bedrag is gemeten) evenzeer op een spreiding van welvaart. Consumptiegewoonten
die begin jaren zeventig nog als luxe golden, zoals autorijden voor privé-doeleinden,
buitenlandse vakanties, buitenshuis eten en audiovisuele apparatuur, hebben - afgestemd op
de inhoud van ieders beurs - in alle sociale klassen ingang gevonden (SCP 1992: 329-341).
De kooplust met betrekking tot audiovisuele apparaten is al sinds het begin van de jaren
zeventig opmerkelijk. Nog voordat de videorecorder rond 1985 bij de helft van de steekproef
was doorgedrongen (figuur 3.2), was de intrede van de cd-speler al begonnen. Op dit moment
zijn de cd-i-speler en de cd-rom voor de pc in opmars.
In 1969 overschreed het televisiebezit de 90%. In 1972 was in nagenoeg alle gezinnen een
toestel aanwezig. In die situatie is het televisie kijken van een begeerde luxe veranderd in een
alledaagse tijdspassering. Als men de betekenis van televisie in de huidige periode wil
schetsen, moet men letten op cijfers over de aan televisie (of video) bestede tijd, want kijken
doet praktisch iedereen.
Tussen 1975 en 1985 kwam de meerderheid in het bezit van een kleurentelevisie (figuur 3.2).
In dezelfde periode schafte de vroege meerderheid haar eerste videorecorder aan. In het begin
van de jaren negentig heeft dit apparaat onder ruim de helft van de bevolking ingang
gevonden.
In alle inkomensklassen is de omvang van de elektronische uitrusting tussen 1980 en 1990
toegenomen (figuur 3.3).
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Figuur
Bron: SCP
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Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Verbreding van het individuele activiteitenrepertoire
Dankzij de schaalvoordelen van de massaproduktie zijn apparaten steeds voordeliger
geworden, waardoor huishoudens zich meerdere radio's, tv- en afspeelapparaten,
fototoestellen, rekenmachientjes en dergelijke konden veroorloven. Binnen het
gemechaniseerde huishouden is op die manier het elektronisch toegeruste individu ten tonele
verschenen.
Economen die zich in het leven van alledag verdiept hebben, signaleerden dat consumenten de
technologie net als ondernemers gebruikt hebben om hun `produktiviteit' op te voeren, maar
dan in de rol van consument. Door te investeren in kapitaalgoederen zoals auto, televisie,
afspeelapparaten, videorecorder, elektrisch gereedschap enzovoort, werd het hun mogelijk
gemaakt om meer belevenissen per avond of weekend te hebben of als doe-het-zelver meer te
kunnen presteren. De videorecorder stelde mensen bij voorbeeld in staat om een favoriet
tv-programma toch te bekijken, terwijl ze op het moment van uitzending iets anders te doen
hadden (time shifting).
Dankzij technische middelen is het dus eenvoudiger geworden aan steeds meer activiteiten of
belevenissen deel te hebben. Beschouwd over een hele reeks van vrijetijdsactiviteiten zijn er
meer vormen van ontspanning waarbij het percentage deelnemers in de loop van jaren is
gestegen dan vormen waarbij die percentages zijn afgenomen. Mensen antwoorden vaker
positief op vragen naar de deelname aan allerhande activiteiten.
Tabel 3.2 geeft een beeld van deze toegenomen diversiteit in de periode 1975-1990.

Tabel 3.2 Enige gegevens over de diversiteit van de vrijetijdsbesteding, personen van 12 jaar en ouder,
1975-1990 (index 1975 = 100)
1975

a

diversiteit repertoire
diversiteit per 45 uur vrije tijdb
a
b

1980

abs.

index

8,8
13,6

100
100

1985

1990

abs. index

abs. index

abs.

index

8,7
13,8

9,6
13,4

9,6
13,3

109
97

99
101

110
98

Gemiddeld aantal van 30 in de enquête opgesomde activiteiten.
Feitelijk waargenomen aantal tijdens onderzochte week.

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

De diversiteit van het repertoire verwijst naar het aantal uiteenlopende activiteiten waaraan
individuen zo in het algemeen wel eens deelnemen. Op basis van tijdsbudgetonderzoek is het
tevens mogelijk de diversiteit van het vrijetijdsgedrag binnen een reëel tijdsbestek van één
week te meten. Naarmate er meer vrije uren beschikbaar zijn, is er meer gelegenheid zich met
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diverse activiteiten bezig te houden. Als zich, zoals in de beschreven periode, schommelingen
of sterkere tegenstellingen voordoen in de distributie van vrije uren, dan verandert het cijfer,
zonder dat de diversiteit per avond of weekeind hoeft te zijn veranderd. Om die reden is de
diversiteit van het vrijetijdsgedrag, zoals die feitelijk in de loop van een normale werkweek
wordt waargenomen, gestandaardiseerd per 45 uur vrije tijd, dat is ongeveer de gemiddelde
wekelijkse portie aan vrije uren. De feitelijk gerealiseerde diversiteit per 45 uur, blijkt sinds
1975 niet te zijn toegenomen, maar in lichte mate gedaald (tabel 3.2 tweede regel).4 De
oorzaak hiervan is dat er sinds 1975 meer naar televisie wordt gekeken. De fractie van de
vrije tijd die met verplaatsingen is gemoeid, is evenzeer toegenomen (Batenburg en Knulst
1993). Beziet men de diversiteit per 45 uur binnen het resterende deel van de vrije tijd (dus
excl. tv kijken en vervoerstijd), dan is er ten opzichte van 1975 wel sprake geweest van een
(significante) toename.
Beschouwt men de situatie op één tijdstip, dan zijn er binnen de bevolking steeds nog
verschillen tussen mensen die veel en mensen die weinig omhanden hebben in hun vrije uren.
Ook die laatsten houden zich overigens met meer uiteenlopende zaken bezig dan enige
decennia geleden. Het verschil in repertoirebreedte binnen de bevolking hangt het meest
samen met het opleidingsniveau, de fysieke conditie en de beschikbaarheid van uitrusting
(Knulst 1996). Daarnaast speelt leeftijd een rol: jongeren hebben gemiddeld gesproken een
breder repertoire dan ouderen.
In samenhang met de ongelijke verdeling van werkzaamheden en vrije uren is er een situatie
ontstaan die kenmerkend lijkt voor de huidige periode: groepen die over relatief veel
voorzieningen beschikken om de (vrije) tijd te vullen, dat wil zeggen over een meer dan
gemiddelde hoeveelheid apparaten, lidmaatschappen of abonnementen, hebben relatief weinig
tijd om hiervan gebruik te maken. Een echte leisure class zoals in het vorige fin de siècle, die
èn veel middelen èn veel vrije tijd had, komt tegenwoordig nauwelijks meer voor. Degenen
die veel vrije uren hebben, houden zich in dezelfde portie vrije tijd met gemiddeld minder
uiteenlopende zaken bezig dan personen met weinig vrije tijd. Onder de eerstgenoemden zijn
vooral de zwaardere gebruikers van de televisie te vinden (zie figuur 3.4 linkerdeel).
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Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Personen met veel vrije uren en relatief weinig alternatieven kijken overigens niet alleen veel
naar televisie, maar zijn in het algemeen gericht op bezigheden van rekbare duur, die bij
verlenging geen extra kosten met zich meebrengen (televisie kijken, in kranten bladeren,
praatje maken e.d.).
Televisie en andere apparatuur zijn voorzieningen voor ontspanning in huiselijke kring.
Behalve een groei in de uitrusting voor huiselijke ontspanning vond ook een uitbreiding van
private voorzieningen voor recreatie elders plaats (autobezit, fietsen, sportuitrusting,
caravans, vaartuigen, camera's, e.d.). Hoe verhouden ontspanning thuis en ontspanning elders
zich nu tot elkaar? Is de balans doorgeslagen ten gunste van vrijetijdsbesteding thuis of ten
gunste van recreatie elders? Over een langere periode blijkt de verhouding tussen thuis en
elders doorgebrachte vrije uren opmerkelijk constant (tabel 3.3).

Tabel 3.3 Thuis en buitenshuis doorgebrachte vrije uren, personen van 12 jaar en ouder, 1955/'56-1990

aantal vrije uren
waarvan thuis
in %
waarvan buitenshuis
a

1955/'56a

1975

1980

1985

1990

23,9
15,8
66,0
8,1

47,9
30,5
64,2
17,4

47,0
30,5
65,2
16,4

49,0
31,5
64,5
17,9

47,2
29,6
62,7
17,6

In 1955/'56 binnen een deel van de week: vijf werkdagavonden van 17.30 tot 24.00; zaterdagen van 12.00 tot
24.00 en zondag van 8.00 tot 24.00, bij elkaar 60,5 uur. De TBO-peilingen bestrijken zeven etmalen of 168
uur.

Bron: CBS (1957b); SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In het najaar en de winter van 1955/'56 werd twee derde (66%) van de vrije uren gedurende
werkdagavonden en het weekeinde thuis doorgebracht. Hoewel de omstandigheden sindsdien
ingrijpend zijn gewijzigd, werd in het begin van de jaren negentig 63% van alle vrije tijd - nu
onderzocht over een hele week - thuis besteed. Opnieuw ongeveer twee van elke drie vrije
uren. Jongeren of studerenden brengen 40% à 42% elders dan thuis door; ouderen van 65 jaar
en ouder 25%. Bij een stagnerende of iets teruglopende koopkracht neemt het aandeel van de
vrije tijd dat buitenshuis wordt besteed enigszins af. Sinds dit op uitgebreide schaal wordt
gepeild (vanaf 1975) heeft zich in het begin van de jaren tachtig zo'n lichte teruggang
voorgedaan.
Bij het uitgaan (in de avonduren) zijn de bezochte instellingen wel duidelijk veranderd. In de
jaren vijftig werd ongeveer driekwart van het uitgaan gevuld met bioscoop en het bezoek van
uitvoeringen of voorstellingen. Nog geen kwart werd gevuld met het bezoek van
eetgelegenheden, cafés of dancings. Tegenwoordig is die verhouding bijna het omgekeerde:
twee derde van de tijd wordt nu besteed in eetgelegenheden en cafés; nog maar een derde
wordt doorgebracht bij theater- en muziekuitvoeringen (Knulst 1995a: 54-65).
In figuur 3.5 is alle vrijetijdsbesteding over de periode 1975-1990 belicht. Het uitgaan heeft
hier tevens betrekking op de overdag bezochte zaken, zoals sportwedstrijden, musea,
attractieparken en dergelijke.
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Bron: SCP
Figuur
3.5 Aandeel
(TBO'75,van
'85,negen
'90) soorten vrijetijdsbesteding, 1975, 1985 en 1990 (in procenten van het totaal
aantal vrije uren per week)

De veranderingen zijn elders uitgebreider beschreven (SCP 1992: 292-302; De Hart 1995),
zodat hier alleen de hoofdlijnen worden geschetst. Het aandeel van audiovisuele media in de
vrije tijd is sinds 1975 toegenomen, dat van lezen en contacten is afgenomen. Ook aan
sportbeoefening wordt meer vrije tijd besteed. Sport is niet langer een specialiteit van
jongeren en mannen. Het aandeel van de maatschappelijke participatie (politiek, levensbeschouwing, verenigingsleven of vrijwilligerswerk) in de vrije uren is sinds 1975 in lichte
mate gestegen. Vooral personen van middelbare en oudere leeftijd zijn hier debet aan, want
jongeren besteden juist een geringer deel van hun vrije tijd aan deze participatie. Overige
vormen van vrijetijdsbesteding geven in het steekproefgemiddelde sinds 1975 niet zo veel
veranderingen te zien. De tijdsbesteding aan hobby's (handenarbeid, amateurkunst, spel,
denksport, e.d.) is na een groei tot 1985 weer teruggelopen. Aan de genoemde hobby's
besteden ouderen meer vrije tijd dan jongeren. Dit geldt evenzeer voor liefhebberijen op het
gebied van tuin, planten en dieren.

3.4 Nonchalant gebruik van steeds betere technieken
De differentiatie in het vrijetijdsgedrag kan men opvatten als een aanpassing van individuen
aan de gestegen welvaart en de opkomst van een op kleinverbruik toegesneden technologie.
Binnen dezelfde hoeveelheid tijd kan er op die manier aan steeds meer activiteiten of
belevenissen deelgenomen worden. Verschillende van die activiteiten of belevenissen
bestonden voordien niet, zodat diversificatie van de vrijetijdsbesteding deels ook het resultaat
is van innovaties in consumptieve mogelijkheden. Bij een aanmerkelijk deel van het aanbod
kan men door zelfbediening of eindassemblage à la Ikea de eindversie van te consumeren
goederen zelf bepalen (SCP 1994: 421-424). Het aanbod bestaat uit internationaal
gestandaardiseerde modules, waaruit de klant zelf een op maat gesneden arrangement
samenstelt. Op het gebied van de consumentenelektronica ontstond er volgens die formule
steeds meer oproepbare ontspanning. De gebruiker kan hierbij zelf het tijdstip en het
programma bepalen, alsook hoeveel tijd hij eraan wenst te besteden.
Op die manier kunnen steeds meer vrije uren zonder directe interventie of aanwezigheid van
anderen worden gevuld. De ondersteunende diensten zijn goeddeels onzichtbaar geworden.
Linder (1971) wees op een wanverhouding tussen de groei van het consumptief vermogen
enerzijds en de uiterst beperkte groeimogelijkheden van de vrije tijd (c.q. consumptietijd)
anderzijds. Aangezien het vrijetijdspubliek aan veel uiteenlopende zaken meedoet, zal de
deelnamefrequentie per activiteit, gegeven de beperkte vrije uren, gemiddeld afnemen (Linder
1971: 76 en 85). Hierna zal blijken dat dit onder meer bij het gebruik van gedrukte media het
geval is geweest.
Bovendien zouden consumenten de consumptie per uur gaan opvoeren door vaker diverse
genoegens op hetzelfde moment te consumeren. Dit lijkt bij uitstek van toepassing op het
gebruik van muziek. Wat bij een vergelijking van het uitgavenpatroon en de
tijdsbestedingsgegevens namelijk meteen opvalt, is dat de populariteit van afspeelapparaten
en cd's niet naar voren springt uit tijdsbudgetcijfers. Evenals de radio wordt de cd-speler het
meest als achtergrondmedium gebruikt. Het publiek doet er tal van andere dingen bij en
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daarom kosten auditieve media relatief weinig tijd. Het luisteren naar de radio gaat eveneens
vaak schuil achter andere bezigheden (figuur 3.6).
a

Figuur
Gebruik
van elektronische
zonder
en gebruik
op de achtergrond
bij andere
Voor3.6
radio
en televisie
zijn die tweemedia
manieren
vannevenbezigheid
gebruik reeds vanaf
1975 gemeten,
voor afspeelapparatuur
bezigheden,
1985
1990
(in procenten van de totale gebruikstijd)a
gebeurde1975,
dit voor
het en
eerst
in 1990.
Bron: SCP (TBO'90)

In 93% van de gevallen waarin de radio ingeschakeld staat, hebben de gebruikers er andere
bezigheden bij. Het gebruik van de radio als achtergrondmedium is op zichzelf niets nieuws.
Die gewoonte kwam het eerst voor bij huisvrouwen, die het nuttige met het aangename
verenigden en onder hun werk naar de radio luisterden. Het radiogebruik op de achtergrond
werd halverwege de jaren vijftig reeds geschat op circa 80% van alle tijd die personen bij een
spelende radio doorbrachten. Sindsdien is dit de normale manier van naar de radio luisteren
geworden. Radio wordt het meest beluisterd onder huishoudelijk werk. Als er wordt gegeten,
gelezen of aan liefhebberijen gedaan, gebeurt dit verhoudingsgewijs eveneens vaak bij een
spelende radio (Knulst 1994: 329)
Men zou verwachten dat mensen aandachtiger luisteren naar muziek die ze zelf gekozen
hebben, zoals bij het afspelen van cd's. Dat blijkt nauwelijks het geval te zijn. In 87% van de
afgespeelde tijd doen zij er ook iets anders bij.
Auditieve media blijken duidelijk anders te worden gebruikt dan televisie. In ruim driekwart
van alle tijd die personen bij een ingeschakeld televisietoestel doorbrengen, worden de
verwikkelingen op het scherm met aandacht gevolgd (figuur 3.6).5
Met de aangeboden programma's of de afgespeelde muziek lijkt dit allemaal niet zo veel te
maken te hebben. Verwend met perfecte opname- en weergavetechnieken en vaak nog in een
draagbare uitvoering, kan het huidige publiek in velerlei omstandigheden luisteren. Zijn
mensen dan nonchalante gebruikers geworden, alleen omdat de weergavetechniek zo perfect
werkt? Waarschijnlijk heeft dit evenzeer te maken met een trivialisering van de inhoud. Het
publiek wordt dusdanig vaak op informatie en muziek getrakteerd, dat het nog slechts zelden
hiervoor `de oren zal spitsen'.
Leiden technische perfectie en de vanzelfsprekendheid van een breed aanbod op den duur
onvermijdelijk tot onverschilligheid van de kant van het publiek? Tot dusver lijkt dit alleen
op te gaan voor radio en afspeelapparatuur, niet voor televisie. Televisie heeft zich tot nog toe
nog niet tot `visueel behang' ontwikkeld. Dit heeft vermoedelijk vooral met de aard van het
medium te maken. Bij het kijken is het veel moeilijker om de aandacht over twee zaken te
verdelen, terwijl men bij voorbeeld al luisterend naar de autoradio wel de weg in de gaten kan
houden. Aangezien televisie een groot beslag legt op de zintuiglijke vermogens, is televisie,
zoals nog zal blijken, qua tijdsbesteding een echte slokop. De veelzijdige manier waarop het
radio luisteren zich laat combineren met andere bezigheden, lijkt moeilijk te overtreffen.6 Des
te meer valt het daarom op dat de radio als achtergrondmedium sinds de jaren zeventig aan
belang heeft ingeboet. De grootste teruggang in het gebruik van die radiofunctie heeft zich in
de periode 1985-1990 voorgedaan (-1,4 tegen -1,6 uur over de hele periode 1975-1990, zie
tabel 3.4).
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De tijd die wekelijks bij een spelende radio werd doorgebracht verminderde van 15,4 uur per
week in 1953 tot 11,9 uur in 1990. Hoewel het onderzoek uit 1934/'35 niet onder een
landelijk representatieve steekproef is gehouden, zou het cijfer uit dit onderzoek erop kunnen
wijzen dat het luisteren met aandacht (tweede kolom) is afgenomen van de 3,2 uur per week,
die door Blonk en Kruyt in 1934/1935 werd waargenomen, tot 0,8 uur in 1990 (iets meer dan
drie kwartier) (Blonk en Kruyt 1936).

Tabel 3.4 Enige gegevens over de tijd besteed aan radio luisteren 1934/'35-1990
tijdens gehele week (168 uur)

1934/'35
1953
1955
1962
1975
1985
1990
a

b

tijdens avonden en
weekenda (60,5 uur)

totaal

zonder
nevenbezigheden

met
nevenbezigheden

zonder
nevenbezigheden

.
15,4
.

3,2
.
.

.
.
.

14,2
13,6
11,9

1,4
1,0
0,8

12,8
12,6
11,2

.
.
3,2
2,0b
1,3
0,8
0,7

Heeft betrekking op vijf werkdagavonden van 17.30-24.00 uur, zaterdag van 12.00-24.00 uur en zondag van
8.00-24.00 uur.
Gedeeltelijk geschat. In 1962 is tevens de (toen vrije) zaterdagmorgen van 8.00-12. 00 onderzocht (+ 4 uur)
De vrije tijd steeg daarmee van gemiddeld 24,0 in 1955/'56 naar 28,8 uur in 1962. Om de uitkomsten uit
1962 vergelijkbaar te maken met 1955/'56 zijn de eerste herwogen met 24,0/28,8 (= 0,83). De cijfers zijn
evenals in 1955/'56 met inbegrip van luisteren naar grammofoon.

Bron:
- Blonk en Kruyt (1936: 226) arbeiders en lagere employés van 18 jaar en ouder, wintermaanden (197) en
(29) tevens zomermaanden, vermoedelijk 1934-'35
- CBS (1954): Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, april 1953 (n = 4.002)
- CBS (1957b): Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, oktober 1955-januari 1956 (n = 7.230)
- CBS (1965a): Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, november 1962 (n = 4.008)
- SCP/TBO: Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, oktober 1975 (n = 1.309), 1985 (n = 3.262) en
1990 (n = 3.158)

Terwijl de radio al in de jaren zestig als amusementsmedium voor 's avonds door de televisie
werd verdrongen, lijkt haar functie van muziek- en informatieleverancier na de verschijning
van middagtelevisie ook overdag aan belang te hebben ingeboet.7
De tijd dat de radio in het centrum van de aandacht stond ligt al weer 40 jaar terug. De rol die
de radio destijds heeft gespeeld, laat zich moeilijk overschatten. Woody Allen heeft ons in
zijn fraaie film Radio days laten zien dat een vijftiger alles over zijn jeugd kan vertellen aan
de hand van herinneringen aan radioprogramma's en radiosterren. Dat belang van de radio
reikt wellicht wel zo ver dat de collectieve ervaring van hele generaties erdoor werd bepaald.
De oudere landgenoten die nog rond de radio hebben gezeten zouden met recht
radiogeneraties genoemd mogen worden.

3.5 Veranderingen in het televisieaanbod sinds de jaren zeventig
Afleiding voor hele dagen
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Televisie werd door de bevoegde instanties in Nederland lange tijd beschouwd als een
medium waarmee niet kwistig diende te worden omgesprongen. Overdag hoorde het publiek
te werken of te leren en met het oog op de zondagse kerkgang mocht het 's zaterdagavonds
ook niet te laat worden. Kijkers die alleen Nederlandse zenders konden ontvangen, hadden
weinig gelegenheid om op andere tijdstippen te kijken dan 's avonds (of het moesten
jeugdprogramma's of incidentele reportages zijn). In het zendschema van de Nederlandse
televisie werd lange tijd geen rekening gehouden met groepen die op andere tijdstippen
wensten te kijken, zoals ouderen of niet-actieven. Toen de concurrentie voor het Nederlandse
bestel in de loop van de jaren tachtig serieuze vormen dreigde aan te nemen (piratenzenders
met nachtfilms in de steden, Sky Channel voor overdag) is ook de Nederlandse televisie
begonnen met dagelijkse middaguitzendingen en nachtprogramma's tijdens het weekend. Met
de komst van RTL4 in 1989 is televisie een medium geworden dat praktisch onafgebroken
Nederlandstalige programma's uitzendt.
Van de uitbreiding van het aantal zenduren is gretig gebruik gemaakt, vooral in de jaren
tachtig door een publiek dat toen vele werklozen telde. Voor de langere duur lijkt de
zendtijdverruiming van invloed te zijn geweest op de tijdstippen waarop wordt gekeken (en
tussen 1985 en 1990 niet langer op het totaal aantal uren dat wordt gekeken, zie figuur 3.7)
a
a
Figuur
3.7 Verdeling
van uur,
de kijktijd
over
tijdvakken van
etmaal,
1975,
1990 (in procenten
van totale
Ochtend:
2.00-14.00
middag:
14.00-18.00
uur, het
vroege
avond:
18.00-22.00
uur, late avond/nacht:
aandachtige
kijktijd)
10.00-2.00
uur.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Werd in 1975 nog 74% van alle kijktijd in de vroege avond, van 18.00 tot 22.00 uur
gerealiseerd, in 1990 was dit nog maar 61%. Televisie is dus niet langer een uitgesproken
avondmedium. Aangezien lang niet iedereen gelegenheid heeft om 's morgens en 's middags te
kijken, wijst een toename van 4% naar 13% gemiddeld over de gehele bevolking op een forse
verschuiving onder het bevolkingdeel dat overdag wel bij de televisie kan plaatsnemen. In
vergelijking daarmee valt de groei van het kijken in de late avond en 's nachts (22.00-2.00
uur), van 21% naar 26%, bescheiden uit.

Steeds meer zenders
De gelegenheid om een steeds groter deel van het etmaal te kijken hangt samen met een
groeiend aanbod aan zenders. Alvorens de Nederlandse televisieomroep daartoe gelegenheid
bood, werden geregeld buitenlandse kanalen ingeschakeld om overdag of 's nachts te kijken.
Sinds de invoering van kabeldistributie kunnen ook Nederlanders die verder van de grenzen
wonen zenders uit de buurlanden ontvangen. In 1975 kon een gemiddelde kijker uit ruim drie
zenders kiezen, in 1990 reeds uit ruim tien. Geen van de buitenlandse zenders, ook niet de
Vlaamse BRT, hebben in de beschouwde periode afzonderlijk echter meer dan gemiddeld 5%
van het kijkerspubliek weten te trekken. RTL4 en RTL5 buiten beschouwing latend, geldt dat
de aanvoer van buitenlandse zenders tot begin jaren negentig geen ingrijpende gevolgen heeft
gehad voor de afstemming van het televisietoestel (zie verder § 3.8).
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Trends in aanbod- en consumptievolume vergeleken
De Nederlandse televisieomroep zond in 1990 bijna twee keer zo veel uren uit als in 1975.
Het aantal zenduren in de periode 1985-1990 steeg met name door de verschijning van
Nederland 3 in 1988. De toename van de ontvangstmogelijkheid van buitenlandse zenders is
weergegeven in de gearceerde lijn van figuur 3.8.

Bron: SCP
Figuur
3.8 Ontwikkeling
(TBO'75, '80,van
'85,aantal
'90); NOS
zenders,
(a) zendtijd Nederlandse omroep en feitelijke kijktijd, 1975-1990 (1975
= 100)

Ofschoon de kijktijd in de periode 1975-1990 wel is toegenomen (gesloten lijn in figuur 3.8),
in het bijzonder tussen 1980 en 1985, is die groei ver achter gebleven bij de groei in de
kijkgelegenheid.8 Dat geldt met name indien buitenlandse en commerciële zenders buiten
beschouwing blijven en de relatie zendtijd-kijktijd alleen voor de reguliere Nederlandse netten
wordt bestudeerd. In dat geval staat tegenover een verdubbeling van de zenduren tussen 1975
en 1990 (+98%) een (uitsluitend aan de drie Nederlandse netten bestede) kijktijd die met een
derde is verminderd (-32%).
De aard van de geboden programma's heeft in de loop der jaren geen drastische wijziging
vertoond (figuur 3.9).

Bron: NOS
Figuur
3.9 Omvang
(a)
van de zendtijd en verdeling van de zendtijd over programmacategorieën, 1975, 1980, 1985
en 1990 (omgerekend naar uren per week)

Het aandeel van de sportprogramma's steeg van 7% in 1975 naar 9% in 1990, dat van
jeugdprogramma's van 13% naar 14%. Het aandeel van de categorie `amusement' (waaronder
vooral spel- en showprogramma's ressorteren) is weliswaar afgenomen van 8% naar 7%,
maar dit komt niet door een inkrimping van dit aanbod in de avonduren, maar door de
uitbreiding van zendtijd op etmaalgedeelten (middag en nacht) tijdens welke relatief weinig
van de genoemde amusementsprogramma's, maar relatief veel informatieve programma's
worden geboden.

3.6 De kijktijd in de huidige periode vergeleken met die in de jaren vijftig en zestig
In de voorgaande paragrafen kwamen al cijfers over het televisie kijken in de jaren zestig aan
de orde. Die cijfers, en dat geldt ook voor het CBS-onderzoek uit 1955/'56, werden destijds
op een andere manier gemeten dan tegenwoordig. Als men echter uitgaat van dezelfde
weekuitsnede als die welke in 1955/'56 door het CBS werd onderzocht, dan laten de recente
gegevens uit de periode 1975-1990 zich vergelijken met de oudere. Het seizoen waarin de
onderzoeken werden verricht is hetzelfde gebleven. De recente peilingen zijn, evenals die van
het CBS uit 1962, in het najaar gehouden (najaar en winter 1955/'56). In tabel 3.5 zijn de
diverse gegevens bijeengebracht.
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Tabel 3.5 Enige gegevens over de tijd besteed aan televisie kijken, 1955/'56-1990
tijdens gehele week (168 uur)

1955/'56
1962
1975
1985
1990
a

b

tijdens avonden en
weekenda (60,5 uur)

totaal

zonder
nevenbezigheden

met
nevenbezigheden

zonder
nevenbezigheden

.
.
13,3
15,8
15,4

.
.
10,2
12,1
12,0

.
.
3,1
3,6
3,4

0,2
5,4b
10,1
11,3
11,0

Heeft betrekking op vijf werkdagavonden van 17.30-24.00 uur, zaterdag van 12.00-24.00 uur en zondag van
8.00-24.00 uur.
Gedeeltelijk geschat. In 1962 is tevens de (toen vrije) zaterdagmorgen van 8.00-12.00 uur onderzocht (+ 4
uur). De vrije tijd steeg daarmee van gemiddeld 24,0 in 1955/'56 naar 28,8 uur in 1962. Om de uitkomsten uit
1962 vergelijkbaar te maken met 1955/'56 zijn de eerste herwogen met 24,0/28,8 (= 0,83).

Bron:
- CBS (1957): Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, oktober 1955-januari 1956 (n = 7.230)
- CBS (1965): Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, november 1962 (n = 4.008)
- SCP/TBO-Intomart, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, oktober 1975 (n = 1.309), 1985 (n = 3.262)
en 1990 (n = 3.158)

Tijdens werkdagavonden en het weekeinde (excl. de zaterdagmorgen) is de aan televisie
bestede tijd gestegen van gemiddeld nog geen kwartier in de jaren vijftig naar 11 uur in 1990
(meest rechtse kolom tabel 3.5). In de stap van 0,2 uur in 1955/'56 via 5,4 uur in 1962 naar
10,1 uur in 1975 komt hoofdzakelijk de groei van het aantal kijkers tot uitdrukking. Door
televisiebezitters werd er in 1962 reeds circa 12 uur gekeken. Dat zou meer zijn dan in 1990
(bij een nagenoeg algemeen tv-bezit), want in hetzelfde weekdeel in 1990 werd 11 uur
gemeten. Die lichte afname in de avonduren en het weekeinde ging overigens samen met een
toename - zoals gemeld - van het kijken op de door-de-weekse ochtenden en middagen. Let
men immers op de cijfers over de volle zeven etmalen van de week (tweede kolom, tabel 3.5),
dan blijkt er van teruggang geen sprake te zijn geweest.
In eerder onderzoek werd vastgesteld dat zich tussen 1980 en 1985 een opmerkelijke toename
van de kijkuren heeft voorgedaan. Deze viel te verklaren uit een samenloop van
omstandigheden in die periode. Wat het aanbod betreft: er verscheen in die periode een
handzaam en gestandaardiseerd type videorecorder; dankzij de bekabeling werd de
keuzemogelijkheid uit televisiezenders verruimd; en de Nederlandse televisieomroep begon
met het uitzenden van nachtfilms en middagprogramma's. Deze veranderingen volgden elkaar
snel op en deden zich voor in een periode waarin een deel van het publiek vanwege hoge
werkloosheid en koopkrachtdaling bijzonder geïnteresseerd bleek in een huiselijke vorm van
amusement met een geringe uurprijs (Knulst en Kalmijn 1988: 122, 129-130).
In de periode 1985-1990 veranderden de omstandigheden aan de vraagzijde opnieuw, maar
nu in remmend opzicht: het aantal vrije uren tijdens een normale werkweek liep voor
werkenden enigszins terug, de werkloosheid daalde, en er was bovendien een lichte groei van
de koopkracht. Er werd toen ook weer meer tijd buitenshuis, aan het uitgaan besteed (zie
figuur 3.4). Wel heeft de commerciële zender RTL4 in die periode (1989) haar opwachting
gemaakt (waarover in § 3.8 meer). Voor de totale kijktijd heeft dit echter geen belangrijke
gevolgen gehad. Over de gehele periode 1975-1990 is het aandeel van televisie en video in
het totaal aantal uren dat wekelijks thuis werd doorgebracht, gestegen van 38% naar 42%.

)))))))
61

)))

)))

*

*

)))))))

3.7 De invloed van sociaal-demografische kenmerken op het huidige kijkgedrag
Relatie tussen het inkomensniveau en de aan televisie bestede tijd
In de voorgaande paragrafen is aangetoond dat in huishoudens met een middelbaar of hoger
inkomen in het algemeen meer audiovisuele uitrusting aanwezig is dan in die met een laag
inkomen (zie figuur 3.3). Vervolgens is er in paragraaf 3.3 op gewezen dat groepen die over
relatief veel vrijetijdsvoorzieningen beschikken, relatief minder tijd per voorziening besteden
dan groepen met minder van die voorzieningen. Geldt dit nu ook voor televisie afzonderlijk?
In tabel 3.6 is het relatieve belang van het televisie kijken in de (receptieve)
vrijetijdsbesteding in verband gebracht met de inkomenshoogte van het huishouden.9
Inkomenshoogte verwijst hierbij dus tevens naar het consumptief vermogen en naar de
omvang van de audiovisuele uitrusting. In deze analyse, alsook in de rest van deze paragraaf,
wordt steeds uitgegaan van de tijd die de onderzochte personen met aandacht hebben
gekeken.

Tabel 3.6 Plaats van het televisie kijken in de ontspanning naar inkomensniveau, personen van 18 jaar en
oudera, 1980 en 1990
tv-tijd als % van totale ontspanningb
1980

199

alle ondervraagden

48

54

onderste derde deel van de inkomensverdeling

49

57

middelste derde deel

49

56

hoogste derde deel

49

52

(.01)

.09

èta
verschil meting 1980-1990
a

b

sign.

Gemiddelden gecontroleerd voor effecten van verschillen in: leeftijd, sekse, opleiding, urbanisatiegraad van
de woonplaats, en mate van religieuze betrokkenheid.
Onder receptieve ontspanning is meegerekend: alle tijd die in de loop van één week is besteed aan het
bezoeken van sportwedstrijden, evenementen, culturele voorstellingen, horecagelegenheden, naar radio en
muziek luisteren, televisie kijken en het lezen van boeken, kranten en tijdschriften.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

In 1980 werd tussen de hoogte van het inkomen en de gekeken tijd geen significant verband
vastgesteld, in 1990 wel. Dit verschil moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit
dat er in 1980 nog niet zo veel gelegenheid bestond om buitengewoon lang naar de televisie
te kijken als in 1990 (geen Nederlandstalige uitzendingen overdag en nog weinig
kabelaansluitingen voor de ontvangst van buitenlandse zenders).
In vergelijking met andere factoren hebben inkomensverschillen overigens maar weinig
invloed op de kijkgewoonten. Hierbij moet worden aangetekend dat dit uitsluitend voor de
periode 1980-1990 vastgesteld kon worden, omdat het inkomensniveau in 1975 niet adequaat
(in inkomensbedragen) is gemeten. Bij de nu volgende vergelijking van het relatieve belang
van diverse achtergrondkenmerken over de periode 1975-1990, blijft het inkomen verder
buiten beschouwing.
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De invloed van de diverse kenmerken onderling vergeleken
In figuur 3.10 is het relatieve belang van de verschillende achtergrondkenmerken voor de tijd
die aan tv kijken is besteed weergegeven (hoe langer de staaf, hoe meer invloed). De invloed
van elk achtergrondkenmerk is vastgesteld in een analyse waarbij het effect van de overige
kenmerken is uitgeschakeld.
a
Figuur
De associatiematen
3.10 Invloeda vanzijn
diverse
gestandaardiseerde
achtergrondkenmerken
regressiecoëfficiënten
op de hoeveelheid
(verkregen
tijd die uit
aan
een
tv kijken
Anova)is en
besteed,
zijn
1975,
berekend
1985 en
terwijl
1990voor de invloed van de overige kenmerken werd gecontroleerd. Het verband met sekse bij
voorbeeld is negatief, hetgeen betekent dat vrouwen minder kijken dan mannen; het verband met leeftijd is
positief aangezien er in het algemeen meer wordt gekeken naarmate mensen ouder zijn, enzovoort.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

De voor verplichtingen (arbeid, scholing en huishoudelijk werk) benodigde tijd, de sekse, het
opleidingsniveau en de mate van religiositeit zijn verantwoordelijk voor de grootste
verschillen in de gekeken tijd. De invloed van de tijdsdruk is bijzonder sterk en heeft sinds
1975 aan betekenis gewonnen. Dat laatste geldt ook voor de mate van religiositeit. Het effect
van het opleidingsniveau op de gekeken tijd zwakte wat af, terwijl dat van de sekse in 1990
gelijk was aan dat in 1975. De belangrijkste van die invloeden (gecontroleerd voor de overige
relevante effecten) passeren hieronder afzonderlijk de revue (de cijferbron is te vinden in
tabel B3.2).
Relatie tussen gewerkte uren en de aan televisie bestede tijd
De gelegenheid om dagelijks veel tijd thuis door te brengen, die reeds bij het radio luisteren
van grote invloed bleek, blijkt ook de belangrijkste factor voor de mate van televisiegebruik:
degenen die vaak thuis kunnen zijn, kijken het meest. Vergeleken met het radiotijdperk is het
bevolkingsdeel dat overdag thuis vertoeft tegenwoordig echter veel omvangrijker. Ook de
samenstelling van die groep veranderde. Destijds bestond die groep hoofdzakelijk uit
huisvrouwen, een groep dus die thuis haar werk verrichtte. Tegenwoordig gaat het om een
groep die en veel tijd thuis vult en weinig werk - minder dan 25 uur per week - te doen heeft.
Ouderen, werklozen en jongens in de puberleeftijd horen nu vaak tot die groep `zware
gebruikers'. Deze groep kijkt bijna twee keer zo veel als de groep die 55 uur en meer aan haar
diverse werkzaamheden kwijt is. Neemt men alle tijd in beschouwing die bij een
ingeschakelde tv is doorgebracht, dus ook de tijd waarin de aandacht over tv en andere
bezigheden werd verdeeld, dan is het verschil nog wat groter (vgl. tabel 3.5). De groep die
weinig werk te doen heeft, kijkt liefst 30% meer dan de groep met dezelfde achtergrond in de
jaren zeventig (figuur 3.11).
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Tijd 3.11
besteed
arbeid,
zorg
en studie
teper
zamen.
Figuur
Tijd aan
besteed
aanhuishoudelijke
(aandachtig) tv
kijken
(in uren
week), 1975, 1985, 1990, en veranderingen
daarin, 1975-1990, naar het tijdsbeslag van verplichte bezighedena
Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Degenen die meer dan 55 uur nodig hadden om aan hun verplichtingen (arbeid, scholing en
huishoudelijk werk) te voldoen, keken in 1990 bijna nog evenveel als in 1975 (al was dit in
1985 tijdelijk meer). Personen met een drukke dagtaak waren domweg niet in de gelegenheid
om aanzienlijk meer te gaan kijken. Uitzendingen op door-de-weekse middagen waren aan
hen niet besteed.
Het bevolkingsdeel dat veel tijd heeft om te kijken, valt goeddeels samen met de groep die in
zijn vrije uren een minder dan gemiddeld aantal activiteiten ontplooit (vergelijk figuur 3.4).10
Veel naar televisie kijken heeft dus in eerste instantie te maken met de situatie van de
gebruiker en zegt dus weinig over de appreciatie van de geboden programma's. `Lichte
kijkers' zijn tegenwoordig vooral personen met volle agenda's, vele verplichtingen en tal van
andere belevenissen in de vrije tijd. Ook hier zijn het veeleer de omstandigheden van de
gebruikers, en niet zozeer de programma's die de kijkgewoonten vastleggen. In paragraaf 3.8
wordt verder ingegaan op de kijkmenu's van zware en lichte kijkers.
Relatie tussen sekse en de aan televisie bestede tijd
Mannen keken zowel in 1975 als in 1990 meer uren naar de televisie dan vrouwen. De
uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden heeft mannen tot nu toe meer aangesproken dan
vrouwen. Mannen kijken meer dan vrouwen naar buitenlandse zenders (vooral aantrekkelijk
vanwege sport) en tevens meer naar video-opnamen. Neemt men de uitzendingen van de
Nederlandse omroep apart, dan doen vrouwen niet voor mannen onder.

FiguurSCP
3.12 (TBO'75,
Tijd besteed
Bron:
'85,aan
'90)tv kijken (in uren per week), 1975, 1985 en 1990, en veranderingen daarin, 19751990, naar sekse

Nadat het nieuwe aanbod zich tussen 1980 en 1985 had aangediend, keken mannen 25%
meer dan vrouwen (zie figuur 3.12). Na 1985, toen het nieuwtje van de videorecorder en de
buitenlandse zenders eraf was, is de kijktijd onder mannen enigszins afgenomen, terwijl de
licht stijgende lijn bij vrouwen nog enigszins heeft doorgezet. In 1990 is het verschil tussen
de seksen opnieuw van dezelfde orde als in 1975 (mannen kijken circa 15% meer dan
vrouwen).
Relatie tussen leeftijd en de aan televisie bestede tijd
Niet alle leeftijdsgroepen hebben hetzelfde op de veranderde omstandigheden gereageerd
(figuur 3.13). In 1975 brachten personen nog meer tijd bij televisie door naarmate ze ouder
waren. Sinds 1985 is dit beeld genuanceerder. De kijktijd is zowel aan de onder- als aan de
bovenkant van de leeftijdspiramide sterk toegenomen. In de leeftijdsklasse tot 40 jaar is de
stijging tussen 1975-1990 het grootst geweest, met een uitschieter van +33% onder de
junioren van 12-19 jaar. Ouderen van boven de 70 jaar keken in 1990 24% meer dan in
1975. In de klassen van middelbare leeftijd bleef de toename onder het gemiddelde. In de
levensfase tussen 60 en 70 jaar beliep de stijging slechts 6%, waarbij aangetekend dient te
worden dat deze leeftijdsklasse in 1975 het meeste keek.
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De belangrijkste verandering bestaat dus hieruit dat tieners - met name jongens - zich sinds de
jaren zeventig tot relatief zware kijkers hebben ontwikkeld. Terwijl tieners van alle
leeftijdsklassen de meeste vrije tijd buitenshuis doorbrengen, geldt voor hen ook dat, als zij
thuis recreëren, zij verreweg het grootste deel hiervan bij televisie of video doorbrengen.

Figuur 3.13
besteed
Legenda:
zieTijd
figuur
3.12 aan tv kijken (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar leeftijd
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Relatie tussen opleidingsniveau en de aan televisie bestede tijd
Reeds in het radiotijdperk werd vastgesteld dat personen met een lagere opleiding meer tijd
bij de radio doorbrachten dan personen met een middelbare of hogere opleiding. Dit
verschijnsel doet zich in de huidige periode eveneens voor ten aanzien van het kijken naar
televisie: er wordt meer gekeken naarmate het opleidingsniveau lager is (figuur 3.14).
Figuur 3.14
besteed
Legenda:
zieTijd
figuur
3.12 aan tv kijken (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar opleidingsniveau
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Onder de bevolkingsgroep met ten hoogste mavo, die al veel placht te kijken, is de kijktijd
tussen 1975 en 1990 procentueel echter minder sterk toegenomen dan onder de groep met
middelbaar onderwijs en hoger. Vooral academisch gevormden zijn tussen 1985 en 1990
aanmerkelijk meer naar televisie gaan kijken. Keken universitair gevormden in 1975 bijna
30% minder dan de groep met alleen lager onderwijs, in 1990 is dit verschil tot 20%
gereduceerd. De stijging van de kijktijd heeft zich als laatste onder academici voorgedaan
(Knulst 1992a: 72-94).
Relatie tussen culturele interesse en religieuze betrokkenheid en de aan televisie bestede
tijd
Personen die vaak kunstuitvoeringen of musea bezoeken, kijken (bij verder overeenkomstige
achtergrond) gemiddeld minder naar de televisie dan de niet-cultureel meelevenden. Dit
verschil was in jaren zeventig echter groter dan nu. Dat komt doordat de cultureel
geïnteresseerden uit 1990 liefst 30% meer tijd aan televisie besteedden dan eenzelfde groep in
1975 deed. De cultureel geïnteresseerden liepen wat dit betreft achter op de anderen, maar
volgden hun voorbeeld wel (figuur 3.15).
Onder de groep zonder enige culturele belangstelling beliep de stijging 16%, maar hier ging
steeds al meer tijd naar het televisie kijken dan het gemiddelde. Niettemin blijken cultureel
geïnteresseerden zich tegenwoordig eerder te onderscheiden door hun matige gebruik van
televisie dan door hun buitengewone overgave aan gedrukte media (zie § 4.5).
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Figuur 3.15 Tijd besteed aan tv kijken (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar de mate van culturele belangstelling (C) en van religiositeit (R)a
a
Culturele interesse is geschaald op basis van het antwoordpatroon bij vragen naar concert-, schouwburg- en
museumbezoek (aantal bezochte instellingen en bezoekfrequentie).
Religiositeit verwijst naar de mate van religieuze betrokkenheid; personen met een sterke mate van religieuze
betrokkenheid zijn gelovig, voelen zich sterk betrokken bij kerk en religie en gaan frequent naar de kerk.
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Tijdens de opkomstperiode van de televisie toonden groepen met een sterke religieuze
betrokkenheid, zoals gereformeerden en kerkse Nederlands-hervormden, zich gereserveerd ten
aanzien van het nieuwe medium (vgl. § 2.5). De 1% uit de bevolking die ook thans nog geen
toestel wenst, bestaat overwegend uit orthodox-protestanten.
Tussen de jaren zestig en de huidige periode is de ontkerkelijking in Nederland bijzonder
sterk geweest. Rekende in 1958 nog 76% van de hele bevolking van 20 jaar en ouder zich tot
een van de kerkgenootschappen, in 1991 is dit tot 43% geslonken. De secularisatie heeft zich
voorts nog voorgedaan als een afname van de kerkgang onder de nog overgebleven gelovigen.
In 1970 ging 67% van de gelovigen nog geregeld naar de kerk (eenmaal per twee weken of
vaker), in 1990 nog 43%. De groep die geloof èn kerkgang trouw is gebleven omvat
tegenwoordig een veel hoger percentage personen met een orthodoxe geloofsopvatting dan
enige decennia geleden (Becker en Vink 1994: 49-58).
In de periode 1975-1990 toonden bevolkingsgroepen met een sterke religiositeit opnieuw
minder belangstelling voor de televisie. Het verschil is bovendien groter geworden: de trouwe
aanhang van de kerken keek in 1975 wekelijks 1 uur en in 1990 3 uur minder dan de
niet-gelovigen. De meelevende aanhang van de diverse kerkgenootschappen is weliswaar ook
meer gaan kijken: in 1990 6% meer dan in 1975. Deze toename kan waarschijnlijk aan de rol
van de Evangelische Omroep en aan haar groei tot A-omroep worden toegeschreven. Maar de
stijging bij de niet-gelovigen bedroeg gemiddeld 25%.
Religieuze betrokkenheid heeft tegenwoordig meer invloed op de mate van belangstelling
voor televisie dan culturele affiniteit.

3.8 Keuzemogelijkheden en de mate van kieskeurigheid
Sinds de verschijning van de televisie hebben de meeste kijkers steeds naar de Nederlandse
televisieomroep gekeken. Die situatie is tot het einde van de jaren tachtig nauwelijks
veranderd. Bij de eerste peiling van het TBO in 1975 werd bij elkaar 87% van de
(aandachtig) gekeken uren bij een van beide Nederlandse netten doorgebracht (tabel 3.7).
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Tabel 3.7 De verdeling van de (aandachtige) kijktijd over de Nederlandse televisieomroep en buitenlandse
zenders en video, 1975, 1985 en 1990 (in procenten van de totale, naar zender gespecificeerde kijktijd)
zendervoorkeur gerelateerd aan de totale kijktijd
(%)a
1975

1985

1990

100
(= 9,6)

100
(= 10,9)

100
(= 11,2)

Nederlandse zenders, samen

87,3

80,4

52,7

buitenlandse zenders, samen

12,7

15,3

11,6

-1,1

29,6

+29,6

6,2

+6,2

televisie totaalb

RTL4
videogebruik
a
b

4,3

verschil
1975-1990

-34,6

Tussen haakjes de tijdsbesteding in uren per week.
De kijktijd die hier op 100% is gesteld, betreft de tijd die gedurende zeven volle etmalen aan televisie kijken is
besteed, maar omvat niet het fragment waarbij ondervraagden geen informatie over de herkomst van de
zender hebben opgegeven.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Het aandeel van andere dan Nederlandse zenders was in 1985 opgelopen tot ruim 15%. De
Nederlandse omroep had op dat moment nog 80% van de kijkersmarkt over. Met de komst
van de commerciële zender RTL4 in 1989 daalde het aandeel opnieuw, maar nu drastisch. Al
na korte tijd bleek RTL4 de meest bekeken Nederlandstalige zender te zijn geworden, met
gemiddeld meer kijkers dan het meest bekeken Nederlandse net (Nederland 2).
Deze verschuiving in de zenderkeuze heeft zich voorgedaan in een periode waarin in totaal
niet meer tijd aan televisie is besteed. De tijd die aan RTL4 werd besteed, is er dus niet
bijgekomen, maar weggehaald bij andere zenders. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op het
tijdsbestedingsonderzoek uit het najaar, maar hetzelfde beeld komt naar voren uit de
waarnemingen van het NOS Kijk- en luisteronderzoek, ook al bestrijken die niet het gehele
etmaal en blijft het gebruik van video eveneens buiten beschouwing (tabel 3.8).11
Tabel 3.8 De verdeling van de kijkdichtheid over de Nederlandse tv-omroep en overige zenders gedurende
februari 1988-1992a (in procenten)
kijkdichtheid (%)

gemiddelde kijkdichtheid
waarvan
Nederlandse zenders samen
buitenlandse zenders samen
RTL4
a

1988

1989

1990

1991

1992

31,1

28,8

28,0

34,5

32,8

82
12

84
9

70
7
14

57
7
28

59
7
25

De gegevens over het televisiegebruik betreffen het dagdeel van 18.00 tot 24.00 uur en zijn verzameld onder
een steekproef uit de bevolking van 6 jaar en ouder.

Bron: NOS (1992)
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RTL4 heeft weliswaar de meeste kijkers weggehaald bij de reguliere Nederlandse zenders,
maar ook kijkers getrokken die voordien - en vooral 's morgens en 's middags - naar
buitenlandse zenders keken. Bovendien lijkt RTL4 tevens de groei van het percentage uren
dat naar video gekeken wordt te hebben afgeremd. Neemt men in aanmerking dat het aantal
videobezitters tussen 1985 en 1990 royaal is verdubbeld (figuur 3.2), dan is een groei van 4%
naar 6% van de totale kijktijd hier duidelijk bij achtergebleven. Kennelijk voorziet het aanbod
van RTL4 ten dele ook in de behoefte aan een type films dat voordien van videotheken werd
gehuurd.
RTL4 heeft met name 's middags en in de vroege avond een groot aantal kijkers getrokken.
De terreinwinst in de middagen en de ochtenden ging geheel ten koste van de reguliere
Nederlandse zenders.
Zoals bekend verscheen RTL in 1993 met een tweede kanaal (RTL5). De Nederlandse
omroep heeft daarna in de slag om de kijkersgunst nog enkele procenten van zijn bereik prijs
moeten geven, en bediende in de avonduren in 1995 nog krap 50% van allen die televisie
keken.
Er kan gekozen en meer gezapt worden, maar is de kijker nu ook selectiever geworden bij het
kijken? Hendriksen stelde vast dat kijkers in 1992 slechts 51% van de door hen
ingeschakelde programma's volledig uitkijken (Hendriksen 1993: 254-260). Eerdere
gegevens uit de jaren zeventig zijn er op dit punt niet, maar waarschijnlijk is wel dat het
rusteloze zappen door toegenomen keuzemogelijkheden en afstandsbediening in de hand is
gewerkt.
Ondanks de verruiming van de keuzemogelijkheden en de vereenvoudiging van het schakelen
is de verscheidenheid in het kijkmenu nauwelijks groter geworden. Wat reeds in de jaren
zeventig werd vastgesteld, geldt volgens Hendriksen nog steeds: mensen verschillen het meest
op grond van het aantal uren dat ze bij de televisie zitten en niet zozeer door het soort
programma's dat ze bekijken (Vierkant 1987). Het grootste verschil tussen lager en hoger
opgeleiden tekende zich in 1972 nog af bij sport. Lager opgeleiden besteedden daaraan 6%,
hoger opgeleiden 8% van al hun kijktijd. Bij informatie, drama, amusement of kunst en
cultuur bleven de verschillen binnen de marge van 1%. In 1992 tekent zich wat meer verschil
af, in het bijzonder bij de programmacategorieën `amusement' (spelletjes, muziekshows e.d.)
en `drama' (films, tv-series/soaps). Lager opgeleiden besteedden in 1992 31% van hun
gekeken tijd aan programma's van dit amusementtype, hoger opgeleiden 20%. De
laatstgenoemden keken weer vaker naar de categorie `drama' (27% van de kijktijd), terwijl de
lager opgeleiden hieraan 22% wijdden. Bij de categorie `informatieve programma's' (nieuws,
actualiteiten, praatshows) waren de verschillen gering en ze zijn dat ook gebleven
(Hendriksen 1993: 254-260). Programma's uit een willekeurige maand van het winterseizoen
1993 die het meest onder lager opgeleiden werden bekeken, kwamen ook voor in de top van
de ranglijst van hoger opgeleiden (Van Leeuwen 1993: 106-110).
Smaakverschillen onder het kijkerspubliek zijn dus niet groot, maar mogen evenmin worden
onderschat. Gebleken is al dat hoger opgeleiden minder uren bij de televisie doorbrengen,
maar daarnaast blijkt ook hun voorkeur voor zenders enigszins anders uit te vallen. Uit
gegevens van de NOS en van het SCP Tijdsbestedingsonderzoek komt naar voren dat
personen met een hogere opleiding minder vaak naar RTL4 kijken dan personen met een
lagere opleiding (figuur 3.16).
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Figuur
Het 3.16
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die van
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bezigheden
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a
1990
zenders
(in uren
is besteed.
per week)
Bron: SCP (TBO'90)

Zoals hiervoor werd vastgesteld, besteedde het kijkerspubliek in 1990 ongeveer de helft van
zijn tijd aan zenders van de Nederlandse omroep. Personen met hbo of universiteit als
opleiding waren circa 58% van hun kijktijd afgestemd op de Nederlandse omroep; personen
met lager onderwijs of lager beroepsonderwijs tussen 46% en 48%. De laatstgenoemde
groepen zaten 32% van hun kijktijd bij RTL4, terwijl dit voor hoger opgeleiden maximaal
20% bedroeg.
De komst van commerciële zenders heeft derhalve een selectieve aantrekkingskracht
uitgeoefend en wel zodanig dat de reguliere Nederlandse omroep relatief meer klandizie onder
het lager opgeleide dan onder het hoger opgeleide bevolkingsdeel heeft verloren. Toen er nog
geen of weinig alternatieven waren, keken lager opgeleiden verhoudingsgewijs juist meer naar
de Nederlandse omroep. De samenstelling van het overgebleven publiek van de Nederlandse
omroep vormt nu naar opleiding beschouwd een evenredige afspiegeling van de bevolking als
geheel. Onder invloed van RTL4 is de Nederlandse omroep in dit opzicht een publieke
omroep geworden.
Anders dan RTL4, genieten buitenlandse zenders steeds al meer belangstelling onder hoog
opgeleiden (Knulst en Kalmijn 1988: 88-89). Universitair gevormden besteedden in 1990
ongeveer een zesde deel van al hun kijktijd aan buitenlandse zenders; bij lager opgeleiden
bedroeg dit ongeveer een twaalfde.
3.9 Samenvatting
De televisie maakte haar opwachting in de jaren vijftig en was halverwege de jaren zestig
reeds het meest gebruikte medium. De aan televisie kijken bestede tijd nam tot in de jaren
tachtig toe. Zowel het lezen als naar de radio luisteren verloren daarentegen terrein, hetgeen
soms volledig op het conto van de televisie geschreven wordt. Sinds de jaren vijftig is er
echter meer veranderd dan de opkomst van de televisie alleen. In dit hoofdstuk zijn ook
verschillende andere factoren beschreven die voor het lezen van belang kunnen zijn geweest.
Het aantal vrij besteedbare uren is van grote invloed op de tijd die mensen lezend en tv
kijkend doorbrengen. De verdeling van het aantal vrije uren over de bevolking is naar leeftijd
en sociale klassen ongelijker geworden. Als gevolg van veranderingen in de
arbeidsparticipatie, de verdeling van zorgtaken en de huishoudensomvang heeft het
middelbaar en hoger opgeleide deel van de bevolking in de leeftijd tot 50 jaar minder vrije
tijd dan voorheen, terwijl ouderen en lager opgeleiden juist over meer vrije tijd beschikken.
De beginjaren van de televisie stonden in het teken van een verhoging van het
welvaartsniveau en de mate van technische toerusting van huishoudens en gezinsleden,
waardoor het elektronisch toegeruste individu alom ten tonele verscheen. Door de
welvaartsgroei en de technische uitrusting kan men aan meer activiteiten of belevenissen
deelhebben. Sinds 1975 is de diversiteit van de individuele vrijetijdsbesteding met bijna 10%
toegenomen. Desondanks is in de verhouding tussen thuis en buitenshuis bestede vrije tijd
geen verandering gekomen: evenals in 1955 worden gemiddeld twee van elke drie vrije uren
thuis besteed. Voor jongeren ligt dit lager, voor ouderen hoger.
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Ten gevolge van toegenomen welvaart en technische uitrusting consumeren individuen vaker
verschillende goederen op hetzelfde moment. Veelal combineert men het beluisteren van radio
of muziekapparatuur met nog een andere bezigheid; vaak is dat lezen. Daarentegen wordt
slechts een kwart van het televisie kijken met andere bezigheden gecombineerd, een aandeel
dat sinds de jaren zeventig niet is gestegen.
Vergeleken met de CBS-metingen uit de jaren vijftig en zestig nam de gemiddelde kijktijd toe
van nog geen kwartier per week in de jaren vijftig tot 11 uur in 1990. De toename tussen
1955 en het begin van de jaren zeventig werd vooral veroorzaakt door de groei van het tv
kijkend publiek. Daarna steeg het percentage kijkers onder de bevolking niet meer, maar de
gekeken tijd per kijker wel.
De televisie is van een typisch avondmedium veranderd in een medium voor hele dagen (de
buiten het blok van 18.00 tot 22.00 uur aan tv kijken bestede tijd steeg van 26% in 1975 naar
39% in 1990). Vooral overdag wordt vaker gekeken.
De factoren die bepalen of mensen veel of weinig tv kijken zijn sinds de eerste peilingen van
het CBS niet essentieel veranderd. Mannen die weinig of geen werk verrichten, met een lagere
opleiding en zonder religieuze overtuiging kijken het meest; vrouwen die 55 uur of meer per
week voor hun diverse taken nodig hebben, hoog opgeleid en praktiserend gelovig zijn, kijken
het minst. Niettemin heeft zich tussen 1975 en 1990 een interessante wijziging in de invloed
van achtergrondkenmerken op het kijkgedrag voorgedaan. De invloed van het aantal gewerkte
uren is sterker geworden, evenals die van de religiositeit, terwijl die van opleidingsniveau
afnam doordat middelbaar en hoger onderwijs een inhaalbeweging maakten. Zowel onder de
jeugd tot 20 jaar als onder ouderen boven 70 jaar vond een sterke groei van de kijktijd plaats.
Ondanks de verruiming van de keus en de opkomst van de afstandsbediening en het `zappen'
is de verscheidenheid in het kijkmenu nauwelijks groter geworden. Net als in de jaren
zeventig geldt dat mensen meer van elkaar verschillen op grond van het aantal gekeken uren
dan op grond van de bekeken programma's. Verschillen in voorkeur hangen nog het meest
samen met opleidingsniveau: lager opgeleiden vullen meer van hun kijktijd met amusement
en drama, en stemmen vaker op commerciële zenders af.
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Noten
1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

Met inbegrip van het tijdsbeslag van onderwijs, cursussen en huishoudelijke zorg.
Per 100 Nederlanders moet er nu 41 keer in plaats van 28 keer worden ingekocht, gekookt en schoongemaakt.
Huishoudelijk werk en boodschappen kosten weliswaar meer tijd naarmate het huishouden groter is, maar de
hoeveelheid werk neemt minder dan evenredig toe (niet zo veel extra werk als er meer personen zijn).
Echtscheidingen en het wisselen van relaties zijn tamelijk tijdrovend. Het is ook vooral door de toename van het
aantal gescheiden mannen, dat er nu veel meer mannen met kinderen bezig zijn of bij een boodschappenkar
aangetroffen kunnen worden. In de huishoudelijke sector en in de zorgsector lopen dus ook steeds meer ongeoefende
krachten rond. Ook dit kost meer tijd.
Tenzij anders vermeld is hierbij steeds sprake van aandachtig kijken.
De diversiteitsscores lijken op het eerste gezicht vrij hoog uit te vallen. Men dient hierbij te bedenken dat ook een
weinig enerverend vrijetijdsleven al gauw een aantal verschillende zaken omvat. Iemand die bij voorbeeld alleen voor
een ommetje met de hond en een wekelijks bezoek aan een familielid de deur uitkomt, heeft buiten televsie kijken al
7 verschillende bezigheden in de vrije uren als er thuis nog een keer iemand op bezoek komt, de krant en een
tijdschrift worden gelezen, kruiswoordraadsels ingevuld en de kamerplanten verzorgd worden.
De cijfers hebben zich door de tijd voor beide typen media ook nog in uiteenlopende richting ontwikkeld. Terwijl de
radio in vergelijking met de eerste peiling uit 1975 vaker als achtergrondmedium dienst doet, is televisie in
vergelijking met 1975 juist wat minder vaak op die manier gebruikt.
Evenmin door een cd- of cassettespeler. Want als men zelf de muzikale achtergrond programmeert, zelfs al gebeurt dit
met afstandsbediening, dan vergt dit nog steeds enige attentie.
Het Kijk- en luisteronderzoek van de NOS heeft de luistertijd eveneens over een langere periode onderzocht, zij het
zonder het onderscheid naar de mate van aandacht (NOS 1990: 46-47). Hieruit spreekt een enigszins ander beeld:
tussen 1965 en 1974, het tijdstip waarop Radio Veronica haar uitzendingen moest staken, zou de geluisterde tijd met
circa 40 minuten zijn teruggelopen. In 1978, enige jaren na de invoering van de populaire muziekzender Hilversum
III, zou het aantal geluisterde minuten per dag weer het niveau van 1965 hebben bereikt, om daarna weer te dalen,
maar niet meer zo ver als in 1974. In 1989 zou gemiddeld dagelijks 2 uur en 52 minuten worden geluisterd, slechts
18 minuten minder dan in 1965. Het NOS-onderzoek komt tot een hoger cijfer dan het tijdsbestedingsonderzoek,
waarbij het radio luisteren in samenhang met tal van andere bezigheden wordt gemeten.
Mogelijk leidt de tijdsbudgetmethode tot een onderschatting, zoals het ook mogelijk is dat een peiling waarin naar
één bezigheid wordt gevraagd, zoals die van de NOS, tot een overschatting aanleiding geeft. De cijfers van het
tijdsbestedingsonderzoek lenen zich qua methode voor vergelijking met gegevens uit de jaren dertig en vijftig.
Daarom is het aantrekkelijk om op het kompas van het breder georiënteerde tijdsbestedingsonderzoek te koersen. Een
tweede argument is dat in het tijdsbestedingsonderzoek verschil wordt gemaakt tussen het gebruik van de radio als
achtergrondmedium en het aandachtig luisteren.
Dit geldt overigens ook voor de relatie tussen aanbod en afname van gedrukte informatie, zie hoofdstuk 4.
Deze uitspraak heeft specifiek betrekking op de invloed van het inkomensniveau, want doorkruisende invloeden van
andere factoren zijn hierbij uitgeschakeld. Ouderen kijken bij voorbeeld ook meer televisie dan anderen en onder de
ouderen zijn er velen met een laag inkomen van alleen AOW. De invloed van leeftijd op het kijkgedrag en van andere
belangrijke factoren werd nu uitgeschakeld. Ook de andere uitspraken die hieronder nog volgen zijn op die kritische
manier getoetst.
Dit verklaart echter nog niet geheel waarom velen de televisie als tijdvulling inschakelen. Daarvoor bestaan immers
nog andere manieren, zoals uit het raam turen, rondhangen op straat, hier en daar een praatje maken, en natuurlijk
ook lezen. Uit eerder onderzoek is evenwel vastgesteld dat het tv kijken die oudere vormen van tijdverdrijf ten dele
heeft verdrongen (Knulst en Kalmijn 1988: 120-123). Dit gegeven wijst erop dat televisie kijken toch het
aantrekkelijkst wordt gevonden, waarschijnlijk omdat tv meer afwisseling biedt dan het andere genoemde tijdverdrijf.
Aangezien buitenlandse zenders en RTL4 vaak worden bekeken op tijdstippen dat de Nederlandse tv-omroep niet
uitzendt, lijkt het aandeel van de Nederlandse omroep overschat en dat van buitenlandse zenders en RTL4 onderschat
te worden.
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4 Leesgewoonten in een televisietijdperk (1975-1990)

4.1 Inleiding
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Een moderne maatschappij draait voor een groot deel op schriftelijke communicatie. Zonder
leerboeken, certificaten, aanmeldingsformulieren, of tekstregels op een beeldscherm, kunnen
mensen tegenwoordig weinig beginnen. Ook buiten werk- en studietijd zijn er steeds de
instructies, de ondertitels dan wel de reclameopschriften die het brein geen rust gunnen.
Er is echter ook een andere manier van lezen, die geldt voor gebundelde teksten, zoals
boeken, kranten en tijdschriften. Bij dit lezen geldt het kennisnemen van de inhoud als doel
op zichzelf. In hoofdstuk 2 is de periode beschreven waarin dit lezen een van de belangrijkste
bezigheden in de avonduren en vrije weekenddagen was. In 1955 werd 21% van de tijd in de
vrije avonden en weekenddelen aan het lezen van kranten, boeken en tijdschriften besteed.
Thans richt de aandacht zich op de leesgewoonten van het publiek in de huidige periode.
Onder het beter opgeleide publiek dat vanouds veel placht te lezen, strijden er tegenwoordig
buiten werktijd allerlei besognes om voorrang. Uit hoofdstuk 3 bleek ook reeds dat er in de
vrije uren thuis diverse concurrerende vormen van ontspanning ingang hebben gevonden. In
die huiselijke kring heeft de televisie een dominante plaats ingenomen, en als de televisie niet
staat ingeschakeld, is er in veel gevallen muziek op de achtergrond.
Van een voor de hand liggende bezigheid lijkt het lezen te zijn veranderd in iets waarvoor
men kan kiezen en zich moet vrijmaken. Aan lectuur lijkt veelal geen gebrek. Lezers worden
verwend met een ongekend groot en gevarieerd aanbod. In dit onderzoek worden drie
hoofdcategorieën onderscheiden: kranten, tijdschriften en boeken.
Hoe heeft het lezen zich onder die omstandigheden ontwikkeld? Die vraag staat centraal in dit
vierde hoofdstuk. In de hoofdstukken hierna wordt vervolgens gekeken naar de belangstelling
voor diverse soorten kranten, tijdschriften en boeken.
Om een indruk te krijgen van het relatieve belang van het lezen ten opzichte van allerlei
andere bezigheden, worden ook hier voornamelijk tijdsbudgetgegevens gebruikt. Een van de
voordelen van die methode - in de inleiding werd hierop al gewezen - is dat het onderwerp
`lezen' onderzocht is in een alledaagse context van alle andere en concurrerende vormen van
tijdsbesteding en het daarvan niet is afgezonderd.
In paragraaf 4.2 wordt eerst ingegaan op cijfers van algemene aard over de periode
1975-1990. Daarbij gaat het om steekproefgemiddelden uit de diverse peilingen en over de
verhouding tussen de aan kranten, tijdschriften dan wel boeken bestede tijd. De paragraaf
biedt verder informatie over het effect van een meetmethode die in 1990 onder een deel van de
steekproef werd ingevoerd en waardoor ook het lezen ter opvulling van lege momenten van
andere bezigheden werd gemeten. Aan de bijzonderheden hiervan is overigens een aparte
bijlage gewijd (bijlage A).
Tijdsbudgetonderzoek levert onder meer gegevens op over de tijdstippen waarop personen
lezen. De peilingen naar de tijdsbesteding in de periode 1975-1990 bestrijken een volle
najaarsweek van 168 uur, en dus niet langer een uitsnede van een week, zoals in de hiervoor
beschreven CBS-onderzoeken uit de jaren vijftig en zestig. Het verschil tussen het avond- en
weekenddeel zoals door het CBS werd onderzocht en de peiling over zeven volle etmalen
sinds 1975 is echter wel aangegrepen om na te gaan in welk deel van de week de grootste
verschuivingen in het lezen hebben plaatsgevonden. Vervolgens is gekeken naar de
daggedeelten tijdens welke het meest in de achtereenvolgende peilingen werd gelezen (§ 4.3).
Tot en met paragraaf 4.3 is de trend in de leesgewoonten afgeleid uit de steekproefgemiddelden over de diverse jaren. Dit gemiddelde vormt het rekenkundig produkt van twee
componenten:
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- de proportie van de steekproef die tijdens de week een of meer keren heeft gelezen;
- de tijd die deze lezersgroep gemiddeld aan lezen heeft besteed.
Beide componenten afzonderlijk bieden ook interessante informatie. Het eerste cijfer biedt
informatie over de omvang van de lezersschare, dat wil zeggen het aantal personen dat tijdens
een willekeurige week (een of meer keren) lezend kan worden aangetroffen; het tweede vooral
over de intensiteit van de leesactiviteit. Beide zaken komen in paragraaf 4.4 aan de orde.
Over de belangstelling voor lectuur en over lectuurgebruik bestaan naast tijdsbestedingsonderzoek nog andere soorten tellingen: gezinsuitgaven aan gedrukte media, verkoopcijfers
bij de diverse branches, zoals oplagegegevens van kranten en tijdschriften, en gegevens over
de aankoop van boeken. In paragraaf 4.5 passeren de diverse reeksen daarvan de revue,
terwijl ook de trends in de diverse indicatoren worden vergeleken.
Vervolgens worden in paragraaf 4.6 de tijdsbestedingsgegevens over het lezen uiteengelegd
naar demografische en sociaal-culturele kenmerken van het publiek, zodat duidelijk wordt
welke groepen tot de veellezers behoren en welke tot de matige lezers. Zoals steeds wordt
hierbij vooral gekeken naar verschillen door de tijd, om vast te kunnen stellen onder welke
publiekssegmenten de continuïteit dan wel veranderingen in leesgewoonten het sterkst zijn
geweest.
In 1990 is het lezen eveneens onderzocht gedurende andere bezigheden die de aandacht maar
ten dele opeisen, zoals op kinderen passen, tijdens reizen of wachten, en dergelijke. De
resultaten hiervan worden in paragraaf 4.7 gepresenteerd. Voorts is onderzocht bij welke
bevolkingsgroepen dit het meest voorkomt.

4.2 Algemene cijfers over het lezen in de huidige periode
Tabel 4.1 biedt een overzicht van de tijd die op de verschillende peilmomenten aan lezen en
aan andere media is besteed. In figuur 4.1 zijn de verschuivingen over de gehele periode
1975-1990 in beeld gebracht.
Terwijl er in 1990 aan televisie en andere media te zamen wat minder tijd is besteed dan in
1975 of 1985, beslaat dit mediagebruik (aandachtig of zonder nevenbezigheden) nog steeds
circa 38% van de totale vrije tijd per week. Wordt dit media-aandeel op 100% gesteld, dan is
het tijdsbeslag van het televisie kijken toegenomen van 55% in 1975, via 64% in 1985, tot
66% in 1990. De eerdere aanwijzingen voor een dominantere positie van tv in het
mediagebruik vindt men hier duidelijk bevestigd. Immers, het aandeel van de gedrukte media
verminderde van 34% van de mediatijd in 1975 tot 28% in zowel 1985 als 1990.
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Tabel 4.1 Veranderingen in de aan gedrukte en elektronische media bestede tijd, personen van 12 jaar en ouder,
1975-1990 (in uren per week)
tijdsbesteding in uren

media totaal
gedrukte media
kranten
tijdschriften
boeken
elektronische media
*
**

1975

1985

1990

verschil
1975-1990

18,5

18,8

18,3

-0,2

-0,5*

6,1
2,5
2,0
1,6

5,3
2,3
1,7
1,3

5,1
2,2
1,4
1,5

-1,0
-0,3**
-0,5**
-0,1

-0,2
-0,1
-0,3**
+0,1*

12,4

13,5

13,2

+0,8**

-0,3

**

verschil
1985-1990

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Figuur
4.1 Tijd
besteed
aan
het
aandachtig volgen van tv, radio en gebruiken van afspeelapparatuur, en tijd
Bron: SCP
(TBO'75,
'80,
'85,
'90)
besteed aan het lezen als hoofdactiviteit, 1975, 1980, 1985 en 1990

Terwijl het televisie kijken vooral tussen 1980 en 1985 is toegenomen, blijkt de gemiddelde
leestijd bij elk volgend meetmoment te zijn afgenomen (figuur 4.2). Zoals tabel 4.1 laat zien,
valt die teruggang hoofdzakelijk aan het lezen in kranten en tijdschriften toe te schrijven,
want het lezen in boeken geeft na 1985 een licht herstel te zien.
Uitgedrukt in procenten van de vrije tijd geeft 1990 een onderbreking van de dalende trend in
de totale leestijd te zien (rechterdeel figuur 4.2). Tussen 1985 en 1990 is de leestijd als
percentage van de vrije tijd namelijk constant gebleven (op 10,8%).
De verhouding tussen de verschillende soorten gedrukte media aan het begin en het einde van
de serie metingen is afgebeeld in figuur 4.2.
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Bron: SCP
Figuur
4.2 Tijd
(TBO'75
besteed
en aan
'90) de diverse soorten gedrukte media gerekend over een hele week, 1975 en 1990 (in
procenten van alle aan lezen bestede tijd)

Het aandeel van kranten en dat van boeken in de totaal aan lezen bestede tijd is tussen 1975
en 1990 gestegen, dat van tijdschriften gedaald. In vergelijking met 1955/'56 is het aandeel
van tijdschriften in de huidige periode overigens toegenomen. De 32% in 1975 was ruim het
dubbele van de 13% in 1955/'56 en ook de 28% uit 1990 ligt hier nog flink boven.
Opmerkelijk in die vergelijking is dat het aandeel van kranten in de totaal gelezen tijd weinig
is veranderd: het bedroeg reeds 40% in 1955/'56 en komt daar nu zelfs nog iets bovenuit. Het
aandeel van boeken bedroeg nog 47% in 1955/'56, maar blijkt in de recente peilingen tot
onder de 30% te zijn gedaald.
Invloed van de meetmethode op de gevonden uitkomsten
Als mensen lezen, gebeurt dat niet steeds met volle aandacht. Zij doen dat tevens in
combinatie met andere bezigheden. Zoals beschreven in paragraaf 1.3 (alsmede in bijlage A)
werd het verschil tussen het aandachtig en minder aandachtig volgen van een medium
aanvankelijk alleen ten aanzien van radio en televisie onderzocht. Lectuur leent zich
weliswaar niet als achtergrondmedium zoals de radio, maar lezen gebeurt dikwijls ook om tijd
te vullen tijdens andere tijdsbesteding die niet alle aandacht opeist, zoals koffie drinken, op
kinderen passen, wachten, reizen, en dergelijke. De schrijver/dichter Campert introduceerde in
dit verband het begrip `eetlezen'.
In 1990 is onder de ene helft van de steekproef deze manier van lezen apart onderzocht.
Indien respondenten uit dit steekproefdeel tijd lezend doorbrachten, is hun steeds gevraagd
onderscheid te maken tussen lezen zonder nevenbezigheden (lezen als hoofdactiviteit) en
lezen ter opvulling van andere tijdsbesteding (lezen met nevenbezigheden). Onder de andere
helft is de oorspronkelijke methode gehandhaafd.
Zoals te verwachten, levert de nieuwe meetmethode, waarbij fijnmaziger naar leesactiviteiten
is `gevist', een hoger gemiddelde aan leestijd op dan de oorspronkelijke. De nieuwe methode
komt uit op totaal gemiddeld 0,9 uur meer leestijd dan de oorspronkelijke. Dit verschil valt
overwegend toe te schrijven aan het lezen tijdens andere bezigheden. Het methodologische
verschil heeft geen effect op het gemiddelde van de als hoofdactiviteit waargenomen leestijd
(althans geen statistisch significant effect, zie bijlage A). Er bestaat derhalve geen bezwaar de
cijfers uit beide substeekproeven ten aanzien van lezen als hoofdactiviteit, als één geheel te
beschouwen. Het algemene steekproefgemiddelde van 5,1 uur per week geeft dus een goede
schatting voor de gemiddelden uit de twee substeekproeven uit 1990.1
De aan lezen als hoofdactiviteit bestede tijd (alle gedrukte media te zamen) verminderde
tussen 1975 en 1990 met één uur of 16% (zie tabel 4.1 en figuur 4.1). In 1990 is er in de
onderzochte gevallen ruim één uur gelezen in combinatie met andere bezigheden. De vraag
drong zich op of de teruggang in de leestijd tussen 1975 (1955) en 1990 kan berusten op een
verschuiving van lezen als hoofdactiviteit naar lezen ter opvulling van andere tijdsbesteding.
Strikt gesproken kunnen de beschikbare gegevens daarover geen uitsluitsel geven, maar ook
zonder empirisch bewijs pleitte er niets voor deze veronderstelling (zie bijlage A).
Voorshands is er dus geen reden aan te nemen dat de tijd besteed aan het lezen tijdens andere
bezigheden sinds 1975, een ander verloop heeft gehad dan het lezen als hoofdactiviteit. Er
mag dan ook van uitgegaan worden dat de trend in de cijfers over het lezen als
hoofdactiviteit, een cijfer dat in 1990 81% van alle relevante leesactiviteiten weergaf (zie
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figuur 4.14), geldig is voor de trend in het lezen als geheel. In het vervolg zullen voor het
beschrijven van verschuivingen steeds de oorspronkelijke indicatoren gehanteerd worden,
zonder dat telkens opnieuw vermeld wordt dat die betrekking hebben op het lezen als
hoofdactiviteit.

4.3 De verschillende tijdstippen waarop wordt gelezen
In de CBS-onderzoekingen uit 1955/'56 en 1962 werd de gelezen tijd gepeild in het bestek
van de institutionele vrije tijd (de werkdagavonden en weekenddagen). In 1955/'56 was de
zaterdagmorgen daarin nog niet opgenomen (die gold destijds als halve werkdag). Het
onderzochte tijdvak bestreek in totaal 60,5 uur en het restant van de zeven etmalen dat buiten
beschouwing was gelaten, omvatte in totaal 107,5 uur (zie figuur 4.3).

Figuur 4.3 Het door het CBS in 1955/'56 onderzochte en niet-onderzochte deel van de zeven etmalen van een
week (in klokuren)

Om de gegevens uit 1955/'56 met recentere gegevens te vergelijken, zal van dezelfde
weekuitsnede moeten worden uitgegaan. In paragraaf 8.2 wordt die vergelijking gemaakt, en
zal blijken dat de aan lezen bestede tijd in de CBS-weekuitsnede aanzienlijk is teruggelopen.
Het onderscheid tussen de CBS-weekuitsnede en de volledige TBO-week (zie figuur 4.3)
leent zich er eveneens voor om veranderingen in het tijdstip van lezen nader te onderzoeken.
Meer in het bijzonder kan men onderzoeken of veranderingen in de leestijd zich voornamelijk
in de institutionele vrije tijd hebben voorgedaan of veeleer in het restant van de week, dat in
1955/'56 buiten beschouwing werd gelaten. Die vraag is zinvol, omdat er tegenwoordig een
veel grotere groep van niet-actieven bestaat, die niet langer te maken heeft met verschillen
tussen werkdagen en arbeidsvrije dagen. Voorts zijn er natuurlijk steeds huisvrouwen en
scholieren geweest die hun vrije uren ten dele tijdens werkuren besteden. Uiteraard is die
vergelijking over weekgedeelten alleen mogelijk op de data die de volle zeven etmalen
bestrijken, dus op de TBO-gegevens uit de periode 1975-1990.
In figuur 4.4 zijn de waargenomen veranderingen in de gelezen tijd uitgesplitst over de
aangegeven weekdelen: links verwijst naar verschuivingen in de CBS-weekuitsnede van 60,5
uur en geeft derhalve een beeld van het lezen tijdens dag-weekgedeelten waarop veel mensen
vrij zijn (institutionele, arbeidsvrije tijd). Het rechterdeel raakt de leestijd tijdens het
resterende weekdeel van 107,5 uur.
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Figuur
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0.00de
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1975-1985 en 1975-1990 (in procenten)
Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Het lezen tijdens werkdagen en nachtelijke uren (zwarte staven) liep tussen 1975 en 1990
sterker terug (-20%) dan het lezen tijdens avonden en weekenddagen (CBS-uitsnede: -14%).
Dit is anders dan men zou verwachten, omdat het aantal niet-werkenden (vooral van 50 jaar
en ouder) in belangrijke mate is toegenomen. De uitkomst is te meer opmerkelijk omdat die
teruggang van 20% geheel veroorzaakt wordt door een disproportioneel sterke reductie van de
in tijdschriften gelezen tijd. Tijdschriften hebben, vooral sinds 1985, veel terrein verloren in
het nachtelijke gedeelte en het werkdaggedeelte van de week.
Het beeld voor kranten is anders: over de hele week genomen is minder in kranten gelezen,
een teruggang die zich geheel in het avond- en weekenddeel concentreert. In het restant van de
week, dat voornamelijk de werkuren beslaat, is de aan kranten lezen bestede tijd nagenoeg
constant gebleven. Kranten worden dus uitsluitend minder gelezen gedurende de institutioneel
arbeidsvrije tijd.
Voor boeken geldt het omgekeerde, althans wanneer men 1990 met 1975 vergelijkt. Boeken
worden wel in het werkdagdeel minder gelezen, maar niet gedurende de institutioneel vrije
avonden en weekenddagen. Het herstel in 1990 ten opzichte van 1985 heeft zich geheel in het
institutioneel vrije tijdvak voltrokken. In tegenstelling tot kranten zijn boeken bij uitstek een
medium voor vrije avonden en weekends geworden. Dit gegeven stemt overeen met het feit
dat boeken relatief weinig worden gelezen ter opvulling van lege momenten bij andere
tijdsbesteding, terwijl dit bij kranten vaker gebeurt (zie figuur 4.14).
Verschuivingen in het tijdstip van lezen laten zich eveneens vaststellen door te onderzoeken
hoe het totaal aantal per week gelezen uren verdeeld was over etmaalgedeelten. Vervolgens
kan men de verschillende TBO-peilingen op dit punt vergelijken. In figuur 4.5 is dit gebeurd.
Het gehele onderzochte tijdvak van 168 uur is hiertoe opgesplitst in vier etmaaldelen:
's ochtends, 's middags, vroege avond en ten slotte de late avonden en 's nachts. De verdeling
van de leestijd over de vier etmaaldelen is verder nog vergeleken met een overeenkomstige
uitsplitsing van de kijktijd.
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Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Zoals in hoofdstuk 3 werd vastgesteld, heeft het tv kijken vooral opgang gemaakt tijdens
daggedeelten waarop aanvankelijk nog weinig werd uitgezonden en gekeken: tijdens
ochtenden, middagen en late avonden en 's nachts. De sterkste teruggang van het lezen valt
echter maar gedeeltelijk binnen dezelfde tijdvakken. Evenals in 1975 werd in 1990 nog steeds
meer dan de helft van de gelezen tijd (57%) 's ochtends en 's middags gerealiseerd. 's Middags
is het lezen weliswaar behoorlijk teruggelopen, maar 's ochtends niet en tijdens de late avond
en 's nachts evenmin. De invloed van de oprukkende tv werkt in deze leescijfers dus maar ten
dele door. Dat blijkt uit nog een ander feit: terwijl er tijdens de vroege avonden niet meer tv
werd gekeken, is er op die tijdstippen wel minder gelezen.
De bovenstaande uitspraken zijn niet per se geldig voor boeken, kranten of tijdschriften
afzonderlijk. In de hoofdstukken 5 tot en met 7, waarin het lezen van de diverse soorten
gedrukte media apart wordt beschreven, zal dit thema opnieuw, maar nu per lectuursoort
worden belicht.

4.4 Aantallen lezers en de door lezers bestede tijd
De tot nu toe gepresenteerde cijfers over de periode 1975-1990 waren steeds steekproefgemiddelden. Deze zijn berekend over alle respondenten, dus zowel over personen die tijdens
een week één of meer keren gelezen hebben als over degenen die dat niet hebben gedaan. Op
zichzelf geeft dit een juist beeld, omdat respondenten die tijdens de onderzochte week niet
hebben gelezen met 0-scores meewegen in het gemiddelde. Toch blijft andere interessante
informatie over leesgewoonten hierin verhuld. Het algemene gemiddelde vormt het
rekenkundig produkt van twee componenten:
- de proportie van de steekproef die tijdens de week één of meerdere keren heeft gelezen;
- de tijd die deze lezersgroep gemiddeld aan lezen heeft besteed.
Beide componenten zijn op zichzelf ook interessante cijfers, want het is belangrijk te weten of
de teruggang in de waargenomen leestijd vooral toegeschreven moet worden aan een afname
van de groep die tijdens een week nog wel eens leest (in tabel 4.2 aangeduid als `deelnemers')
dan wel aan een vermindering van de tijd die deelnemers aan een bepaald soort lectuur
hebben besteed. Het eerste cijfer is informatief over de omvang van de lezersschare, dat wil
zeggen het aantal personen dat tijdens een willekeurige week (een of meer keren) lezend kan
worden aangetroffen; het tweede vooral over de intensiteit van de leesactiviteit.
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Tabel 4.2 Aantal personen dat gedurende week (een of meermalen) in kranten, tijdschriften en/of boeken heeft
gelezen, tijd besteed door de groep lezers, en tijdsbesteding aan lezen gemiddeld over hele steekproef,
personen van 12 jaar en ouder, 1975, 1985 en 1990
1975

1985

1990

verschil
1975-1990

verschil
1985-1990

95,7
80,0
83,8
49,4

93,6
75,0
78,6
44,1

91,3
71,4
72,4
43,9

-4,4**
-8,6**
-11,5**
-5,4**

-2,3**
-3,5**
-6,2**
-0,1

6,4
3,2
2,3
3,3

5,7
3,1
2,2
3,1

5,6
3,1
2,0
3,4

-0,7**
-0,1
-0,3**
+0,1

-0,1
+0,0
-0,2**
+0,3**

6,1
2,5
2,0
1,6

5,3
2,3
1,7
1,3

5,1
2,2
1,4
1,5

-1,0**
-0,3**
-0,5**
-0,1

-0,2
-0,1
-0,3**
+0,1*

percentage deelnemers
lezen totaal
kranten
tijdschriften
boeken
tijd besteed door deelnemers
lezen totaal
kranten
tijdschriften
boeken
tijdsbesteding gemiddeld over
deelnemers en niet-deelnemers
lezen totaal
kranten
tijdschriften
boeken
*
**

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

In tabel 4.2 zijn de verschillende indicatoren afzonderlijk gepresenteerd en uitgesplitst over
kranten, tijdschriften en boeken. De gegevens in de onderste regels (de tijdsbesteding
gemiddeld over deelnemers en niet-deelnemers) komen overeen met de algemene gemiddelden
die tot nu toe steeds werden gehanteerd.
Het aantal personen dat tijdens een week heeft gelezen, blijkt tussen 1975 en 1990 in alle
gevallen (significant) te zijn afgenomen. De afname is het sterkst bij tijdschriften en kranten,
waar het aantal lezers (deelnemers) ook tussen 1985 en 1990 nog verminderde. De groepen
van kranten- en tijdschriftenlezers omvatten in 1990 nog steeds ruim twee derde van de
bevolking, al was dit in 1975 in beide gevallen nog vier vijfde. De omvang van de groep
boekenlezers tijdens een week bedroeg in 1975 al minder dan de helft van de bevolking en is
tussen 1975 en 1985 tot 44% geslonken. Maar anders dan bij kranten en tijdschriften, is die
groep sinds 1985 niet verder in grootte afgenomen.
Uitgaande van de steekproefgemiddelden (onderste blok, berekend over lezers en niet-lezers)
wordt er het meest in kranten gelezen. Tot 1985 nemen tijdschriften de tweede en boeken de
derde plaats in. In 1990 zijn boeken ten koste van de tijdschriften opgeschoven naar de
tweede plaats. Kijkt men echter naar de tijd die feitelijk door de lezersgroepen werd besteed
(middelste blok uit de tabel) dan nemen boeken de eerste plaats in, kranten veelal de tweede
(in 1985 een gedeelde eerste plaats) en tijdschriften de derde. De groep van boekenlezers, van
bescheiden omvang in vergelijking met de gebruikers van kranten en tijdschriften, trekt
wekelijks dus wel de meeste tijd uit voor haar lectuur.
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Uitsluitend onder de groep tijdschriftlezers blijkt de leestijd te zijn teruggelopen, en die trend
heeft zich ook tussen 1985 en 1990 doorgezet. Het gedrag van de omvangrijke groep van
tijdschriftlezers weegt tamelijk sterk door in de teruggang van de tijdsbesteding berekend over
alle lezenden (-0,7 uur). Degenen die het krant- of boeklezen tussen 1975 en 1990 zijn trouw
gebleven, hebben er niet (significant) minder tijd aan besteed. De (enigszins geslonken) groep
die gedurende de onderzoeksweken een of meermalen in boeken heeft gelezen, besteedde er in
1990 zelfs gemiddeld meer tijd aan dan de lezersgroep in 1985 deed.
De conclusie moet dus luiden dat de teruggang van het algemene leestijdgemiddelde sinds
1975 voornamelijk het gevolg is van een verminderend aantal Nederlanders dat in de loop
van een week nog wel eens pleegt te lezen. Ten aanzien van tijdschriften geldt echter dat
zowel de groep lezers is afgenomen als de tijd die door de (slinkende) groep tijdschriftlezers
aan de bladen is besteed. Voor wat betreft kranten en boeken lijken vooral die lezers te
hebben afgehaakt, die er toch al niet zo veel tijd in staken. De overgebleven groep leest
immers gemiddeld meer tijd in haar lectuur.

4.5 Trends in aankoop en bestede tijd vergeleken
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de consumptie van gedrukte media gelijke
tred gehouden heeft met de trend in het aanbodvolume. Verschillende indicatoren voor de
mate van consumptie zullen hierbij de revue passeren.
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Gezinsuitgaven aan gedrukte media
Het aandeel van het gezinsbudget dat huishoudens vrijmaken voor ontwikkeling en
ontspanning is gestegen van gemiddeld 15,5% in 1978 tot 17,8% in 1992 (SCP 1994: 381).
Figuur 4.6 laat zien aan welke doeleinden dit budgetdeel wordt uitgegeven (niet alle
doeleinden zijn in deze figuur gespecificeerd).

Bron: CBS
Figuur
4.6 Diverse
(a); SCP
soorten
(1994:uitgaven
381)
ten behoeve van ontwikkeling en ontspanning, 1978-1992 (in procenten van
het totaal daarvoor beschikbare budget)

In 1992 werd ongeveer een twaalfde deel van het onderscheiden budget aan gedrukte media
besteed (een achtste aan elektronische media). Het aandeel van de gedrukte media is, na een
aanvankelijke stijging, tussen 1980 en 1992 gedaald van 11,1% naar 8,2%. De prijzen van
drukwerk zijn in die periode sterker gestegen dan het gemiddelde van de totale rubriek. Indien
het geconsumeerde volume lectuur hetzelfde zou zijn gebleven, zou het lectuuraandeel in het
budget iets zijn toegenomen. Nu er een duidelijke daling wordt waargenomen, wijst dit
ondubbelzinnig op een verminderde neiging tot aanschaf.
Verkoopgegevens
De belangstelling voor gedrukte media laat zich eveneens afleiden uit gegevens over de
aankoop van boeken en uit oplagecijfers van kranten en tijdschriften. Ook van deze cijfers
bestaan tijdreeksen.2 Die gegevens verwijzen naar aankoop of abonnementen en dus naar een
bereidheid onder het publiek geld aan lectuur te besteden. Aankoop- en oplagecijfers worden
dikwijls ook gehanteerd als indicatoren voor leesgewoonten, maar strikt genomen zeggen
aankoopgewoonten nog niets over het feitelijke gebruik van het verworvene. Niettemin is het
zinvol aankoop- en leescijfers naast elkaar te zetten, om vast te kunnen stellen in hoeverre
gegevens over tijdsbesteding informatief zijn voor de bereidheid van het publiek om geld aan
lectuur te besteden en vice versa. In tabel 4.3 staan de relevante gegevens over oplagen en
verkoop bijeen. Teneinde tot een reële vergelijking te komen, zijn deze consumptiecijfers,
evenals de tijdsbestedingsgegevens, gerelateerd aan de omvang van de bevolking van 12 jaar
en ouder.
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Tabel 4.3 Betaalde oplagen van kranten en tijdschriften en verkoopcijfers van algemene boeken, 1975-1990 (in
absolute aantallen (x 1.000) en per hoofd van de bevolking van 12 jaar en ouder)
jaarcijfers
1975

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

4.194

4.612

4.496

4.527

4.564

4.592

4.606

4.635

0,39

0,40

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

0,36

38

52

59

59

63

63

64

61

6.332

8.629

7.840

7.615

8.007

8.055

7.980

7.976

0,58

0,74

0,64

0,61

0,64

0,64

0,63

0,63

33.385

32.984

30.337

29.577

27.810

26.764

26.769

26.767

3,10

2,83

2,47

2,39

2,23

2,13

2,12

2,10

kranten
totale oplage
per hoofd
tijdschriften
aantal bladena
totale oplage
per hoofd
boeken
aantal verkochte
boeken
per hoofd
a

Meegerekend zijn: vrouwenbladen (onder andere Libelle, Margriet en Cosmopolitan), publieksbladen (zoals
Nieuwe Revu, Privé en Story), opinieweekbladen (zoals Vrij Nederland en HP/De Tijd), jeugdbladen (zoals
Donald Duck, Tina en Hitkrant) en hobby- of special interest-bladen (zoals Knip, VT-wonen en Ouders van
Nu).

Bron: NDP (1991); NOTU (1975-1990) (jaarcijfers) in SCP-bewerking (selectie en indeling tijdschriften); SSB
(1991)

De totale (betaalde) oplagen van kranten en tijdschriften zijn in 1990 in absoluut opzicht
hoger dan in 1975. Gerelateerd aan de groei van de potentiële markt (bevolking van 12 jaar
en ouder) blijkt de consumptie per hoofd tot ongeveer 1980 te zijn toegenomen, om daarna af
te nemen. De aankoop van boeken, uitgedrukt per hoofd, is sinds 1975 steeds teruggelopen.
In figuur 4.7 is de trend in de aankoopcijfers geplaatst naast de trend in het feitelijk gebruik
(tijdsbesteding).
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Bron: SCP
Figuur
4.7 Veranderingen
(TBO'75, '80, '85,
in betaalde
'90)
oplage respectievelijk aankoop van lectuur (links) en veranderingen in de
aan lectuur bestede tijd (rechts), 1975-1990 (in procenten) (1975 = 100)

Bij kranten en boeken lijkt de ontwikkeling in de aankoop aan te sluiten bij de dalende trend
van de gebruikscijfers. Ten aanzien van tijdschriften geldt dit eerst voor de periode na 1980,
hoewel de sterke teruggang in de tijdsbesteding tussen 1985-1990 opnieuw niet
correspondeert met de trend in oplagecijfers. De lijn in de aankoop- of abonneecijfers geeft
dus een te rooskleurig beeld van de feitelijke belangstelling voor tijdschriften. Omgekeerd is
de opleving in de aan boeken bestede tijd tussen 1985 en 1990 niet terug te vinden in de
aankoopcijfers (al is, bij inspectie van afzonderlijke jaarcijfers, de teruggang na 1988
enigszins afgevlakt).
In een eerdere studie, waarin de ontwikkeling 1975-1985 voor enige afzonderlijke typen
bladen werd vergeleken, bleek de divergentie tussen aankoop en tijdsbesteding het grootst bij
lectuur waarvoor geen reële prijs betaald hoeft te worden, zoals omroepbladen (Knulst en
Kalmijn 1988: 133-134). Het lenen van boeken en muziekopnamen uit bibliotheken vertoont
sinds 1975 een opgaande lijn (SCP 1992: 305-306), terwijl de tijdsbesteding aan boeken en
het afspelen van muziek sindsdien een neergaande lijn vertoont.3
In hoofdstuk 10 (§ 10.4) wordt nader ingegaan op de problematische kant van de relatie
tussen het aanbod en de afname van informatie.
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4.6 De invloed van sociaal-demografische kenmerken op leesgewoonten
Aanschaf en gebruik van lectuur naar inkomen
Blonk en Kruyt (1936) vonden een positief verband tussen het lezen in boeken en de hoogte
van het inkomen. In de CBS-onderzoeken heeft men bij de analyse van verschillen geen
inkomensgegevens gehanteerd, maar indicaties voor het sociale milieu. Zowel in 1955/'56 als
in 1962 werd een verband tussen sociale gelaagdheid enerzijds en de aan lezen bestede tijd en
het percentage boekenlezers anderzijds waargenomen: in milieus van welgestelden en
leidinggevenden werd relatief meer gelezen dan in arbeiderskringen.
In de huidige periode kan een verband worden gelegd tussen gezinsinkomen en leesgewoonten, zij het dat er uitsluitend voor de reeks 1980-1990 adequate inkomensgegevens
beschikbaar zijn. De data bieden veel informatie over aantallen en soorten lectuur die men
onder ogen heeft gehad. Ten aanzien van boeken is bovendien bekend hoe het laatstgelezen
boek werd verworven (zie § 7.6). Ten aanzien van kranten en tijdschriften laat zich dit niet op
dezelfde manier achterhalen (van tijdschriften krijgt een grote groep wekelijks meerdere titels
in handen). Daarom is hier een verschil gemaakt tussen het aantal verschillende kranten en
tijdschriften dat men in de loop van een week onder ogen heeft gehad, en de vraag of men
tijdens een week in bepaalde soorten lectuur heeft gelezen. De relatie tussen het
gezinsinkomen en het aantal titels van kranten en tijdschriften dat personen onder ogen
hebben gehad, komt in tabel 4.4 aan de orde. De peilmomenten zijn 1980 en 1990 en de
cijfers verwijzen naar het gemiddeld aantal opgeslagen titels per inkomensklasse, terwijl het
effect van andere, mogelijk doorkruisende achtergrondkenmerken, geneutraliseerd is.

Tabel 4.4 De invloed van het netto huishoudensinkomen per maand op het lezen in gedrukte media, 1980 en
1990a
aantal gelezen
tijdschriften

aantal gelezen kranten
1980

1990

1980

1990

steekproefgemiddelde

1,17

1,05

2,57

2,13

huishoudensinkomen
(per maand)
< ƒ 1.000
ƒ 1.000 - ƒ 1.500
ƒ 1.500 - ƒ 2.000
ƒ 2.000 - ƒ 2.500
ƒ 2.500 - ƒ 3.250
> ƒ 3.250

1,23
1,07
1,10
1,15
1,28
1,25

1,21
0,82
0,94
1,04
1,08
1,16

1,72
2,50
2,63
2,67
2,53
2,71

2,26
1,77
2,07
2,06
2,18
2,27

.11

.12

.08

.09

bèta
a

De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloeden van overige relevante factoren.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Beschouwt men het aantal uiteenlopende kranten en tijdschriften dat werd gelezen als een
indicatie voor de mate van beschikbaarheid van lectuur, dan geldt dat hoe hoger het inkomen
is, hoe meer titels men opengeslagen heeft, al is het verband niet bijzonder sterk. De relatieve
ongelijkheid naar inkomen is tussen 1980 en 1990 stabiel gebleven. Dat betekent dat de
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algemene trend van teruggang in het aantal opengeslagen titels zich in ongeveer gelijke mate
in alle inkomensgroepen heeft voorgedaan. De laagste inkomensgroep, waar het aantal
opengeslagen titels in 1990 hoger was dan in 1980, wijkt overigens af van die algemene
tendens (de oorzaak hiervan zou een hoger percentage studerenden in die laagste
inkomensklasse kunnen zijn).
Zoals hiervoor ten aanzien van audiovisuele media is gebleken, is de omvang van de
uitrusting geen goede voorspeller voor de mate van gebruik. Terwijl de lagere inkomensgroepen gemiddeld over minder uitrusting beschikten, keken ze in 1990 relatief vaker tv dan
de hogere inkomensklasse (tabel 3.6).
Tabel 4.5 is ontleend aan een eerdere publikatie over sociale ongelijkheid en onder andere
mediagebruik (SCP 1992: 329-341). De inkomensverschillen waren verwerkt als tertielen
(onderste, middelste en bovenste derde deel van de aangetroffen inkomensverdeling). Het deel
van de ondervraagden dat tijdens de week in bepaalde soorten lectuur heeft gelezen en het
aantal boeken dat men (op jaarbasis) uit de openbare bibliotheek betrekt, zijn in tabel 4.5
uitgezet tegen de inkomensklasse van het huishouden.

Tabel 4.5 Leesgewoonten, 1980 en 1990, en bibliotheekgebruik, 1979 en 1991, naar inkomenstertiel, personen
van 18 jaar en oudera
heeft tijdens week in kranten
of opinieweekbladen gelezen
(%)

alle ondervraagden
laagste inkomenstertiel

heeft tijdens week in
boeken gelezen (%)

aantal geleende
boeken in bibliotheek,
uitgedrukt per jaar

1980

1990

1980

1990

1979

1991

81
78

74
73

45
43

44
43

9,6
8,3

12,3
11,5

midden

82

74

45

43

9,9

12,8

hoogste inkomenstertiel

83

76

47

44

10,5

12,4

(.05)

(.03)

(.04)

(.01)

.04

bèta
verschil meting I-II

n.s.

sign.

.03
n.s.

a

Gemiddelden gecontroleerd voor effecten van overige relevante factoren.
( ) Betekent: niet-significant p $ .05.
Bron: SCP (TBO'80 en '90; AVO '79 en '91)

Tussen het inkomenstertiel en deze indicaties voor leesgewoonten bestaat geen noemenswaardig verband, noch in 1980 noch in 1990. De groep die tijdens de onderzochte week in
kranten of opinieweekbladen heeft gelezen is afgenomen, en dit onder alle drie de
inkomensklassen in evenredige mate. Terwijl het bovenste tertiel gemiddeld wat meer boeken
bij de openbare bibliotheek leent dan de lagere tertielen, wordt er onder die hogere
inkomensklasse niet vaker in boeken gelezen. Het verband tussen inkomenshoogte en het
lezen in boeken is tussen 1980 en 1990 zelfs significant zwakker geworden.
Gecontroleerd voor effecten van onder meer leeftijd en opleidingsniveau blijken inkomensverschillen weinig invloed te hebben op verschillen in leesgewoonten. Men mag echter niet
uitsluiten dat het waargenomen verband tussen sociaal milieu en leesgewoonten - zoals
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aangehaald aan het begin van paragraaf 4.6 - destijds ook overwegend door achterliggende
verschillen in opleiding en leeftijd verklaard had kunnen worden. Zonder zo'n bewerking valt
niet op te maken of de verhoudingen ten opzichte van de jaren vijftig of zestig zijn veranderd.
In de enquête die aan de registratie van de tijdsbesteding voorafgaat, wordt de respondenten
steeds gevraagd hoe men het laatstgelezen boek heeft verworven (zie § 7.6). Onder degenen
die de vraag beantwoordden, is de verhouding tussen kopen en lenen uit de openbare
bibliotheek nader geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de inkomenshoogte evenmin (significante)
invloed heeft op de afweging tussen kopen en lenen, indien tegelijkertijd rekening wordt
gehouden met het effect van andere achtergrondkenmerken. Leeftijd en sekse blijken op dit
punt de belangrijkste factoren te zijn.4
De invloed van sociale en culturele kenmerken op verschillen in de gelezen tijd
Evenals verschillen in kijkgewoonten, zijn ook verschillen in leesgewoonten geanalyseerd
naar een zevental achtergrondkenmerken: sekse, leeftijd, aantal gewerkte uren, opleiding,
aantal alternatieven (dat is de repertoirebreedte, vgl. § 3.3.), culturele interesse en
religiositeit. Figuur 4.8 biedt een samenvattend overzicht van het verband tussen de zeven
achtergrondkenmerken en de tijd die in 1975 en 1990 aan het lezen van kranten, tijdschriften
en boeken is besteed. De uitkomsten zijn steeds vergeleken met die voor het lezen als geheel.
a

Figuur
4.8 Het verband tussen
de achtergrondkenmerken
en de tijd besteed aan lezen, en aan kranten,
De associatiematen
zijn vastgesteld
op basis van een regressie-analyse.
tijdschriften en boeken afzonderlijk, in 1975 en 1990 (bèta's)
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Anders dan ten aanzien van de tijd besteed aan televisie kijken, is niet het aantal gewerkte
uren maar de levensfase verantwoordelijk voor de grootste verschillen in de aan lezen bestede
tijd.
Leeftijd heeft, evenals in het CBS-onderzoek uit 1955/'56, bijzonder veel invloed op de tijd
die aan kranten wordt besteed (.46 in 1975 en .45 in 1990), maar veel minder op de
tijdsbesteding aan boeken. In 1975 was dit laatstgenoemde verband negatief (-.09), hetgeen
betekende dat jongeren toen nog relatief meer tijd aan boeken besteedden dan ouderen. In
1955/'56 lazen jongeren eveneens meer in boeken dan ouderen. In 1990 is het verband zwak
positief geworden (.06). Ouderen lezen dus nu ook vaker dan jongeren in boeken. De
verandering in de richting van het verband verklaart tevens waarom het effect van leeftijd op
het lezen als geheel door de tijd sterker is geworden. Het effect van leeftijd op het lezen van
kranten en tijdschriften onderging geen verandering door de tijd.
De invloed van het aantal gewerkte uren (arbeid + studie + zorg) is door de tijd enigszins
afgezwakt (-.26 in 1975, -.22 in 1990). Dit kan vooral aan de ontwikkeling van het effect op
boeken lezen worden toegeschreven, want bij kranten en tijdschriften is het verband niet of
nauwelijks verzwakt. Toch gold in 1990 nog steeds dat mensen die over veel tijd beschikten,
zich veeleer onderscheidden door veel in boeken te lezen dan veel in kranten of tijdschriften.
Het verband tussen de leestijd en het opleidingsniveau is door de tijd sterker geworden (.14
in 1975, .22 in 1990). Dit verschil doet zich met name voor bij kranten en boeken, want lager
en hoger opgeleiden tonen bij het lezen in tijdschriften niet die mate van verschil.
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Opmerkelijk zijn voorts de verschillen in leesgewoonten tussen mannen en vrouwen. Sekse is
niet belangrijk voor het lezen als geheel, maar wel voor verschillen bij de afzonderlijke
soorten gedrukte media. In 1975 en 1990 lazen mannen alleen vaker dan vrouwen in kranten,
maar dit verschil is afgezwakt (-.17 in 1975, -.11 in 1990). Vrouwen lazen in 1975 en 1990
daarentegen meer in tijdschriften en boeken. In het tweede hoofdstuk (§ 2.5) werd vastgesteld
dat de richting van het verband tussen sekse en percentage boekenlezers kenterde bij de
introductie van de televisie (peiling 1962), want in 1955/'56 lazen mannen nog meer dan
vrouwen. Het verschil bij boeken is in het huidige tijdperk groter geworden (.10 in 1975, .15
in 1990). Als de gelezen tijd bij elkaar werd opgeteld, deden mannen in 1975 nog nauwelijks
voor vrouwen onder. In 1990 viel het verschil wel duidelijker in het voordeel uit van de
vrouwen.
Van de overige variabelen is alleen de invloed van de culturele belangstelling significant en
dus het vermelden waard. Het effect van de culturele belangstelling op alle gelezen tijd is
weliswaar afgezwakt sinds 1975 (.13 in 1975, .07 in 1990), maar dit valt alleen toe te
schrijven aan het feit dat cultureel geïnteresseerden niet meer van zo veel belangstelling voor
tijdschriften blijk gaven (het verband was .08 in 1975, en veranderde in -.05 in 1990). De
meer dan gemiddelde belangstelling voor boeken en - zij het minder uitgesproken - voor
kranten, heeft zich wel gehandhaafd.
Het aantal alternatieven (het aantal activiteiten waaraan men zegt wel eens deel te nemen)
speelt geen rol bij de leesgewoonten, althans indien men uitgaat van de repertoirebreedte. Het
aantal activiteiten waaraan men tijdens de onderzochte week feitelijk heeft deelgenomen, heeft
wel een duidelijk effect op de gelezen tijd alsook op de veranderingen daarin tussen 1970 en
1990 (zie § 9.3).

Figuur
4.9 Tijd
besteed
aan
lezen (in uren per week), 1975, 1985 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1985
Bron: SCP
(TBO'75,
'80,
'90)
respectievelijk 1975-1990, naar sekse

Hierna worden de belangrijkste van de gevonden verbanden en détail bekeken, zodat duidelijk
zichtbaar kan worden onder welke publiekssegmenten de veranderingen dan wel de
continuïteit het sterkst zijn geweest.
Sekse
Op de verschillende tijdstippen loopt de verhouding tussen de seksen telkens uiteen
(figuur 4.9). Terwijl mannen tijdens de eerste peiling (1975) nog evenveel lazen als vrouwen
en het lezen bij de derde peiling (1985) in evenredige mate hadden gereduceerd, is de leestijd
onder mannen daarna nog verder verminderd. Bij de vrouwen was dit niet het geval.
Tijdsbeslag van het werk
Zoals verwacht, besteden mensen meer tijd aan lezen naarmate ze minder door werk (arbeid,
huishoudelijke zorg en/of studie) in beslag worden genomen (figuur 4.10).
Lezen was al steeds op elk tijdstip van de dag mogelijk en het (negatieve) verband tussen
tijdsdruk en leestijd was en bleef vrij uitgesproken. Mensen lezen dus ook meer naarmate ze
meer tijd te vullen hebben. Niettemin is het lezen tussen 1975 en 1990 over de gehele linie
afgenomen. Het tijdsbeslag van de verplichtingen lijkt hierbij niet zozeer van invloed. Onder
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degenen die het minst hoefden te werken was de teruggang -12%, onder degenen die het meest
moesten werken -15%. De teruggang was het grootst onder de groep met een gemiddelde
werktijd van 35 tot 45 uur: -27%.
Figuur(TBO'75,
4.10 Tijd '80,
besteed
Bron:
'90) aan lezen (in uren per week), 1975, 1985, 1990 en veranderingen daarin, 1975-1985
respectievelijk 1975-1990, naar het tijdsbeslag van verplichte bezigheden

Leeftijd
Opnieuw blijkt dat niet alle publiekssegmenten hetzelfde op de veranderde omstandigheden
gereageerd hebben, indien de steekproeven naar leeftijd worden opgesplitst (figuur 4.11).
Het min of meer rechtlijnige verband tussen leeftijd en leestijd bleef gehandhaafd: naarmate
de leeftijd vordert, neemt de gelezen tijd toe. Dit verband werd zelfs geprononceerder,
aangezien de gelezen tijd onder jongeren meer is teruggelopen dan onder ouderen. De sterkste
teruggang tussen 1975 en 1990 heeft zich onder de leeftijdsgroep van 20 tot en met 29 jaar
voorgedaan: -42%. Onder de leeftijdsklassen van boven de 60 jaar was er geen
noemenswaardige teruggang. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsklasse tussen 40 en 49 jaar.
Opleidingsniveau
De verschillen in leesgewoonten naar opleidingsniveau zijn tussen 1975 en 1990 groter
geworden. Figuur 4.12 wijst uit dat de leestijd in het algemeen minder is gereduceerd
naarmate het opleidingsniveau hoger is.
Gegeven het verband tussen opleiding en reductie van leestijd, valt bij mensen met
middelbaar onderwijs een disproportioneel sterke teruggang van het lezen waar te nemen,
terwijl die teruggang bij mensen met mavo juist opmerkelijk gering is. De groep met hbo
en universitair onderwijs past weer beter in het algemene beeld. De teruggang blijft hier ver
onder het gemiddelde. Universitair gevormden lazen in 1990 zelfs niet minder dan de
vergelijkbare groep in 1975. Het verschil met de groep met alleen lager onderwijs bedroeg

)))))))
96

)))

)))

*

*

)))))))
FiguurSCP
4.11 (TBO'75
Tijd besteed
aan lezen (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990, naar
Bron:
en '90)
leeftijd

in 1975 27%; in 1990 60%. Als gevolg hiervan is het verband tussen opleidingsniveau en
leestijd sterker geworden.
Culturele belangstelling en religieuze oriëntatie
Personen met een sterke culturele interesse, zoals die spreekt uit een frequent bezoek aan
kunstuitvoeringen en musea, lezen iets meer dan gemiddeld. Het verband is verzwakt sinds de
eerste meting in 1975. Terwijl cultureel geïnteresseerden zich nog steeds onderscheiden door
relatief weinig naar tv te kijken, onderscheiden ze zich nauwelijks nog door meer te lezen.
Onder de groep met een sterke culturele belangstelling was de teruggang van de leestijd
tussen 1975 en 1990 zelfs het grootst: -22% (zie figuur 4.13). De sterk cultureel
geïnteresseerden lezen niet langer 37% meer dan de niet-cultureel geïnteresseerden, maar nog
slechts 17%.
De mate van godsdienstige betrokkenheid is van geringe invloed op de tijd die men lezend
doorbrengt. In de periode 1975-1990 is hierin weinig veranderd, aangezien de religieuze
oriëntatie geen duidelijke rol heeft gespeeld bij de teruggang van de leesgewoonten. Onder de
niet-gelovigen ligt de teruggang in dezelfde orde van grootte als onder groepen met geringe of
sterkere religieuze bindingen. In het eerste Nederlandse tijdsbestedingsonderzoek van het
CBS in 1955/'56 werden nog wel opmerkelijke verschillen vastgesteld (CBS 1957b), zij het
niet zozeer tussen kerkelijken en niet-kerkelijken, als wel tussen de verschillende
denominaties. Gereformeerden lazen toen aanmerkelijk meer dan rooms-katholieken.
FiguurSCP
4.12 (TBO'75
Tijd besteed
aan lezen (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990, naar
Bron:
en '90)
opleiding

4.7 De mate van aandacht voor het lezen en invloed hierop van achtergrondkenmerken
Mensen lezen ook geregeld in combinatie met andere bezigheden. Deze manier van lezen is in
1990 onder een deel van de steekproef onderzocht. Indien respondenten tijd lezend hadden
gevuld, is hun steeds gevraagd onderscheid te maken tussen lezen zonder nevenbezigheden
(lezen als hoofdactiviteit) en lezen ter opvulling van andere tijdsbesteding (lezen met
nevenbezigheden, zie ook § 4.2).
Het lezen tijdens andere bezigheden, geschiedde hoofdzakelijk in kranten en tijdschriften.
Boeken werden relatief weinig gebruikt ter opvulling van lege momenten. De ondervraagden
die de extra antwoordmogelijkheid hadden, scoorden slechts 0,1 uur meer leestijd in boeken
dan degenen die volgens de oorspronkelijke methode zijn onderzocht, en dit verschil is
niet-significant. Degenen die nog in boeken lezen, maken hiervoor dus vaak nog tijd vrij.
Dit laatste komt goed tot uitdrukking in figuur 4.14. Bij die figuur is uitgegaan van de
gegevens uit de substeekproef van de nieuwe methode (n = 1.358). De leestijd als
hoofdactiviteit en de opvullende leestijd zijn daarin uitgedrukt als percentage van de totaal
gelezen tijd.
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Terwijl van alle gelezen tijd 81% als hoofdactiviteit is gerapporteerd, is dit voor boeken ruim
86%. Kranten dienen in 22% en tijdschriften in 20% van de leestijd als vulmiddel tijdens
andere tijdspassering.

Bron:
en '90)
FiguurSCP
4.13 (TBO'75
Tijd besteed
aan lezen (in uren per week), en veranderingen daarin, naar de mate van culturele
belangstelling (C) en religiositeit (R), 1975-1990

Er is geen eerder onderzoek naar dit onderscheid tussen lezen als hoofdactiviteit en als
vulmiddel bekend. Men zou verwachten dat er meer tijd vrijgemaakt wordt om te lezen
naarmate er minder concurrerende tijdsbesteding is. Bij een analyse van de gegevens (zie
figuur 4.15) blijkt dit maar ten dele uit te komen. In het algemeen moet men concluderen dat
personen het lezen nog het meest combineren met andere tijdsbesteding als zij het druk
hebben met hun vrijetijdsactiviteiten. De drukte van de dagelijkse verplichtingen doet er
minder toe.
Personen die minder dan 35 uur kwijt waren aan hun werkzaamheden (en dus veel vrije tijd
hadden) lazen 15% van de totaal gelezen tijd in combinatie met andere tijdsbesteding.
Degenen die het meest gewerkt hadden (45 uur en meer) realiseerden tussen 22% en 24% van
hun totale leestijd in combinatie met andere tijdsbesteding. Degenen die drukker bezet waren,
lazen een relatief groter deel van hun totale leestijd, dus tijdens de `kieren en gaten' van
andere bezigheden. In absolute zin lazen de minder drukke personen meer tijd in combinatie
met ander tijdsbesteding dan de drukker bezette personen (zie tabel B3.3: het verband op
basis van absolute cijfers is bijzonder zwak).
Situaties die als belastend gelden, zoals de aanwezigheid van kleine kinderen of de noodzaak
om verschillende taken te combineren, blijken het ineenschuiven van bezigheden evenmin in
de hand te werken. Genoemde omstandigheden blijken zelfs geen belemmering in te houden
om relatief veel tijd aan lezen te besteden.
FiguurSCP
Bron:
4.14(TBO'90)
Lezen met
(nieuwe
en lezen
versie)
zonder nevenbezigheden, 1990 (in procenten van alle aan lezen bestede tijd)

Er bestaat wel een iets sterkere samenhang tussen de hoeveelheid in combinatie met andere
tijdsbesteding gelezen tijd en het aantal vrijetijdsactiviteiten (figuur 4.15 rechts). De groep
met meer dan 15 activiteiten heeft 24% van haar totale leestijd in combinatie met andere
tijdsbesteding gerealiseerd; voor de groep met minder dan 6 vrijetijdsactiviteiten was dit 10%
van de totale leestijd. Hoe drukker dus het vrijetijdsprogramma, hoe hoger het percentage
leestijd ter opvulling van andere tijdspassering.
Naar opleidingsniveau uitgesplitst, blijkt dat personen vaker leegten bij andere tijdspassering
al lezend opvullen, als ze in het algemeen al veel plegen te lezen. Het aandeel van deze
manier van lezen blijft in dat geval constant ten opzichte van de totale tijd die aan lectuur
wordt besteed (zie tabel B3.3).
4.8 Samenvatting
De gemiddelde leestijd nam in de jaren 1975-1980-1985-1990 telkens opnieuw af, hetgeen
vooral werd veroorzaakt door een afname van het aantal mensen dat in de loop van één week
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pleegt te lezen. Het tv kijken nam voornamelijk tussen 1980 en 1985 toe, zodat tussen de
afname in leestijd en de toename in tv-kijktijd geen één-op-één relatie bestond. Dat geldt ook
voor de dagdelen waarop gelezen respectievelijk naar de tv gekeken werd. Het tv kijken
maakte vooral tijdens ochtenden, middagen, late avonden en 's nachts opgang, terwijl de
teruggang van het lezen maar ten dele binnen dezelfde tijdvakken optrad. Het lezen liep in de
middag weliswaar behoorlijk terug, maar in de andere dagdelen waarin de tv oprukte niet.
Wat kranten en boeken betreft, hebben vooral de marginale lezers afgehaakt; de overgebleven
lezers besteden per persoon gemiddeld meer tijd aan hun kranten en boeken.
FiguurSCP
4.15(TBO'90)
Lezen met
en lezen
zonder
nevenbezigheden,
naar gewerkte uren en aantal vrijetijdsactiviteiten,
Bron:
(nieuwe
versie,
tabel
B3.3)
1990

Ten aanzien van tijdschriften geldt echter dat niet alleen de groep lezers afnam, maar ook de
gemiddelde leestijd van de resterende tijdschriftlezers.
Uitgedrukt in procenten van de vrije tijd vormt de periode tussen 1985 en 1990 in zoverre een
onderbreking van de daling van de leestijd, dat de teruggang zich nog slechts met betrekking
tot kranten en tijdschriften voordeed. Het lezen in boeken gaf na 1985 een licht herstel te zien.
De neergaande trend in de aan lezen bestede tijd correspondeert in grote trekken met trends in
uitgaven aan lectuur en in de betaalde oplage van bladen. Bij tijdschriften namen de
aankoopcijfers echter minder af dan de gebruikscijfers.
Jongeren lezen tegenwoordig beduidend minder dan ouderen, vooral waar het kranten betreft.
Het CBS-onderzoek uit 1955/'56 duidde reeds op enige verschillen, met name bij kranten.
Die verschillen zijn verder uitgediept, omdat het lezen onder jongeren sterker dan gemiddeld
terugliep.
Anders dan met betrekking tot het tv kijken, waar de beschikbare tijd voor de grootste
verschillen verantwoordelijk is, staat deze factor bij de beïnvloeding van de leestijd op de
tweede plaats. De invloed ervan is sinds 1975 enigszins zwakker geworden. Lezers die over
veel tijd beschikken, onderscheiden zich overigens het meest door meer tijd aan het lezen van
boeken te besteden. Bij kranten en tijdschriften veroorzaakt de hoeveelheid beschikbare tijd
minder verschil.
Het verband tussen de gelezen tijd en het opleidingsniveau werd door de tijd sterker, vooral
bij kranten en boeken. Sekse heeft een verhoudingsgewijs geringe invloed op de totale
leestijd. Dit gemiddelde verhult verschillen bij de aan kranten en boeken bestede tijd. Mannen
lezen meer dan vrouwen in kranten, een verschil dat overigens afkalfde. Vrouwen lezen meer
in tijdschriften en vooral boeken. De oververtegenwoordiging van vrouwen onder het boeken
lezend publiek, die voor het eerst in 1963 werd waargenomen, werd recentelijk almaar groter.
De inkomenshoogte heeft geen invloed op het lezen van kranten of boeken. Wel stijgt met het
gezinsinkomen het aantal titels dat mensen onder ogen hebben gehad. De teruggang in het
aantal gelezen boeken heeft zich in nagenoeg gelijke mate onder alle inkomensgroepen
voorgedaan.
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Noten
1

2

3

4

Tegen die achtergrond mag aangenomen worden dat de 1,2 uur die in het ene steekproefgedeelte aan lezen in
combinatie met andere tijdspassering is besteed, een goede schatting geeft van die manier van lezen in het andere deel
van de steekproef, waar de oorspronkelijke meetmethode werd gehandhaafd.
Over uitleningen in openbare bibliotheken bestaan ook gegevens, maar deze zijn er niet voor boeken afzonderlijk en
raken ook (het sterk toegenomen) uitlenen van platen en cd's.
Dit zou erop wijzen dat in die gevallen waarin de kosten van de lectuuraanschaf niet (volledig) in de prijs
doorberekend worden, er geen samenhang bestaat tussen de ontwikkeling in de aanschaf en die in het feitelijk
gebruik. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de uitleencijfers van bibliotheken ten dele ook betrekking
hebben op het lenen van verplicht studiemateriaal door scholieren, terwijl de daaraan bestede tijd niet begrepen is
onder de cijfers over het boeken lezen. Muziekopnamen worden bovendien vaak geleend om te kopiëren, hetgeen niet
hoeft te betekenen dat men de gekopieerde voorraad ook veelvuldig afspeelt.
Mannen hebben vaker gekocht, vrouwen (die meer in boeken lezen dan mannen, zie figuur 4.8) hebben vaker
geleend. Ouderen hadden hun laatstgelezen boek vaker gekocht dan jongeren, die het in meer gevallen geleend
hadden. Hoger opgeleiden verwierven hun laatstgelezen boek ook in wat meer gevallen in de boekhandel dan in de
bibliotheken.
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5 Het publiek van kranten

5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk, alsmede de twee die hierna nog volgen, biedt onderzoeksgegevens die per
soort lectuur nader zijn gedetailleerd. In hoofdlijn is de opbouw van dit hoofdstuk over
kranten gelijk aan die van het voorgaande algemene hoofdstuk over het lezen. In aan-vulling
echter op de tijdsbestedingsgegevens over de periode 1975-1990, geeft dit hoofd-stuk tevens
een beeld van het kranten lezende publiek in de jaren dertig en vijftig (§ 5.2).
In paragraaf 5.3 komen de gegevens over het kranten lezen in de periode 1975-1990 aan de
orde. De tijd die blijkens de diverse TBO-peilingen aan kranten werd besteed, wordt hier
onder meer uitgesplitst naar drie typen kranten. Hierbij is uitgegaan van het verschil tussen
landelijke en regionale bladen, en binnen de landelijke dagbladpers is het in de
Anglo-Amerikaanse literatuur gehanteerde onderscheid aangehouden tussen quality paper en
popular paper. Dit onderscheid verwijst naar een verschil in opmaak, in uitvoerigheid van
politieke en internationale berichtgeving en in het intellectuele niveau van de lezersgroep die
men hoopt te bereiken. Aldus zijn er drie soorten kranten onderscheiden:
- de landelijke kwaliteitspers (Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad);
- de landelijk populaire dagbladpers (De Telegraaf en Algemeen Dagblad;
- regionale en overige kranten.
Ten aanzien van die drie soorten kranten worden dezelfde bijzonderheden onderzocht als in
hoofdstuk 4. Dus ook hier worden de gemiddelden per hoofd van de bevolking uiteengerafeld
in aantallen lezers per week en in door krantenlezers bestede tijd. Vervolgens wordt gekeken
naar mogelijke verschuivingen in het tijdstip waarop kranten worden gelezen.
Paragraaf 5.4 is gewijd aan de invloed van achtergrondkenmerken op het lezen en kranten, en
vooral ook weer op de invloed hiervan op veranderingen in de aan kranten bestede tijd. In dit
geval is het aantal bestudeerde achtergrondkenmerken beperkt tot die welke de sterkste
verbanden te zien gaven: sekse, leeftijd, beschikbare tijd en opleidingsniveau. In paragraaf
5.5 keert die analyse gedeeltelijk terug, waarbij met name is onderzocht in hoeverre de
verhoudingen bij de afzonderlijke soorten kranten afwijken van het in paragraaf 5.4
geschetste beeld voor kranten in het algemeen.

5.2 Eerdere gegevens over het kranten lezen
"Voor het grootste deel der bevolking is de krant wel het enige venster dat uitzicht geeft op
het gebeuren in de wereld daarbuiten", schreven Blonk en Kruyt (1936: 44-45). "Slechts 3%
leest geen enkel dagblad, zelfs de landarbeiders komen hier niet boven uit." In alle
onderzochte lokaties blijkt de dagelijkse krant van grote betekenis: "De vaste plaats die de
krant inneemt in het leven van den arbeider blijkt onder andere uit het feit dat de meeste
abonnees den krantenman staan op te wachten als hij maar 10 minuten later is dan
gewoonlijk." (vermelding bij de onderzochte groep in Krommenie: Blonk en Kruyt 1936: 44).
En op dezelfde pagina over Enschede: "Praktisch ieder gezin heeft minstens één dagblad."
Dat was stellig ook nog het geval in 1955/'56, de periode waarin het CBS-onderzoek werd
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gehouden. Van de bevolking van 12 jaar en ouder las toen 95% regelmatig in kranten. In alle
lagen had het kranten lezen ingang gevonden. Niet-krantenlezers werden relatief het meest
nog aangetroffen op het platteland, onder boeren en landarbeiders (zie figuur 5.1). Wellicht
vormde het ontbreken van een dagelijkse bezorging hier een belangrijker factor dan inkomen,
want in arbeiderskringen lag het aandeel krantenlezers namelijk precies op het landelijk
gemiddelde van 95%.

Bron: CBS
Figuur
5.1 Het
(1957c)
percentage ondervraagden zonder krant, personen van 12 jaar en ouder, naar het beroepsmilieu
van de kostwinner, 1955/'56

Al was de krant in 1955/'56 niet langer het enige venster op de buitenwereld, omdat de radio
in die periode zijn grootste populariteit bereikte, als nieuwsbron nam de krant nog steeds een
belangrijke plaats in. Van alle aan lezen bestede tijd werd in 1955/'56 40% aan de krant
besteed.
Onder landarbeiders en boeren was er overigens een voor die tijd hoog percentage dat thuis
geen krant had. Waar de krant wel beschikbaar was, werd er ook veel in gelezen. Liefst 55%
van alle door landarbeiders gelezen tijd ging naar de krant; bij boeren 54% (het landelijke
gemiddelde bedroeg 40%, CBS 1957b: 22).
Belangstelling voor kranten, zo bleek al uit dit onderzoek, kwam eerst met de jaren (zie figuur
2.1). In de leeftijd boven de 40 jaar besloeg het kranten lezen bij mannen circa 55% van alle
gelezen tijd; in de jeugdfase tot 24 jaar bleef dit beduidend onder het landelijke gemiddelde
van 40%. Vrouwen lazen in alle leeftijdsklassen minder in kranten dan mannen (CBS 1957b:
22).
In de periode van het onderzoek las 85% minstens één avondblad. Slechts 8% las uitsluitend
ochtendbladen (CBS 1957c: 23). Levensbeschouwing en politieke overtuiging waren destijds
belangrijk voor de richting van de bladen die gelezen werden: 32% van de toenmalige
bevolking was geabonneerd op een katholiek blad, 24% op een sociaal- democratisch, 11%
op een protestants-christelijk. Een ruime minderheid van 44% las overigens regionale of
landelijk bladen die geen uitgesproken signatuur bezaten. Kerkelijke katholieken werden het
meest door bladen van eigen signatuur voorgelicht; 87% las een katholiek blad. De trouw aan
de eigen zuil was onder praktiserende gereformeerden ook vrij sterk: 70% las een krant van
dezelfde signatuur. Onder kerk bezoekende Nederlands hervormden bedroeg dit maar 20%;
liefst 58% van hen was geabonneerd op een landelijke of regionale krant zonder uitgesproken
richting (CBS 1957c: 60-62).

5.3 Algemene gegevens over het kranten lezen in het televisietijdperk
In vergelijking met de jaren vijftig heeft het lezen in kranten in de huidige periode veel terrein
verloren. In paragraaf 8.2 wordt die vergelijking over de lange termijn gemaakt. In de recente
periode is opnieuw sprake geweest van teruggang (figuur 5.2). Kranten horen echter nog
steeds tot het type lectuur dat op vrij grote schaal en meerdere keren per week wordt gelezen
(tabel 5.1).
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Bron: SCP
Figuur
5.2 Tijd
(TBO'75,
besteed
'85,
aan
'90)
het lezen van kranten, 1975, 1980, 1985, 1990 (in uren per week en in procenten
van alle vrije uren)

De tijd die aan kranten werd besteed, liep tussen 1975 en 1990 weliswaar terug, maar niet zo
veel als bij de andere gedrukte media. Ook als de aandacht voor kranten gerelateerd wordt aan
de beschikbare vrije uren (rechterdeel figuur 5.2), blijkt de teruggang bij kranten minder sterk
dan bij de andere gedrukte media. Het percentage van de (geslonken) totale leestijd dat aan
kranten wordt besteed, is in de recente periode zelfs nog enigszins gestegen, van 41% in 1975
naar 43% in 1990 (figuur 4.3). Deze relatieve positieverbetering binnen de totale leestijd
heeft zich met name in de periode tussen 1980 en 1990 voorgedaan, de periode dus waarin
het tv kijken aanmerkelijk is toegenomen. Dat zou erop kunnen wijzen dat het lezen in
kranten daarvan minder invloed heeft ondergaan dan het lezen in tijdschriften en boeken.
Bron: SCP
Figuur
5.3 Tijd
(TBO'75
besteed
en aan
'90) verschillende soorten kranten, 1975 en 1990 (in procenten van alle aan kranten
lezen als hoofdactiviteit bestede tijd)

Beziet men de verdeling van de gelezen tijd over de typen dagbladen (figuur 5.3) dan blijkt
het aandeel van regionale kranten steeds het grootst te zijn. In 1975 ging 50% van alle in
kranten gelezen tijd naar de regionale dagbladen, in 1990 56% van alle in kranten gelezen
tijd. In 1990 was het aandeel van de regionale pers in de tijdsbesteding dus groter dan het
aandeel van de gehele landelijke dagbladpers. De afname van dit laatstgenoemde deel komt
geheel voor rekening van de landelijke populaire pers (Telegraaf en Algemeen Dagblad). Het
aandeel van de landelijke kwaliteitspers (de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw) in de
aan kranten bestede tijd is toegenomen.
De teruggang van de krant in het tijdsbudget, zo bleek al in het vorige hoofdstuk, viel
voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat het bevolkingsdeel dat wekelijks in kranten
leest, is afgenomen. Bedroeg dit nog 80% in 1975, in 1990 was dit naar 71% gedaald (zie de
verdere specificatie in tabel 5.1). Deze bereikcijfers over een week waren niet voorhanden in
het CBS-onderzoek uit 1955/'56. Toen las 95% regelmatig een krant. Het wekelijkse bereik
van kranten moet toen in dezelfde orde van grootte zijn geweest.
Tabel 5.1 Aantal personen dat gedurende een week (één of meermalen) in kranten heeft gelezen, tijd besteed
door de groep krantenlezers en tijdsbesteding aan lezen gemiddeld over hele steekproef, personen van 12 jaar
en ouder, 1975, 1985 en 1990
1975

1985

1990

verschil
1975-1990

verschil
1985-1990

80,0
15,7
37,2
52,3

74,9
15,3
29,4
48,3

71,4
14,4
26,0
49,0

-8,6**
-1,4
-11,1**
-3,3*

-3,5**
-1,0
-3,4**
+0,6

3,2
2,5
2,3
2,4

3,1
2,5
2,3
2,3

3,1
2,7
2,3
2,5

-0,1
+0,3
-0,1
-0,1

+0,0
+0,2
-0,1
+0,2**

percentage deelnemers
alle kranten
landelijke kwaliteitspers
populaire landelijke pers
regionale dagbladen
tijd besteed door deelnemers
alle kranten
landelijke kwaliteitspers
populaire landelijke pers
regionale dagbladen

tijdsbesteding door deelnemers en niet-deelnemers
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alle kranten
landelijke kwaliteitspers
populaire landelijke pers
regionale dagbladen
*
**

2,5
0,4
0,9
1,3

2,3
0,4
0,7
1,1

2,2
0,4
0,6
1,2

-0,3**
+0,0
-0,3**
-0,0

-0,1
-0,0
-0,1**
+0,1*

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Van de tijd die in de periode 1975-1990 aan kranten werd besteed, namen de regionale
dagbladen een groot deel voor hun rekening en dit omdat ongeveer de helft van de bevolking
in de loop van een week in zo'n type krant had gelezen (tabel 5.1, bovenste blok). Dit cijfer
over het wekelijkse bereik is weliswaar tussen 1975 en 1985 afgenomen, maar niet zo sterk
als dat van de landelijke populaire pers. Dit laatste cijfer is ook na 1985 nog weer
(significant) gedaald. Het wekelijkse bereik van de landelijke kwaliteitspers werd in de
periode 1975-1990 ongeveer gehandhaafd.
Wat betreft de tijd die de lezerskring feitelijk aan de kranten besteedde (middelste blok in
tabel 5.1), namen niet de regionale dagbladen maar de landelijke kwaliteitskranten de eerste
plaats in. In dat opzicht scoorden de populaire landelijke kranten steeds het laagst. Hoewel de
leesfrequentie per dag hier niet is onderzocht, mag uit de tabel worden afgeleid dat een
gemiddelde lezer van een kwaliteitskrant meer tijd aan zijn krant besteedt dan een gemiddelde
lezer van een landelijk populair blad. Opmerkelijk daarbij is tevens dat de lezers van
regionale kranten in 1990 weer beduidend meer tijd aan hun bladen hebben besteed dan in
1985 het geval was.
De trend in de tijdsbesteding correspondeert met die in oplagecijfers, zo bleek al. In absolute
cijfers was de totale (betaalde) oplage van kranten in 1990 weliswaar hoger dan in 1975,
maar gerelateerd aan de groei van de potentiële markt (aantal huishoudens in Nederland)
blijkt de consumptie per huishouden gestaag te zijn afgenomen (tabel 5.2).

Tabel 5.2 Betaalde oplagen van landelijke en regionale dagbladen, 1975-1990 (x 1.000)
jaarcijfers
1975

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

landelijke bladen

1.738

1.872

1.887

1.909

1.949

1.985

2.012

2.044a

regionale bladen

2.456

2.740

2.609

2.618

2.615

2.607

2.594

2.591

totale dagbladoplage

4.194

4.612

4.496

4.527

4.564

4.592

4.606

4.635

92

92

80

79

79

77

76

76

totaal per 100
huishoudens
a

Het cijfer voor 1990 wordt beïnvloed door toevoeging van de Staatscourant in dat jaar.

Bron: NDP (1991)

In de periode waarin de televisie haar opwachting maakte, heeft zich een ingrijpende
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verschuiving voorgedaan in het verschijningstijdstip van kranten. In tegenstelling tot de
situatie in de jaren vijftig, wordt de dagbladenmarkt tegenwoordig gedomineerd door
ochtendkranten. Betekent dit nu ook dat kranten tegenwoordig het meest gedurende ochtenden
worden gelezen? Figuur 5.4 biedt nadere informatie over het tijdstip van het kranten lezen.
FiguurSCP
Bron:
5.4 Verdeling
(TBO'75, van
'85, de
'90)aan kranten bestede tijd over etmaalgedeelten, 1975, 1985, 1990 (in procenten)

Gegeven de wetenschap dat er ook in de periode 1975-1990 nog een verdere verschuiving is
geweest van avond- naar ochtendkranten, valt het op dat in kranten toch nog steeds het meest
gelezen wordt op andere tijdstippen dan de ochtend: in 1990 voor 58% tijdens andere
daggedeelten. Een groot aantal lezers komt waarschijnlijk eerst bij thuiskomst van het werk,
in de vroege avond, toe aan de krant. Maar dit aandeel is wel aan het afnemen, terwijl het
aandeel dat 's ochtends aan kranten wordt besteed fors is gestegen.
Tot zover sporen die veranderingen in leesgewoonten van de krantenlezer met die van de lezer
in het algemeen. Dat geldt niet voor de late avonden en 's nachts. Terwijl er over het geheel
genomen in dit etmaaldeel meer wordt gelezen, geldt dit niet voor kranten. Daar staat
tegenover dat de positie van het kranten lezen tijdens de middag sinds 1985 stabiel is
gebleven, terwijl het lezen als geheel in dat tijdvak wel een veer heeft moeten laten. De
verschuivingen in de tijdstippen waarop de krant wordt opengeslagen - met dus alleen groei
in de ochtend - betekenen in feite dat de positie van kranten uitsluitend sterker is geworden
tijdens het etmaaldeel waarin nog weinig tv wordt gekeken. In dit opzicht lijkt het lezen in
kranten nog wel gevoelig voor ontwikkelingen bij de televisie.

5.4 Verschillen tussen bevolkingsgroepen in belangstelling voor kranten
De tot nu toe gepresenteerde cijfers hadden betrekking op landelijke gemiddelden. In hoeverre
geven die een goed beeld van de situatie onder afzonderlijke bevolkingscategorieën?
De figuur met associatiematen in het vorige hoofdstuk (figuur 4.8) wees op aanzienlijke
verschillen bij het kranten lezen, met name bij een uitsplitsing naar leeftijd, opleiding,
tijdsdruk en sekse. In tabel 5.3 zijn die vier achtergrondgegevens geselecteerd en afgezet
tegen de tijd besteed aan kranten. Ter vergelijking zijn overeenkomstige uitsplitsingen ten
aanzien van alle gelezen tijd toegevoegd.
Sekse
Aangezien mannen het lezen in kranten sterker gereduceerd hebben dan vrouwen, was het
verschil tussen mannen en vrouwen in 1990 kleiner dan in 1975. Kranten blijven overigens
de enige soort lectuur die door mannen meer wordt gelezen dan door vrouwen. Bij alle leestijd
te zamen winnen de vrouwen het van de mannen.
Leeftijd
Naar leeftijd zijn de verschillen voortdurend groter geworden, en het meest bij het lezen van
kranten. Op slechts enkele uitzonderingen na werd in 1990 in alle leeftijdsklassen minder in
kranten gelezen dan in 1975. De teruggang is evenwel het meest uitgesproken onder het
bevolkingsdeel onder de 40 jaar (figuur 5.5).
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De leeftijdsklasse van 20-29 jaar besteedde in 1990 49% minder tijd aan kranten dan
dezelfde leeftijdsklasse in 1975 nog deed. Maar de teruggang onder de 12-19-jarigen is
eveneens aanzienlijk (-37%). In de leeftijdsklassen van 40 jaar en ouder is de teruggang onder
het gemiddelde van -12% gebleven. In de klasse van 40-49 jaar heeft zich zelfs geen
teruggang, maar enige groei voorgedaan.
Hoewel de teruggang over de periode 1975-1985 reeds aanzienlijk was, heeft deze ook tussen
1985 en 1990 nog doorgezet, maar ook weer voornamelijk in de leeftijdsgroep onder de 40
jaar. Onder de leeftijdsklasse van 40-49 jaar was die verdere teruggang er niet.
Tabel 5.3 Tijd besteed aan lezen te zamen en aan kranten, naar sekse, leeftijd, tijdsbeslag van verplichtingen en
opleiding, in 1975, 1985 en 1990 (in uren per week)a
kranten lezen
1975

1985

1990

1975

1985

1990

2,5

2,3

2,2

6,1

5,3

5,1

bèta

2,9
2,1
.18

2,7
1,9
.15

2,5
1,9
.10

6,1
6,1
.01

5,3
5,3
.00

4,8
5,4
.06

bèta

0,7
2,2
2,4
2,8
3,3
4,0
4,2
.46

0,5
1,5
2,2
2,6
3,3
3,6
5,0
.45

0,4
1,1
2,0
2,9
2,7
3,8
4,0
.45

4,3
5,6
5,8
6,1
7,6
7,5
8,5
.28

2,9
3,9
5,1
5,6
6,7
7,5
8,0
.38

3,0
3,2
4,8
6,0
6,1
7,4
8,0
.36

bèta

3,0
3,1
2,3
2,4
2,1
.14

2,9
2,3
2,3
2,2
1,9
.12

2,9
2,5
2,0
2,1
1,8
.15

8,0
7,6
6,2
5,2
4,6
.27

7,1
6,1
5,3
4,7
3,9
.24

7,1
6,3
4,5
4,7
3,9
.25

bèta

2,2
2,3
2,5
3,1
3,1
1,8
.15

1,8
1,7
2,4
2,5
3,0
3,5
.21

1,1
1,8
2,4
2,4
2,7
3,2
.20

5,6
5,8
6,0
7,2
7,1
7,1
.14

4,2
4,4
5,6
5,9
6,8
7,2
.22

2,9
4,2
5,5
5,3
6,4
7,2
.24

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw
leeftijd
12-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
$ 70 jaar
tijdsbeslag van
verplichtingen
< 25 uur
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
$ 55 uur
opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit

a

lezen totaal

De gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloed van de andere achtergrondkenmerken in de tabel en
voorts voor de invloed van het aantal vrijetijdsactiviteiten, godsdienstige betrokkenheid en culturele interesse.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

De associatiemaat die de sterkte van het verband tussen leeftijd en lezen aangeeft (de bèta's in
tabel 5.3) is na 1975 constant is gebleven (o.a. omdat er zich telkens afwijkingen van een
lineair verband voordeden). Niettemin zijn de verschillen tussen jong en oud toch nog groter
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geworden. Het CBS signaleerde in zijn onderzoek uit 1955/'56 ten aanzien van leeftijd reeds
grote verschillen bij het lezen in kranten. De groep van 60 jaar en ouder besteedde destijds
ruim zes keer zo veel tijd aan kranten als de 12-17-jarigen (CBS 1957c: 22). In 1975
besteedde de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder, nu berekend over een gehele week, circa zes
keer zo veel tijd aan kranten als de jeugd tussen 12 en 20 jaar. In 1990 was dit bijna tien keer
zo veel geworden.

Bron: SCP
Figuur
5.5 Tijd
(TBO'75,
besteed
'85,
aan
'90)
het lezen in kranten (in uren per week), 1975, 1985 en 1990, en veranderingen
daarin, 1975-1985 en 1975-1990, naar leeftijd

Gewerkte uren
Personen die het druk hebben met hun verplichtingen besteden minder tijd aan kranten dan
degenen die weinig te doen hebben (tabel 5.3). Hoewel die laatstgenoemde groep het kranten
lezen in vergelijking met 1975 nauwelijks heeft verminderd, was het niet zo dat de teruggang
sterker uitviel naarmate het werk meer tijd had gekost. Bij de categorie die hooguit 35 uur
werkte, was deze teruggang relatief het sterkst (-20%), maar onder de groepen die het drukker
hadden, schommelde deze rond het gemiddelde van -12%.
Opleidingsniveau
Opgesplitst naar opleidingsniveau (figuur 5.6) komt wel een tamelijk duidelijk beeld naar
voren: aan kranten wordt meer tijd besteed naarmate het opleidingsniveau hoger is.
Bovendien is het verschil tussen het laagste en het hoogste opleidingsniveau na 1975 groter
geworden. In tegenstelling tot universitair gevormden, die in 1990 vaker kranten lazen dan in
1975, hebben personen met alleen lager onderwijs en lager beroepsonderwijs de aan kranten
bestede tijd meer dan gemiddeld gereduceerd (-50% resp. -21%). De toename onder
universitair gevormden lijkt overigens geflatteerd vanwege een extreem lage score uit 1975
(geringe celbezetting). Daarnaast wijken de veranderingen onder de
groepen met mavo en middelbaar onderwijs af van het patroon. Onder de eerstgenoemde
groep bleef de teruggang over de hele periode 1975-1990 beneden het gemiddelde (-7%),
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Bron: SCP
Figuur
5.6 Tijd
(TBO'75,
besteed
'85,
aan
'90)
het lezen van kranten (in uren per week), 1975, 1985, 1990, en veranderingen
daarin, 1975-1985 en 1975-1990, naar opleiding

onder de groep met middelbaar onderwijs overtrof zij het gemiddelde (-24%). Over de gehele
linie is het verband tussen opleidingsniveau en leestijd in kranten sterker geworden (bèta =
.15 in 1975, bèta = .20 in 1990).
Enkele andere achtergrondkenmerken zijn wel onderzocht, maar niet in tabel 5.3. opgenomen,
omdat hun effect op de tijd die aan kranten wordt besteed gering is. Dat betekent onder andere
dat de mate van culturele interesse en de mate van religiositeit nauwelijks samenhang
vertonen met de aan kranten bestede tijd. Evenzo zijn genoemde kenmerken van geringe
invloed geweest op de mate van verandering die zich hierin sinds 1975 heeft voorgedaan (zie
tabel B2.1).

5.5 Soorten kranten
In paragraaf 5.3 werd aan de hand van steekproefgemiddelden vastgesteld dat de teruggang in
de leestijd in kranten praktisch geheel toe te schrijven valt aan de ontwikkeling bij de
landelijke populaire kranten (Telegraaf en Algemeen Dagblad). Aan de zogenoemde
landelijke kwaliteitskranten (NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw) en aan de regionale
dagbladen werd in 1990 gemiddeld niet minder tijd besteed dan in 1975. Hiervoor bleek dat
vooral onder jongeren en personen met lagere opleiding minder in kranten werd gelezen.
Thans wordt onderzocht of dit patroon zich bij alle soorten kranten heeft voorgedaan. Het
commentaar bij deze figuren, die gebaseerd zijn op gegevens uit tabel B5.1, blijft beperkt tot
uitkomsten die afwijken van het eerder gerapporteerde patroon voor kranten in het algemeen.
Sekse
Het gesignaleerde overwicht van mannen deed zich voornamelijk voor bij de leestijd in
regionale dagbladen. Opmerkelijk is dat vrouwen aan het lezen in kranten zoals NRC
Handelsblad, de Volkskrant of Trouw wèl evenveel tijd besteedden als mannen. Dit
opmerkelijke evenwicht kwam ook in 1975 al voor.
Leeftijd
De geconstateerde vergrijzing van het lezerspubliek manifesteert zich het sterkst bij regionale
en het minst bij kwaliteitskranten (figuur 5.7).
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FiguurSCP
5.7 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) enige soorten kranten (in uren per week), 1975 en 1990, en verandering daarin,
1975-1990, naar leeftijd

Bij de kwaliteitskranten wijken ook de verschuivingen tussen 1975 en 1990 van het algemene
patroon af. In tegenstelling namelijk tot de trend die zich vooral bij de populaire en regionale
dagbladpers heeft afgetekend (figuur 5.7), hebben jongeren het lezen van kwaliteitskranten
niet of nauwelijks gereduceerd. Hier was het juist de groep van boven de 50 jaar die er minder
tijd aan besteedde. Dat neemt niet weg dat ouderen nog steeds veel meer in kwaliteitskranten
lazen dan jongeren, maar het verschil tussen jong en oud in 1990 was minder groot dan in
1975 en ook beduidend minder dan bij de twee overige soorten kranten in 1990.

Gewerkte uren
Het verschil in leestijd dat naar voren komt bij een uitsplitsing naar het aantal gewerkte uren,
is het grootst bij de populaire pers. Het valt hierbij op dat juist degenen die de meeste tijd
overhouden (i.e. minder dan 35 uur aan verplichtingen kwijt zijn) de gelezen tijd het meest
gereduceerd hebben. Dit is opmerkelijk, omdat dit bij de overige soorten kranten niet het
geval is.
Opleidingsniveau
Het feit dat de onderscheiden soorten kranten een uiteenlopend publiek trekken, blijkt
duidelijk uit de opsplitsing naar opleidingsniveau (figuur 5.8).

FiguurSCP
5.8 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) enige soorten kranten (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin,
1975-1990, naar opleidingsniveau

Zoals bekend rekruteren kwaliteitskranten hun lezers voornamelijk uit het hoger opgeleide
bevolkingsdeel. Dit profiel week zowel in 1975 als in 1990 het meest af van dat van de
lezerskring van regionale dagbladen. Hier zijn lager opgeleiden relatief sterk vertegenwoordigd. De forse uitval van lager opgeleide lezers die ten aanzien van kranten in het
algemeen werd vastgesteld, heeft zich bij de regionale pers niet voorgedaan. Die uitval was
het grootst bij de kwaliteitspers (teruggang in leestijd van lo-lbo: -56%). Ook onder
middelbaar opgeleide lezers van kwaliteitskranten was de teruggang aanzienlijk (-48%). Dat
de leestijd in kwaliteitskranten gemiddeld toch nauwelijks is teruggelopen, valt toe te
schrijven aan het feit dat het aantal veellezers (hoger opgeleiden, leeftijdsklasse van 35-49
jaar) is toegenomen.
5.6 Samenvatting
"Voor het grootste deel der bevolking is de krant het enige venster dat uitzicht geeft op het
gebeuren in de wereld daarbuiten", concludeerden Blonk en Kruyt (1936). Sinds de opmars
van radio en televisie is de krant stellig niet meer het enige venster op de wereld; niettemin
werd vastgesteld dat het lezen in de krant sinds 1975 minder terugliep dan lezen in andere
lectuur (minder met name dan in tijdschriften). De afname van de wekelijks in de krant
gelezen tijd valt toe te schrijven aan het afnemende percentage wekelijkse krantenlezers. De
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gemiddeld per krantenlezer aan kranten lezen bestede tijd onderging nauwelijks verandering.
In leesuren uitgedrukt nam het aandeel van kwaliteitskranten en regionale bladen toe, ten
koste van de populaire pers. Ook trad een verschuiving op in het dagdeel waarin kranten
gelezen worden. Meer dan voorheen worden kranten in de ochtend geraadpleegd (ruim 40%
van de krantenleestijd).
Van de diverse onderzochte achtergrondkenmerken hangt leeftijd het sterkst met kranten lezen
samen. Kranten werden met name door degenen jonger dan 40 jaar minder gelezen, zodat
ouderen nog iets meer dan voorheen meer tijd kranten lezend doorbrengen dan jongeren. Het
sekseverschil met betrekking tot de aan kranten lezen bestede tijd nam af, doordat mannen het
lezen in kranten sterker reduceerden dan vrouwen. Kranten blijven de enige vorm van lectuur
die mannen meer lezen dan vrouwen. Het effect van opleidingsniveau nam daarentegen toe:
hoger opgeleiden lazen in 1990 meer in kranten dan in 1975, lager opgeleiden minder.
Een uitsplitsing van voornoemde effecten naar het soort krant leidt tot de bevinding dat het
overwicht van mannen in de krantenleestijd volledig op het conto van de regionale pers komt.
Noch bij populaire pers, noch bij de kwaliteitspers is van een dergelijk sekseverschil sprake.
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6 Het publiek van tijdschriften

6.1 Inleiding
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In aanvulling op het vierde hoofdstuk over lezen in het algemeen, biedt dit hoofdstuk nadere
gegevens over het lezerspubliek van tijdschriften. Het stramien hiervoor is hetzelfde als in het
hoofdstuk over het krantenpubliek. Tijdsbestedingsgegevens over de periode 1975-1990
vormen ook hier de hoofdmoot (§ 6.4 tot en met § 6.6), en de beschrijving hiervan wordt ook
hier voorafgegaan door een schets van oudere onderzoeksgegevens over het
tijdschriftenpubliek (§ 6.2). In vergelijking met kranten zijn tijdschriften in het
televisietijdperk sterker naar inhoud en uiterlijk veranderd. In paragraaf 6.3 worden die
veranderingen in het tijdschriftenaanbod in enkele hoofdlijnen geschetst.
In aansluitingen hierop wordt in paragraaf 6.4 eerst gekeken naar oplagecijfers van de diverse
soorten tijdschriften. In dit verband is het volgende onderscheid van soorten aangehouden:
- vrouwenbladen
- boulevardbladen
- jongerenbladen
- opiniebladen
- omroepbladen
- hobbybladen
- huis-aan-huisbladen.
Ten aanzien van de genoemde soorten worden dezelfde bijzonderheden onderzocht als in
hoofdstuk 4. De gemiddelde tijd die per hoofd van de bevolking besteed wordt aan
tijdschriften, wordt hier eveneens uiteengerafeld in aantallen lezers per week en in de door
tijdschriftenlezers bestede tijd. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verschuivingen in
het tijdstip waarop tijdschriften worden gelezen.
In paragraaf 6.5 wordt de invloed beschreven van achtergrondkenmerken op het lezen in
tijdschriften, en met name wordt gelet op verschillen in bestede tijd onder de diverse
publieksegmenten. Evenals bij kranten is hier uitgegaan van sekse, leeftijd, beschikbare tijd
en opleidingsniveau. In paragraaf 6.6 wordt die beschrijving gedeeltelijk herhaald, maar nu
om te onderzoeken in hoeverre de groepsspecifieke trends bij afzonderlijke soorten
tijdschriften afwijken van die bij tijdschriften in het algemeen.

6.2 Inzichten uit eerdere landelijke surveys
In hun tijdsbestedingsonderzoek uit 1934/'35 constateerden Blonk en Kruyt dat 73% van de
onderzochte groep werkenden wel eens in tijdschriften las. Uit de opgegeven titels en soorten
bladen konden zij opmaken dat de tijdschriftenlezers thuis uit gemiddeld bijna drie
tijdschriften konden kiezen (Blonk en Kruyt 1936: 46).
In 1955/'56 bleken er bij 86% van de bevolking van 12 jaar en ouder thuis geregeld enigerlei
tijdschriften te worden gelezen, bij 73% damesbladen en bij 48% familiebladen. Het cijfer
van opinieweekbladen lag met 12% een stuk lager en op ongeveer hetzelfde niveau als
kerkelijke bladen (13%) en vak- en wetenschappelijke bladen (11%). Vervolgens antwoordde
9% tot een huishouden te behoren waarin jeugdbladen werden gelezen, voor sportbladen
bedroeg dit 3% en voor hobbybladen 1% (CBS 1957c: 24).
Damesbladen en familiebladen waren, evenals de radio, destijds echte massamedia in de zin
dat deze in alle rangen en standen ingang hadden gevonden (figuur 6.1).
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Bron: CBS
Figuur
6.1 Tijdschriften
(1957c: 68) die in huis geregeld worden gelezen, personen van 12 jaar en ouder, naar het
beroepsmilieu van de kostwinner, 1955/'56 (in procenten)

Ook de leesportefeuille, die weliswaar minder abonnees telde dan de dames- of familiebladen,
werd in alle sociale milieus gelezen (de lagere scores bij boeren en landarbeiders wijzen op
een geringere beschikbaarheid op het platteland). Zelfs jeugdbladen, die hier begin jaren
vijftig voor het eerst als stripbladen verschenen, trokken al meteen lezers uit alle lagen van de
bevolking, waarbij met name de belangstelling uit arbeidersgezinnen opvallend was.
Damesbladen werden hier eveneens veel gelezen, maar het meest in gezinnen van employés
(nieuwe middenstand). Familiebladen (zoals Panorama, Katholieke Illustratie en De Spiegel)
kenden ook het hoogste bereik onder arbeiders en middenstanders, in dit geval vooral onder
de oude middenstand van kleine zelfstandigen.
Opinieweekbladen bleken in vergelijking met de hiervoor genoemde typen bladen veel meer
standsgebonden en werden vaker gelezen naarmate de sociale status hoger was. Vakbladen
werden in de jaren vijftig het meest in boerengezinnen (agrarische bladen) gelezen.
De verscheidenheid aan tijdschrifttitels binnen de gezinnen lijkt destijds al tamelijk groot te
zijn geweest (mede vanwege de verbreiding van leesportefeuilles). Het CBS meldde (zonder
nadere specificaties) dat er in Nederlandse gezinnen (in 1955/'56) gemiddeld twee à drie
tijdschriften gelezen werden. Een gemiddelde van drie tijdschriften per huishouden werd ook
reeds vastgesteld in het onderzoek van Blonk en Kruyt uit 1934/'35, maar dit betrof een groep
die zeker qua leesgewoonten niet representatief was voor de bevolking als geheel.
Er zijn geen recente cijfers die zich hiermee goed laten vergelijken. Tegenwoordig wordt gelet
op het aantal tijdschriften waarin de ondervraagden zelf hebben gelezen (thuis of elders). In
1990 bleken dit er gemiddeld ruim twee te zijn geweest, zoals in hoofdstuk 4 is gemeld (tabel
4.4).

6.3 Het veranderde tijdschriftenaanbod
In vergelijking met de jaren vijftig is het karakter van tijdschriften nogal veranderd. De
veranderingen bestaan niet alleen uit modernere drukprocédés, niet alleen uit technische
vernieuwingen dus, maar ook uit ingrijpende wijzigingen in de redactionele formule en de
lezerskring die men hoopt te bereiken. Tijdschriften zijn niet langer de massamedia van de
jaren vijftig. Ze zijn veranderd in meer gespecialiseerde bladen, gericht op bepaalde
segmenten van de bevolking.
Dit laat zich goed toelichten aan de hand van de ontwikkelingen bij familiebladen en
damesbladen. Vóór de verschijning van de televisie waren Panorama, de Katholieke
Illustratie of De (protestantse) Spiegel de enige media die in elke aflevering foto's van actuele
gebeurtenissen in huis brachten (buitenshuis waren zulke beelden alleen in het
bioscoopnieuws te zien). In de geïllustreerde weekbladpers konden abonnees bij voorbeeld
zien welke schade een natuurramp had aangericht, hoe klein pygmeeën in werkelijkheid waren
of hoe de derde vrouw van de Egyptische koning Faroek eruit zag. Om zo veel mogelijk lezers
aan te spreken, moesten de onderwerpen interessant zijn voor jong en oud, hoog en laag
opgeleid, en voor stad en platteland, kortom voor `elk wat wils'. Dat was gebruikelijk in die
tijd, want ook in familiebazars waren potten en pannen, speelgoed en vishengels te koop. Die
commerciële formule paste ook bijzonder goed bij de verzuilde weekbladen. Om een centrale
plek in het katholieke of protestantse gezin te veroveren, diende men alle leeftijden, sociale
standen of geografische categorieën te vriend te houden (zoals ook de radioverenigingen dit
deden). De damesbladen, die zich weliswaar al wat verder gespecialiseerd hadden, werden
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eigenlijk ook geschreven voor (katholieke of protestantse) huisvrouwen met verschillende
sociale en regionale achtergronden, en waren met hun verhalen en rubrieken voor kinderen in
zekere zin ook gezinsbladen.
In de jaren zestig werd de televisie de voor ieder toegankelijke familiebazar. De nieuwe
verhoudingen dwongen de tijdschriftuitgevers ertoe zich toe te leggen op een specifiekere
funktie. De diversificatie was ook hier het resultaat van een strijd om de gunst van het
publiek. De voorbeelden voor specialisatie waren te vinden in Amerika en Engeland, waar die
ontwikkeling zich al eerder had voorgedaan. Zoals er tijdens de hoogtijdagen van film aldaar
bladen in omloop waren gekomen met `onthullingen' over filmsterren, zo verschenen er na de
doorbraak van de televisie ook in Nederland bladen die zich specialiseerden op soortgelijke
informatie over tv-personages of koningshuizen. Daarnaast kwamen er bladen over bij
voorbeeld popmuziek, sport en woninginrichting, onderwerpen die tevoren hooguit in
rubrieken van gezinsbladen werden behandeld.
Tabel 6.1 Betaalde oplagecijfers van Nederlandse tijdschriften, 1975-1990a
jaarcijfers
1975

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

vrouwenbladen
aantal bladen
5
oplage (x 1.000)
1.545
index (1975 = 100)
100

5
1.727
112

7
1.772
115

7
1.760
114

9
1.999
129

9
2.014
130

10
2.110
137

10
2.153
139

publieksbladen
aantal bladen
4
oplage (x 1.000)
1.356
index (1975 = 100)
100

8
2.350
173

8
2.290
169

9
2.229
164

9
2.226
164

10
2.335
172

10
2.313
171

10
2.274
168

opiniebladen
aantal bladen
oplage (x 1.000)
index (1975 = 100)

9
423
100

9
425
100

10
407
96

10
404
95

10
401
95

10
396
94

10
396
94

8
373
88

jeugdbladen
aantal bladen
oplage (x 1.000)
index (1975 = 100)

5
954
100

11
1.654
173

11
1.191
125

11
1.149
121

12
1.232
129

11
1.155
121

11
1.057
111

10
1.064
112

hobbybladen
aantal bladen
15
oplage (x 1.000)
2.052
index (1975 = 100)
100

19
2.470
120

23
2.178
106

22
2.072
101

23
2.147
105

23
2.154
105

23
2.101
102

23
2.111
103

52
8.629
136

59
7.840
124

59
7.615
120

63
8.007
126

63
8.055
127

64
7.980
126

61
7.976
126

totaal
aantal bladen
38
oplage (x 1.000)
6.332
index (1975 = 100)
100
totaal per 100
huishoudens
1,39
a

1,72

1,40

1,33

1,38

1,36

1,32

Onder de rubriek vrouwenbladen zijn onder andere meegerekend bladen zoals: Libelle, Margriet en
Cosmopolitan; bij publieksbladen (boulevardpers): Nieuwe Revu, Privé en Story; bij opiniebladen bladen
zoals: Vrij Nederland en HP/De Tijd; bij jeugdbladen: Donald Duck, Tina en Hitkrant en bij special
interest-bladen (hobbybladen) bladen zoals: Knip, VT-wonen en Ouders van Nu.

Bron: NOTU, jaarcijfers 1975-1990 (SCP-bewerking)
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Zoals in het algemeen geldt voor consumptiegoederen, biedt ook verscheidenheid in
tijdschriften individuen de gelegenheid om zich van een bepaalde voorkeur bewust te worden
en deze voorkeur tot gelding te brengen. Als elk lid van het gezin op een gegeven moment
voor een eigen blad kan kiezen, dan ondergraaft dit niet alleen de functie van gezinsbladen,
maar tevens die van het gezin als consumptiegemeenschap. Deze individualisering van de
consumptie had zich het eerst bij het lezen van boeken voorgedaan. In de jaren zestig en
zeventig is ook het gebruik van tijdschriften een aangelegenheid voor individuen geworden1
(evenals het luisteren naar muziekopnamen, zie § 2.5). Traditionele gezinsbladen zoals de
verzuilde Spiegel en Katholieke Illustratie hebben die fase niet overleefd. Panorama en
(nieuwe) Revu zijn getransformeerd tot boulevardbladen.
In Margriet en Libelle kregen gezins- en huishoudelijke aangelegenheden wat minder
aandacht en zijn onderwerpen die de vrouw als persoon raken (kleding, lichaamsverzorging,
gevoelsleven e.d.) meer op de voorgrond komen te staan. In beide gevallen kan gesproken
worden van een geslaagde aanpassing, waarbij het marktaandeel lang kon worden
gehandhaafd terwijl de bladen in naam en uiterlijk hetzelfde zijn gebleven.

6.4 Algemene gegevens over het gebruik van tijdschriften in de huidige periode
Het Nederlandse publiek heeft aanvankelijk gretig gereageerd op de geschetste specialisatie in
het aanbod. De aan tijdschriften bestede uren tijdens werkdagavonden en weekenddagen lagen
in 1975 70% hoger dan in het CBS-onderzoek uit 1955/'56 (vgl. § 8.2). Deze ontwikkeling
week duidelijk af van de neergaande lijn bij kranten en boeken. Ook de betaalde oplage per
honderd huishoudens is tot het begin van de jaren tachtig gestegen (tabel 6.1).
Een kentering hierin tekende zich eerst tegen het eind van de jaren zeventig af. Na 1975 is de
aan tijdschriften bestede tijd gaan dalen (figuur 6.2), in het begin van de jaren tachtig gevolgd
door een daling van de oplage per honderd huishoudens (tabel 6.1).
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Bron: SCP
Figuur
6.2 Tijd
(TBO'75,
besteed
'80,
aan
'85,het
'90)
lezen van tijdschriften, 1975-1990 (in uren per week en in procenten van alle
vrije uren)

Uitgevers reageerden hierop door telkens met nieuwe titels en specialiteiten uit te komen, in
de hoop nog weer een gat in de markt te vinden. Bij sommige titels lukte dat. De oplage van
vrouwenbladen en `publiekstijdschriften' (i.e. de boulevard- en roddelbladen) wist overigens
nog geruime tijd mee te groeien met de uitbreiding van het aantal huishoudens of kwam daar
nog iets boven uit. Maar toch lijkt het alsof de nieuwe titels telkens ook weer klanten
wegkaapten bij de reeds bestaande bladen. De dalende tendens in de tijd die aan tijdschriften
werd besteed, kon door de uitgave van steeds nieuwe bladen niet worden gestopt. Hierna zal
overigens nog duidelijk worden dat niet aan alle typen bladen minder tijd wordt besteed.
De tanende belangstelling voor tijdschriften als lectuur wordt globaal weerspiegeld in de
aankoopgewoonten. Berekend over een vergelijkbaar pakket van tijdschriften, heeft zich bij
de meeste onderscheiden soorten bladen tussen 1975-1990 een relatieve teruggang in oplagen
(per honderd huishoudens) voorgedaan. De onderste regels van tabel 6.1 zouden zelfs op een
afnemende meeropbrengst wijzen: voor een absolute stijging van de totale oplage met 26%
ten opzichte van 1975, waren in 1990 60% meer titels nodig. Uit de oplageontwikkeling per
honderd huishoudens valt op te maken dat er in 1990 ondanks 60% meer nieuwe titels een
oplagedaling per honderd huishoudens van 6% optrad.
Betekent dit nu dat de vermindering van consumptie nog geprononceerder zou zijn uitgevallen
als er niet steeds nieuwe titels in omloop zouden zijn gebracht? De cijfers verzetten zich niet
tegen een degelijke interpretatie. Ze laten echter ook toe dat de redenering wordt omgekeerd:
de sterke dynamiek in de aangeboden titels (die maar zeer ten dele in de tabel zichtbaar
wordt) zou ook mede oorzaak kunnen zijn geweest van een afnemende waardering. Deze zou
met name aangetast kunnen worden door het hand over hand toenemen van gratis aangeboden
bladen, gesponsord door banken, grootwinkelbedrijven, de gezondheids- en de
cosmeticabranche. Uiterlijk verschillen deze nog maar weinig van betaalde tijdschriften. De
vraag van welk artikel de waardering zou zijn opgewassen tegen een overvloed aan gratis
alternatieven komt in paragraaf 10.4 aan de orde.
In dit onderzoek is het begrip `tijdschrift' ruim opgevat. De categorie is onderverdeeld in
vrouwen-, boulevard-, jeugd-, opinie-, omroep- en special-interest of hobbybladen, maar ook
de wekelijks of maandelijks verschijnende huis-aan-huisbladen (incl. de gratis, door bedrijven
gesponsorde bladen) zijn ertoe gerekend.
Aangezien er tal van soorten bladen meegeteld zijn, is de groep personen die in de loop van
een week een of meerdere soorten bladen heeft gelezen navenant groot. In 1975 had 84% een
of meermalen in (een of meer soorten) bladen gelezen, in 1990 72%. Van alle tijd die
wekelijks wordt gelezen werd in 1975 33% aan tijdschriften besteed. In 1990 was dit naar
28% gedaald. Zoals figuur 6.2 ook uitwijst, heeft de tanende leesinteresse zich het scherpst
bij tijdschriften afgetekend. Terwijl er zich sinds 1985 een licht herstel heeft voorgedaan bij
het lezen van boeken en een afzwakking van de dalende tendens bij kranten, heeft de
teruggang bij tijdschriften doorgezet en dit zowel in absoluut als in relatief opzicht (in
procenten van de vrije tijd).
Wordt elk type tijdschrift in evenredige mate met een tanende interesse geconfronteerd? Men
kan die vraag beantwoorden door alle aan tijdschriften bestede tijd op 100% te stellen en
vervolgens het aandeel van de verschillende soorten bladen op twee tijdstippen te vergelijken.
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Dit is gedaan in figuur 6.3, waarin de ontwikkeling van alle aan tijdschriften bestede tijd in
de omvang van de segmenten tot uiting gebracht).

FiguurSCP
6.3 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) diverse soorten tijdschriften, 1975 en 1990 (in procenten van alle aan tijdschriften
bestede tijd)

Het aandeel van vrouwen- en hobby-(special interest)-bladen in de aan tijdschriften bestede
tijd is toegenomen, dat wil zeggen minder dan proportioneel afgenomen. Dat geldt ook voor
de categorie `huis-aan-huisbladen'. Het aandeel van alle overige soorten bladen is verminderd,
dat wil zeggen meer dan proportioneel afgenomen. Vooral de teruggang van de tijd die aan
omroepbladen wordt besteed, is bijzonder sterk. Het feit dat de gelezen tijd niet alleen bij
omroepbladen maar ook bij opinie-, familie- en jeugdbladen meer dan proportioneel is
teruggelopen, wordt overigens niet beïnvloed door de brede definitie van tijdschriften. Als de
huis-aan-huisbladen buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft het beeld hetzelfde (al
veranderen de percentages natuurlijk wel). Ook in dat geval geldt dat de leestijd in vrouwenen hobbybladen minder dan proportioneel is teruggelopen.
Terwijl het TBO in beginsel alle soorten bladen bestrijkt, vormen de gepresenteerde
oplagecijfers (tabel 6.1) een selectie uit het geheel. Bijgevolg laten de trends in tijdsbesteding
en aankoop zich maar globaal vergelijken.
Die slag om de arm houdend, kan men constateren dat de opgaande lijn in de oplagen van
boulevardbladen allerminst is samengegaan met een opgaande lijn in de leestijd. Ten aanzien
van vrouwenbladen zijn de verschillen tussen de leestijd en aankoop minder groot, zij het dat
van een stijging in de leestijd geen sprake is geweest (wel van een minder dan proportionele
afname).
Eerder is in tabel 4.2 vastgesteld dat de dalende tendens in de tijd die aan alle tijdschriften te
zamen is besteed, berust zowel op een inkrimping van het aantal personen dat wekelijks in
tijdschriften leest, als op een afname van de bestede leestijd. Geldt dit nu voor alle soorten
bladen?

Tabel 6.2 Aantal personen dat gedurende een week (een of meermalen) in tijdschriften heeft gelezen, tijd
besteed door de groep tijdschriftenlezers en tijdsbesteding aan lezen gemiddeld over hele steekproef, personen
van 12 jaar en ouder, 1975, 1985 en 1990
1975

1985

1990

verschil
1975-1990

verschil
1985-1990

83,8
40,7
19,1
11,7
12,7
33,6
42,4
43,1

78,6
35,5
13,1
10,5
10,9
18,8
32,8
45,4

72,4
30,1
8,4
7,8
7,5
15,7
30,6
42,0

-11,5**
-10,6**
-10,8**
-3,9**
-5,2**
-17,9**
-11,8**
-1,2

-6,2**
-5,4**
-4,7**
-2,8**
-3,4**
-3,1**
-2,2
-3,4**

2,3

2,2

2,0

-0,3**

-0,2**

percentage deelnemers
alle tijdschriften
vrouwenbladen
boulevardbladen
jongerenbladen
opiniebladen
omroepbladen
hobbybladen
huis-aan-huisbladen
tijd besteed door deelnemers:
alle tijdschriften
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tijdsbesteding gemiddeld over deelnemers en
niet-deelnemers
alle tijdschriften
vrouwenbladen
boulevardbladen
jongerenbladen
opiniebladen
omroepbladen
hobbybladen
huis-aan-huisbladen
*
**

2,0
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
0,5
0,4

1,7
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5

1,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4

-0,5**
-0,1**
-0,1**
-0,0**
-0,1**
-0,1**
-0,1**
-0,1*

-0,3**
-0,0*
-0,0**
-0,0**
-0,0
-0,0**
+0,0
-0,1**

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Tabel 6.2 wijst uit dat de omvang van de groep die tijdens een week in een bepaald type
tijdschrift heeft gelezen tussen 1975 en 1990 praktisch in alle gevallen significant is
afgenomen (bovenste blok). Meestal heeft zich dit ook tussen 1985 en 1990 voorgedaan.
Vooral de afname bij de boulevardpers, de opinie- en omroepbladen is zeer uitgesproken.
Alleen de lezersgroep van hobbybladen is na 1985 niet opnieuw (significant) geslonken. De
huis-aan-huisbladen geven wel tussen 1985 en 1990 een significante teruggang van het
wekelijkse bereik te zien, maar niet in de periode die daaraan vooraf ging.
Berekend over alle tijdschriften te zamen is de tijd die door de lezersgroep aan tijdschriften is
besteed steeds afgenomen. Deze uitkomst wordt echter vooral bepaald door de leesgewoonten
van de (omvangrijke) lezerskring van omroepbladen en huis-aan-huisbladen. Voor overige
soorten bladen geldt zij niet. Door de lezers van hobbybladen werd tussen 1985-1990 zelfs
significant meer tijd aan hun blad besteed. Ook de vrouwen- en opiniebladen lijken door de
resterende lezerskring intensiever te zijn gebruikt, maar deze verandering bereikt geen
significant niveau. Dit beeld sluit aan bij de bevindingen met betrekking tot het lezen van
kwaliteitskranten: de nog resterende groep (van wellicht `echte' liefhebbers) leest gemiddeld
meer in haar blad.
In vergelijking met andere gedrukte media worden tijdschriften nog vaak 's middags en in de
vroege avond gelezen (figuur 6.4). Maar juist in deze tijdvakken, met name in de middag, is
het terreinverlies ook vrij uitgesproken geweest. Evenals bij kranten is er een verschuiving
geweest naar de tv-luwe ochtend en - in minder mate - naar de late avonden en 's nachts.
Tijdschriften worden dus tegenwoordig het meest opengeslagen op tijdstippen waarin weinig
naar televisie wordt gekeken.
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FiguurSCP
Bron:
6.4 Verdeling
(TBO'75, van
'85, de
'90)leestijd in tijdschriften over de etmaalgedeelten, 1975, 1985 en 1990 (in procenten)

6.5 Verschillen tussen bevolkingscategorieën
Terwijl de totale leestijd tussen 1975 en 1990 met 16% is verminderd, is de aan tijdschriften
bestede tijd met 28% teruggelopen; 14% hiervan tussen 1975 en 1985, en nog eens 14%
tussen 1985 en 1990. De tanende belangstelling voor lectuur heeft zich dus het meest bij
tijdschriften afgetekend. Thans wordt onderzocht in hoeverre die tendens zich onder alle
onderscheiden bevolkingsgroepen heeft voorgedaan.
Tabel 6.3 Tijd besteed aan lezen te zamen en aan tijdschriften, naar sekse, leeftijd, tijdsbeslag van
verplichtingen en opleiding, 1975, 1985 en 1990 (in uren per week)a
tijdschriften lezen
1975

1985

1990

1975

1985

1990

2,0

1,7

1,4

6,1

5,3

5,1

bèta

1,7
2,2
.09

1,6
1,8
.03

1,3
1,6
.08

6,1
6,1
.01

5,3
5,3
.00

4,8
5,4
.06

bèta

1,4
1,7
1,6
2,0
2,9
2,3
2,9
.24

1,1
1,3
1,6
1,8
2,2
2,2
2,4
.24

0,9
1,0
1,3
1,6
1,7
1,9
2,1
.22

4,3
5,6
5,8
6,1
7,6
7,5
8,5
.28

2,9
3,9
5,1
5,6
6,7
7,5
8,0
.38

3,0
3,2
4,8
6,0
6,1
7,4
8,0
.36

2,3
2,1
2,2
1,8
1,5
.12

2,2
2,0
1,6
1,5
1,3
.16

1,8
1,6
1,4
1,3
1,1
.14

8,0
7,6
6,2
5,2
4,6
.27

7,1
6,1
5,3
4,7
3,9
.24

7,1
6,3
4,5
4,7
3,9
.25

1,8
2,1
1,8
2,2
1,9
3,2
.11

1,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
.06

1,1
1,4
1,4
1,4
1,7
1,5
.08

5,6
5,8
6,0
7,2
7,1
7,1
.14

4,2
4,4
5,6
5,9
6,8
7,2
.22

2,9
4,2
5,5
5,3
6,4
7,2
.24

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw
leeftijd
12-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
$ 70 jaar
tijdsdruk van verplichtingen
minder dan 25 uur
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
> 55 uur
bèta
opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit
bèta
a

lezen totaal

De gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloed van het andere achtergrondkenmerk in de tabel en voorts
voor de invloed van: aantal vrijetijdsactiviteiten, godsdienstige betrokkenheid en culturele interesse.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Sekse
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Tabel 6.3 wijst uit dat vrouwen op alle drie meetmomenten meer in tijdschriften lazen dan
mannen. De verhoudingen zijn, op een steeds lager niveau, ongeveer gelijk gebleven, zij het
dat de teruggang bij mannen zich vooral tussen 1985 en 1990 heeft voorgedaan (-21%) en die
bij vrouwen vooral tussen 1975 en 1985 (-19%).

Leeftijd
Alle onderscheiden leeftijdsgroepen lazen in 1990 minder in tijdschriften dan de
ondervraagden uit 1975 van dezelfde leeftijdsgroep. Het beeld dat bij het lezen als geheel, en
ook bij kranten, naar voren kwam, blijkt bij tijdschriften echter minder rechtlijnig te zijn
(figuur 6.5), hoewel ook hier de teruggang onder jongeren het sterkst is geweest. De
20-29-jarigen besteedden in 1990 41% minder tijd aan tijdschriften; bij de 20-29-jarigen was
dat 36%. Maar hier zijn er geen groepen ouderen die het lezen onverminderd trouw zijn
gebleven. Onder de 50-59-jarigen was de teruggang ook veel groter dan gemiddeld. Toch is
het verband tussen leeftijd en leestijd in tijdschriften door de tijd constant gebleven. Met het
klimmen van de jaren neemt de aan tijdschriften bestede tijd dus nog steeds toe.

FiguurSCP
6.5 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) tijdschriften (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar leeftijd

Gewerkte uren
Voorts pleegt men meer tijd aan lezen te besteden naarmate men minder werk te doen heeft
(tabel 6.3). Tijdschriften vormen geen uitzondering op dit patroon. Evenals als bij het lezen
als geheel, bestaat er geen verband tussen de tijdsdruk en de mate van teruggang over de
periode 1975-1990. Het was ook hier de middengroep met een hoeveelheid werk van 35-45
uur per week, die de leestijd in tijdschriften het meest heeft gereduceerd (-35%).
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Opleidingsniveau
Terwijl opleidingsverschillen van grote invloed zijn geweest op de mate van teruggang bij het
lezen als geheel, is dit bij tijdschriften minder het geval (tabel 6.3). Zowel aan de onder- als
aan de bovenkant van de opleidingsverdeling heeft de teruggang zich het sterkst voorgedaan.
Onder de groep met lager onderwijs en lager beroepsonderwijs bedroeg de teruggang tussen
35% en 40%; onder de groep universitair gevormden liefst 54%. Hierbij zij overigens
aangetekend dat de score van de laatste groep in 1975 extreem hoog uitviel, zodat de gelezen
tijd zelfs na de sterke teruggang in 1985 en 1990 nauwelijks minder bedroeg dan die bij de
groepen met hoger beroepsonderwijs. Onder de groep met mavo en hoger beroepsonderwijs
was de teruggang over de hele periode minder dan gemiddeld.
Andere achtergrondkenmerken zijn veelal van geringe invloed op verschillen in de tijd die aan
tijdschriften wordt besteed en meestal ook op de mate van verandering daarin (tabel B6.1).
Let men op de rol van concurrerende tijdsbesteding, dan deden de sterkste verschuivingen
zich voor zowel onder de groep met bijzonder weinig (-35%) als onder die met bijzonder veel
alternatieven (-40%). Naar godsdienstige achtergrond deed de sterkste teruggang zich onder
de groep met een grote mate van religieuze betrokkenheid voor (-35%).
Opmerkelijk is ten slotte dat tijdschriften relatief veel terrein verloren hebben onder de
groepen met een meer dan gemiddelde culturele belangstelling (figuur 6.6).

Figuur
6.6 Tijd
besteed
Bron: SCP
(TBO'75
enaan
'90)tijdschriften (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar de mate van culturele interesse

De teruggang in het lezen van tijdschriften tussen 1975 en 1990 is sterker geweest naarmate
de culturele belangstelling meer uitgesproken was. Ten gevolge hiervan is het verband tussen
1975 en 1990 van richting veranderd. In 1975 werd er meer in tijdschriften gelezen naarmate
men meer belangstelling voor culturele uitvoeringen toonde. In 1990 gold het omgekeerde:
cultureel geïnteresseerden lazen minder in tijdschriften dan de niet cultureel geïnteresseerden.

6.6 Soorten tijdschriften
De beschreven veranderingen geven over het algemeen een divers beeld te zien. Dit moet
toegeschreven worden aan het feit dat de categorie `tijdschriften' een tamelijk heterogene
verzameling van soorten omvat. Hoewel er onder de onderscheiden soorten aan geen enkele
sinds 1975 meer tijd werd besteed, valt de mate van teruggang per soort tijdschrift nogal
verschillend uit, zoals in paragraaf 6.4 al bleek. Vrouwenbladen (-25%) en gratis
huis-aan-huisbladen (-16%) sprongen er gunstiger uit dan het gemiddelde; omroepgidsen
(-61%), boulevardbladen (-53%), jongerenbladen (-50%) en opinieweekbladen (-37%)
sprongen er ongunstiger uit.
Vrouwen en mannen hebben de leestijd in alle tijdschriften bijeen genomen in ongeveer
dezelfde mate gereduceerd. Dit patroon valt echter verschillend uit als men de afzonderlijke
soorten tijdschriften beschouwt. Voor mannen was de teruggang sterker bij opinie-, omroep-,
huis-aan-huis- en vrouwenbladen (de laatste werd dus ook door mannen gelezen). Vrouwen of
meisjes hebben de leestijd sterker gereduceerd bij boulevard-, jongeren- en hobbybladen. In
sommige gevallen heeft dit de verhoudingen tussen mannen en vrouwen zoals die in 1975
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werden waargenomen, veranderd. Mannen en jongens hebben bij het lezen van boulevard-,
jongeren- en hobbybladen een overwicht verkregen of dit versterkt. De
ondervertegenwoordiging van vrouwen die in 1975 bij het lezen van opiniebladen werd
waargenomen, is in 1990 echter verdwenen (waarschijnlijk in verband met de opkomst van
het vrouwen-opinieblad Opzij).
Naar leeftijd vertoonden tijdschriften als geheel geen eenduidig beeld. Behalve onder jongeren
bleek de teruggang onder de leeftijdsklasse van 50-59 jaar meer dan gemiddeld. Dit
bijzondere patroon is (ondanks de enigszins afwijkende indeling van leeftijdsklassen) bij de
meeste afzonderlijke soorten tijdschriften terug te vinden, met name bij boulevard- en
opinieweekbladen (figuur 6.7). Slechts bij één soort bladen is de teruggang onder de jongsten
(12-19 jaar) niet sterker geweest dan het gemiddelde en dat betreft de jongerenbladen.
Over het geheel genomen zijn ouderen eveneens minder in tijdschriften gaan lezen. Uit tabel
B6.1 valt op te maken dat deze uitkomst vooral aan een bijzonder sterke teruggang bij hobbyen omroepbladen toegeschreven moet worden. In vrouwen-, boulevard- en opiniebladen lazen
de ouderen (65+ jaar) van 1990 niet minder dan dezelfde seniorengroep in 1975 nog deed. Bij
boulevard- en opiniebladen was er zelfs sprake van een toename. Deze ontwikkeling sluit
weer aan bij die van kranten en van het lezen in het algemeen.
De ontwikkeling van het lezen in tijdschriften bleek moeilijk interpreteerbaar in termen van
de tijdsdruk van lezers. De sterkste teruggang deed zich voor bij de groep met een gemiddelde
hoeveelheid werk. Dit beeld is terug te vinden bij de meeste afzonderlijke
FiguurSCP
6.7 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) enige soorten tijdschriften (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen
daarin, 1975-1990, naar leeftijd

soorten tijdschriften, behalve bij de boulevard-, opinie- en omroepbladen, waar het patroon
wel in lijn is met de verwachting dat de teruggang het sterkst zou zijn onder de groep met de
grootste werkdruk.
Wat opleidingsniveau betreft, viel de sterkste reductie zowel aan de onder- als aan de
bovenkant van de verdeling waar te nemen (figuur 6.8).
De ontwikkelingen bij vrouwen-, opinie- en huis-aan-huisbladen wijken van dit patroon af.
Vanwege de geringe celbezetting zijn hier overigens drie in plaats van de gebruikelijke zes
opleidingsniveaus (uit o.m. tabel 6.3) onderscheiden. De verschuivingen bij de opinie- en
huis-aan-huisbladen passen weer wel bij het beeld dat voor het lezen als geheel (en voor
kranten lezen) werd vastgesteld: ook hier heeft de sterkste teruggang zich bij de lager
opgeleiden voorgedaan, terwijl er bij de hoger opgeleiden geen of een minder dan gemiddelde
teruggang valt waar te nemen.
Bij vrouwenbladen was er iets anders aan de hand. Hier hebben de lager opgeleiden het lezen
minder - en de hoger opgeleiden juist meer dan gemiddeld verminderd. Deze ontwikkeling is
te meer opmerkelijk, omdat deze niet alleen afwijkt van het algemene patroon bij het lezen,
maar ook van het patroon bij tijdschriften te zamen.
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Figuur
6.8 Tijd
(TBO'75
besteed
en aan
'90) enige soorten tijdschriften (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen
daarin, 1975-1990, naar opleiding

6.7 Samenvatting
Na een stijging in vergelijking met de jaren vijftig heeft de aan het lezen van tijdschriften
bestede tijd sinds 1975 een aanzienlijke teruggang te zien gegeven, terwijl er een forse
toename is geweest van zowel het aantal ter verkoop aangeboden titels als het aantal gratis
bladen. Hierin zou mogelijk een oorzaak te vinden zijn voor de meer dan trendmatige
teruggang bij het lezen in tijdschriften.
Hoewel er onder de onderscheiden soorten geen was waar sinds 1975 meer tijd aan werd
besteed, valt de mate van teruggang per soort tijdschrift nogal verschillend uit.
Vrouwenbladen (-25%) sprongen er gunstiger uit dan het gemiddelde; omroepgidsen (-61%),
boulevardbladen (-53%), jongerenbladen (-50%) en opinieweekbladen (-37%) ongunstiger.
De afname van de wekelijks in tijdschriften gelezen tijd wordt veroorzaakt door zowel een
daling van het percentage lezers, als door een afname van de gemiddelde leestijd per
(overgebleven) lezer. Deze laatste uitkomst wordt vooral bepaald door het oppervlakkiger
gebruik van omroepbladen en huis-aan-huisbladen. Voor de overige soorten bladen geldt dat
laatste niet.
Het lezen in tijdschriften is gelijkmatiger over de dag verdeeld dan voorheen het geval was.
De ochtend won terrein, ten koste van de middag en de avond, hetgeen een concurrentie van
de televisie doet vermoeden.
Vrouwen en mannen hebben hun aandacht voor alle tijdschriften bijeen genomen in ongeveer
dezelfde mate gereduceerd. Dit patroon valt echter verschillend uit als men de afzonderlijke
soorten tijdschriften beschouwt. Voor mannen was de teruggang sterker bij opinie-, omroep-,
huis-aan-huis- en vrouwenbladen. Vrouwen of meisjes hebben de leestijd sterker gereduceerd
bij boulevard-, jongeren- en hobbybladen. Mannen en jongens hebben bij het lezen van
boulevard-, jongeren- en hobbybladen een overwicht verkregen of dit versterkt. De
ondervertegenwoordiging van vrouwen die in 1975 bij het lezen van opiniebladen werd
waargenomen, is in 1990 verdwenen.
Naar leeftijd vertoonden tijdschriften als geheel geen eenduidig beeld. Behalve onder jongeren
bleek de teruggang onder de leeftijdsklasse van 50-59 jaar meer dan gemiddeld. Dit diffuse
patroon is bij de meeste afzonderlijke soorten tijdschriften terug te vinden. Alleen voor
jongerenbladen is belangstelling onder de jeugd minder dan gemiddeld teruggelopen.
Wat opleidingsniveau betreft, was de reductie zowel aan de onder- als aan de bovenkant van
de opleidingsverdeling het meest uitgesproken. De ontwikkeling bij opinie- en
huis-aan-huisbladen wijkt hiervan af: de sterkste teruggang heeft zich hier bij de lager
opgeleiden voorgedaan (wat weer wel aansluit bij de algemene trend voor het lezen in totaal).
Bij vrouwenbladen hebben de lager opgeleiden daarentegen het lezen minder, en de hoger
opgeleiden juist meer dan gemiddeld verminderd. Dit wijkt niet alleen af van de algemene
trend van het lezen als geheel, maar bovendien van het patroon bij tijdschriften te zamen.
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Noot
1

De achteruitgang van de familiebladen tegelijk met de doorbraak van de zogenoemde special interest-bladen had
zich in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten al eerder voorgedaan (Van Zuilen 1977). Naast de late opmars van
televisie, is de verzuiling er in Nederland waarschijnlijk oorzaak van geweest dat de fragmentatie van het
tijdschriftenbestel pas in de jaren zeventig begon. Een abonnement op een blad is men mogelijk lang blijven zien als
een geloofsverplichting. Hoewel de beschreven transformatie van het tijdschriftenbestel hier later plaatsvond dan in de
omringende landen, hoorde de deconfessionalisering van de (dagbladen- en) tijdschriftenpers wel tot de eerste vormen
van institutionele ontzuiling (waarschijnlijk omdat de discipline van de markt hier direct werkzaam was).
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7 Het publiek van boeken

7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk biedt aanvullende gegevens over het lezen van boeken. De opzet sluit in
hoofdlijnen bij die van de twee voorgaande hoofdstukken aan. Paragraaf 7.2 bevat dus een
overzicht van gegevens over het boeken lezen uit de jaren dertig en zestig. Vervolgens zijn er
de gegevens over de recentere periode 1975-1990; in paragraaf 7.3 zijn de gebruikelijke
bewerkingen te vinden. Eerst wordt de trend in de aan boeken bestede tijd vergeleken met die
bij de andere soorten gedrukte media, en vervolgens is er de vergelijking met betrekking tot
de tijdstippen van het boeken lezen.
De belangstelling voor boeken wordt op verschillende manieren gemeten. Tot voor kort werd
de bevolking viermaal per jaar geënquêteerd over de aankoop van boeken. Voorts zijn er
verschillende landelijke enquêtes die enige afzonderlijke vragen bevatten over boeken die men
heeft (uit)gelezen. Met behulp van de uitkomsten kunnen tijdreeksen worden gemaakt die
kortere of langere tijdvakken uit de periode 1955-1991 bestrijken. Een deel van dit materiaal
is afkomstig uit de TBO-onderzoeken en wel uit de enquête die telkens wordt afgenomen
voorafgaande aan de week waarin het dagboek (tijdregistratie) is bijgehouden. Zo is het
mogelijk de tijd die respondenten wekelijks aan boeken denken te besteden te vergelijken met
de tijd die ze feitelijk in hun dagboek hebben aangegeven. Deze neveninformatie over
leesgewoonten komt in paragraaf 7.4 aan de orde.
Anders dan ten aanzien van kranten en tijdschriften biedt het tijdsbudgetdeel van het TBO
geen informatie over het soort boeken dat tijdens de week werd gelezen. In 1990 is wel in de
begeleidende enquête gevraagd naar het genre van het laatstgelezen boek, alsmede naar het
genre boeken dat men het liefste leest (§ 7.5). In paragraaf 7.6 is het verband onderzocht
tussen de voorkeur voor bepaalde genres en de manier waarop men het laatstgelezen boek
heeft verworven. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
invloed van demografische en andere achtergrondgegevens op verschillen in de interesse voor
boeken. In paragraaf 7.7 gaat het om de invloed van achtergrondkenmerken op veranderingen
in de aan boeken bestede tijd, in paragraaf 7.8. om de invloed van achtergrondkenmerken op
leesvoorkeuren. Daarbij wordt tevens een verband gelegd tussen de voorkeur voor bepaalde
boekengenres en de tijd die de ondervraagden (boeken)lezend hebben doorgebracht. Voor die
laatstgenoemde gegevens zijn nog geen tijdreeksen beschikbaar.

7.2 Inzichten uit eerdere landelijke surveys
Halverwege de jaren dertig zei 64% van een onderzochte groep van werkenden geregeld in
boeken te lezen (Blonk en Kruyt 1936: 46). Stedelingen lazen vaker in boeken dan bewoners
van het platteland, een verschil dat ook ten aanzien van kranten en tijdschriften werd
vastgesteld. Destijds viel dit verschil ten dele samen met verschillen in het soort arbeid dat
men verrichtte. Van de landarbeiders las slechts 33% geregeld in boeken. Onder technici en
kantoorbedienden werden daarentegen de hoogste percentages boekenlezers waargenomen,
respectievelijk 89% en 80%. Bovendien lazen ouderen minder in boeken dan jongeren, en
leden van grote gezinnen minder dan leden van kleinere. Ten slotte wezen Blonk en Kruyt op
een verband tussen inkomen en boeken lezen: hoe hoger het verdiende loon, des te hoger het
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percentage boekenlezers (Blonk en Kruyt 1936: 46).
"Het is mogelijk dat het vele lezen een eigenschap van de jeugd zelve is"
Twintig jaar later werd in de representatieve CBS-steekproef (uit 1955/'56) een vergelijkbare
proportie boekenlezers aangetroffen. Van de bevolking van 12 jaar en ouder las toen 67% wel
eens in boeken. Het CBS meldde: "Bij landarbeiders en boeren is het percentage nietboekenlezers het grootst. Bij arbeiders en risicodragende middenstand is het iets geringer, het
kleinst is het bij de loontrekkende middenstand en leidinggevenden. Hoe hoger de genoten
opleiding is, hoe kleiner het percentage is van personen die nooit een boek lezen. Bij de
indeling naar kerkgenootschap, blijkt onder de Gereformeerden het grootste aantal
boekenlezers voor te komen, namelijk 84%, bij de Rooms-katholieken is dit slechts 63% (...).
Gemiddeld wordt er door de lezers 1 boek in plus minus 14 dagen gelezen. De leesfrequentie
van de jeugd is het grootst; de 12-14-jarigen lezen gemiddeld 40 boeken per jaar." (CBS
1957c: 71).
Met 89% hoorden de 12-14-jarigen tot de groepen met de hoogste percentages boekenlezers.
De studerenden tussen 18 en 28 jaar spanden met 96% de kroon. Het CBS rapporteerde in dit
verband: "Dankzij schoolbibliotheken, Jeugdafdelingen van Openbare Bibliotheken, meer
jeugdlectuur, etc, zal de tegenwoordige jeugd vermoedelijk meer lezen dan de oudere
generaties deden. Grotere ontwikkeling speelt vermoedelijk ook een rol. Het is tevens
mogelijk dat het vele lezen een eigenschap van de jeugd zelve is ...(cursief WK/GK) (...). In
hoeverre het boeken lezen in de toekomst ook bij oudere leeftijdsgroepen zal toenemen, zal
voortgezet onderzoek moeten uitwijzen." (CBS 1957c: 48).
De boekenlezers werd voorts gevraagd naar een nadere specificatie van hun laatstgelezen
boek. Van de opgaven werd 78% tot de verhalende lectuur gerekend en ruim twee derde
hiervan weer tot het niveau van de `gewone' (oorlogs)roman, het `betere' avonturenboek of
humor. Een achtste van de opgegeven titels werd geclassificeerd als van `literair niveau'.
Vrouwen lazen meer in verhalende lectuur dan mannen, maar mannen die verhalende boeken
lazen, hadden daarbij zowel meer op het literaire als op het aliteraire vlak gelezen.
Naarmate de leeftijd vorderde, bleek de belangstelling voor verhalende boeken geringer en
voor non-fictie groter. Leidinggevenden en universitair gevormden onderscheidden zich door
vaker non-fictie te lezen en ook vaker verhalende boeken van literair niveau (CBS 1957c: 1721).
A.M. de Jong kwam onder de gehele steekproef als meest geliefde auteur naar voren, op grote
afstand gevolgd door Anne de Vries, Pearl Buck en Anton Coolen (CBS 1957c: 17-21). De
voorkeur voor auteurs bleek afhankelijk van sociaal milieu en religieuze achtergrond van de
lezers. Onder leidinggevenden kwam bij voorbeeld Arthur van Schendel als meest geliefde
schrijver uit de bus. Bij katholieken kwam Anton Coolen bovenaan de rij, bij gereformeerden
Anne de Vries (CBS 1957c: 71).
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Bron: CBS (1957c: 28)

Zoals verwacht mocht worden, bleek het bezit van boeken het grootst onder leidinggevenden
(figuur 7.1). Van hen had 56% meer dan 100 boeken in huis en over die gehele groep bedroeg
het bestand gemiddeld 158 boeken. In huishoudens van employés (nieuwe middenstand)
waren dat er gemiddeld 58. Boeren en landarbeiders bezaten het geringste aantal boeken:
gemiddeld 18 respectievelijk 11. Van die groepen bezat 23% respectievelijk 35% geen enkel
boek (CBS 1957c: 28).
In sociale milieus met een bovengemiddeld omvangrijk boekenbezit - de leidinggevenden en
employés - werd eveneens het meest gebruik gemaakt van de openbare leeszaal. Een
uitzondering hierbij waren de boerenhuishoudens. De leden ervan leenden relatief vaak bij de
openbare leeszaal, maar hun boekenbezit was kleiner dan gemiddeld. In huishoudens van
arbeiders en kleine zelfstandigen werd het meest geleend in winkelbibliotheken.1
Het lezen in boeken tijdens de opkomst van de televisie
In 1962, het tijdstip waarop de televisie in nagenoeg de helft van de Nederlandse huishoudens
was doorgedrongen, werd, zoals aangetoond in paragraaf 4.3, 's avonds en in het weekend al
minder tijd aan het lezen besteed. Die teruggang bleek vooral voor te komen onder de eerste
tv-bezitters, want degenen die nog geen televisie hadden aangeschaft, lazen in 1962 nog
evenveel als de gehele steekproef in 1955/'56 had gedaan. De onderzoekers wezen er echter
op dat degenen die al vroeg een televisie aanschaften, hoogstwaarschijnlijk tot de groepen
behoorden waarin (tevoren al) relatief al weinig in boeken werd gelezen (CBS 1964a: 19).
De samenhang tussen opleidingsniveau en het al of niet lezen van boeken bleek bij een
vervolgpeiling in 1963 in grote lijnen dezelfde te zijn als in 1955/'56:2 onder de bevolking
met een middelbaar en hoger onderwijsniveau bedroeg het aandeel boekenlezers 88%; onder
de bevolking met uitsluitend lager onderwijs 54% (CBS 1965b: 12). In 1955/'56 was het
aandeel onder middelbaar en hoger opgeleiden 91% en onder personen met uitsluitend lager
onderwijs 58% (CBS 1957c: 27).
Terwijl mannen en ouderen wekelijks meer vrije uren aan lezen besteedden dan vrouwen
respectievelijk jongeren, lagen die verhoudingen ten aanzien van het lezen in boeken anders.
Uit figuur 2.1 is gebleken dat jongeren in 1955/'56 overwegend in boeken lazen en ouderen
overwegend in kranten. In 1963 waren er opnieuw meer boeken lezende jongeren dan boeken
lezende ouderen. Ten aanzien van sekse was de samenhang niet dezelfde gebleven, zoals in
paragraaf 4.5 is gemeld. Onder vrouwen kwamen in 1963 voor het eerst meer boekenlezers
voor dan onder mannen (CBS 1965b: 20). Het overwicht van vrouwen onder de boekenlezers
blijkt in de recente periode almaar groter te zijn geworden.

7.3 Algemene gegevens over het lezen van boeken in het televisietijdperk
Landelijke cijfers over het lezen in boeken, vergaard in de periode 1975-1990, hebben
meestal betrekking op het lezen van boeken ter informatie en ontspanning. Anders echter dan
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het begrip `lezen' (zie definitie in paragraaf 1.4),3 is het begrip `boeken' niet nader
afgebakend. Welke lectuur als boek wordt opgevat, is aan het inzicht van de respondenten
overgelaten. Het kan zijn dat het lezen van handleidingen of tijdschriftafleveringen van
romans ook genoteerd is onder de tijdsbestedingsrubriek `boeken lezen'. In dit opzicht bestaat
er overigens geen enkel verschil tussen het eerste (uit 1975) en het meest recente
tijdsbudgetonderzoek (uit 1990).
De in boeken gelezen tijd gedurende werkdagavonden en het weekend (`CBS-weekuitsnede')
is tussen 1955/'56 en 1975 met 58% verminderd (zie § 8.2). Tot circa 1985 heeft die
teruggang doorgezet. Daarna volgde een licht herstel, zowel bij meting binnen de CBSweekuitsnede, als binnen een volle week. Die laatste gegevens zijn opnieuw weergegeven in
figuur 7.2 en zijn tevens vergeleken met de ontwikkeling bij de overige gedrukte media.
Het herstel in de periode 1985-1990 tekent zich ook duidelijk af als men de aan boeken
bestede tijd uitdrukt in een percentage van de vrije uren, maar was niet groot genoeg om de
forse teruggang tussen 1980 en 1985 ongedaan te maken. Overigens is de opgaande lijn in het
lezen van boeken tussen 1985 en 1990 opmerkelijk in vergelijking met de situatie bij
tijdschriften en kranten. Aangezien de tijd die men aan andere gedrukte media en vooral
tijdschriften heeft besteed, sinds 1975 steeds is teruggelopen, is het aandeel van boeken
binnen de totaal gelezen tijd eveneens gestegen: van 26% in 1975 naar 29% in 1990. De
groep die is blijven lezen, leest in vergelijking met 1975 dus wat vaker in boeken. Het
aandeel boeken lezen op een eerder tijdstip, in de jaren vijftig, besloeg aanvankelijk nog 47%.
FiguurSCP
7.2 Tijd
besteed
aan
het
lezen van boeken, 1975-1990 (in uren per week en in procenten van alle vrije
Bron:
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'80,
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De tijdstippen waarop boeken worden gelezen
Heeft de opmars van het televisie kijken tijdens middagen invloed gehad op de tijdstippen
waarop boeken worden gelezen? Figuur 4.4 wees reeds uit dat het lezen van boeken in de
periode 1985-1990 vooral tijdens werkdagavonden en vrije weekenddagen zou zijn
toegenomen. Het inzicht hierover laat zich nog wat verder nuanceren door de dagen in vier
tijdvakken op te splitsen (figuur 7.3).
Achter de algemene trend gaat een interessante ontwikkeling schuil: al sinds 1975 wordt er in
de late avond en 's nachts meer in boeken gelezen. Daar staat een aanzienlijke teruggang
tijdens de middagen tegenover, evenals bij de overige gedrukte media. Het grootste
terreinverlies treedt dus ook in het geval van het lezen van boeken op tijdens het daggedeelte
waarin de opmars van het tv kijken het sterkst is geweest. Maar waar het lezen van kranten en
tijdschriften naar de ochtenden is verlegd, heeft die verschuiving zich bij het lezen van boeken
in de richting van de late avond voorgedaan. Tijdens de vroege avonden is er weinig
veranderd. In dat daggedeelte werd er in 1990 het meest in boeken gelezen, maar het verschil
met de middagen en late avonden was niet groot.
Hoewel het boeken lezen achteruit is gegaan in het etmaalgedeelte met de sterkste opmars van
het televisie kijken en belangrijker is geworden op de late tijdstippen, wanneer de meest
populaire tv-series afgelopen zijn, lijkt het lezen van boeken toch minder nadelige invloed
van de televisie te hebben ondervonden dan het lezen van tijdschriften.
De omvang van de groep boekenlezers in relatie tot de aan boeken bestede tijd
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Tussen 1975-1985, de periode van teruggang, slonk de groep die tijdens een week een boek
had gelezen. De slinkende groep van boekenlezers bleek in de peilingen uit 1980 en 1985
bovendien steeds minder tijd aan boeken lezen te hebben besteed (de betreffende cijfers over
boeken uit tabel 4.2 zijn opnieuw in tabel 7.1 gepresenteerd).

FiguurSCP
7.3 Verdeling
Bron:
(TBO'75, van
'85, de
'90)tijd besteed aan boeken over de etmaalgedeelten, 1975, 1985 en 1990 (in
procenten)
Tabel 7.1 Aantal personen dat gedurende een week (een of meermalen) in boeken heeft gelezen, tijd besteed
aan boeken lezen door de groep boekenlezers en tijdsbesteding aan boeken lezen gemiddeld over hele
steekproef, personen van 12 jaar en ouder, 1975, 1985 en 1990 (in uren per week)
1975

1985

1990

verschil
1975-1990

verschil
1985-1990

49,4

44,1

43,9

-5,4**

-0,1

tijd besteed door deelnemers
(uren)

3,3

3,1

3,4

+0,1

+0,3**

tijdsbesteding gemiddeld over
deelnemers en niet-deelnemers
(uren)

1,6

1,3

1,5

-0,1

+0,2*

percentage deelnemers

*
**

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Het herstel van de in boeken gelezen tijd tussen 1985 en 1990 valt uitsluitend toe te schrijven
aan het feit dat de lezende groep meer tijd voor boeken had uitgetrokken. Want de groep die
in boeken had gelezen, werd in die periode niet omvangrijker. In de loop van een najaarsweek
in 1990 had circa 44% van de bevolking een of meer keren (een) boek(en) gelezen. In 1975
was dit nog bijna de helft van de steekproef. Zoals ook reeds ten aanzien van kranten werd
vastgesteld, is er een selectere groep van lezers overgebleven, die relatief meer tijd voor hun
interesse plegen uit te trekken.

7.4 Andere indicaties over de belangstelling voor boeken
Het lezen van boeken wordt op verschillende manier gemeten. De meest eenvoudige manier is
domweg te vragen of mensen wel eens boeken (plegen te) lezen. Blonk en Kruyt hanteerden
die vragen naast hun tijdsbudgetonderzoek (evenzo bij kranten en tijdschriften). In het
tijdsbudgetdeel werd, zoals we al zagen, de tijd gemeten die meer in het algemeen aan lectuur
en studiemateriaal was besteed. Deze cijfers waren niet gespecificeerd naar het soort lectuur
(of leerboeken). In het CBS-onderzoek uit 1955/'56 is in het tijdsbudgetdeel al wel een
onderscheid te vinden tussen kranten, tijdschriften en boeken, terwijl ook in de begeleidende
vragenlijst nog globaal is gevraagd naar het lezen van boeken, kranten of tijdschriften (doet
dit wel/niet). In het vrijetijdsonderzoek uit 1962/'63, dat eveneens uit een tijdsbudgetdeel en
een vragenlijst bestond, is in het budgetdeel niet nader het soort lectuur gespecificeerd. In de
vragenlijst is wel gevraagd naar het lezen van boeken, maar niet naar dat van kranten en
tijdschriften. Er werd daarin gevraagd: `Bent u in de afgelopen maand klaargekomen met het
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lezen van een boek? Ik bedoel de afgelopen 30 dagen'. Afgezien van het feit dat zo'n
formulering zich niet voor herhaling zou lenen, was zij in zoverre concreter dan die uit
1955/'56 (en 1934/'35) dat de leesactiviteiten nu tenminste aan een termijn waren gekoppeld.
Die specificatie is overgenomen in de serie Tijdsbestedingsonderzoeken uit 1975-1990. In de
enquête die voorafgaande aan de week van tijdregistratie wordt afgenomen, zijn steeds ook
vragen gesteld over het lezen van boeken.4 Een van die vragen luidt of men de afgelopen
maanden een of meer boeken voor studie of ontspanning volledig heeft uitgelezen.
Terwijl het CBS in 1962 (en 1963) de aard van het boek of de reden van het lezen in het
midden liet (onder het lezen van boeken werd destijds overigens niet het doorwerken van
studieboeken verstaan), werd in het TBO de reden van studie of ontspanning nadrukkelijk
genoemd. Die specificering wijkt ook af van de methodiek in het dagboekje van het TBO.5
Als lezen voor studie inbegrepen wordt in de vraagstelling zoals in de basisenquêtes van de
TBO-serie 1975-1990, mag een hoger aantal positieve antwoorden worden verwacht dan bij
een meer beperkte of niet gespecificeerde vraagstelling (zoals in de begeleidende vragenlijsten
van de CBS-onderzoeken).
Sinds 1979 omvat het vierjaarlijks herhaalde Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek
(AVO) eveneens een vraag naar het lezen van boeken. Hier wordt gevraagd hoe lang het
geleden is dat men een boek heeft gelezen. Aangezien hier sprake is van gelezen in plaats
van uitgelezen, ligt het in de rede dat het aantal positieve antwoorden in het AVO hoger zal
uitvallen dan in het TBO.

Op basis van de uitkomsten van deze uiteenlopende peilingen is een tijdreeks geconstrueerd
(tabel 7.2).
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Tabel 7.2 Enige aanvullende gegevens over de belangstelling voor boeken uit landelijke surveys onder personen
van 12 jaar en ouder, 1955/'56-1991
percentage deelnemers

CBS: een of meer
boeken uitgelezen
in voorgaande
maand
TBO: afgelopen
maand boek voor
studie of
ontspanning
volledig uitgelezen

1955

1960

1962

52

49

50

1975

1983

54,1

AVO: een maand of
korter geleden in
boek gelezen
TBO: langer dan 6
maanden geleden
geen boek gelezen

1979

1985

1987

51,3

62,0

62,6

23,7

1990

51,8

57,2

26,8

1991

59,5

26,7

Bron: CBS (1964a: 49); SCP (TBO'75, '85, '90); SCP (AVO'79, '83, '87, '91)

Volgens elk van deze tijdreeksen zou het boeken lezen enigszins zijn afgenomen, in de TBOen AVO-series gevolgd door een stabilisering respectievelijk licht herstel in het begin van de
jaren negentig. Deze trend is niet in tegenspraak met die uit de reeks van
tijdsbudgetonderzoeken, maar geeft minder verandering te zien. Onder het percentage lezers
in de tweede regel van tabel 7.2 (TBO-vraag uit de basisenquête) zijn tevens studenten of
cursisten begrepen die studieboeken hebben doorgenomen. Aangezien het aantal deelnemers
aan voortgezet en hoger onderwijs of aan cursussen sinds de jaren zeventig belangrijk is
toegenomen, had men stellig een uitgesproken stijging van de groep boekgebruikers mogen
verwachten. Deze stijging is echter uitgebleven. Dit zou erop kunnen wijzen dat het integraal
lezen van (studie)boeken door studerenden of cursisten minder gebruikelijk is geworden.
Volgens de dagboeken van het TBO'90 is er, gerekend over zeven volle etmalen in een
najaarsweek, door 44% van de bevolking in boeken gelezen (tabel 7.1). In diezelfde
steekproef was er een groep van bijna 52% die in de basisenquête te kennen had gegeven in
de voorgaande maand een boek voor studie of ontspanning te hebben uitgelezen. Ook in 1975
en 1985 lag het percentage voor het uitlezen van boeken in de voorgaande maand (TBO) circa
5% hoger dan het percentage voor het lezen van boeken uit eigen beweging in een week6 (dat
verschil van 5% zou kunnen verwijzen naar de groep die met een lagere dan wekelijkse
frequentie leest).
Zoals verwacht valt het percentage positieve antwoorden bij het AVO enigszins hoger uit dan
in de basisenquête van het TBO. Studieboeken worden in het AVO weliswaar niet expliciet
genoemd (uitgezonderd trouwens evenmin), maar de vraag verwijst naar `gelezen hebben in
boeken' waar het bij het TBO gaat om `het volledig uitgelezen hebben van boeken'.
Opmerkelijk is wel dat de teruggang in de belangstelling voor boeken zich volgens het AVO
niet in de eerste maar in de tweede helft van de jaren tachtig zou hebben voorgedaan. Het is
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niet duidelijk waaraan dit verschil toegeschreven zou kunnen worden.
Het lezen van boeken tussen ideaalbeeld en werkelijkheid
In de basisenquête bij het TBO'90 is voorts gevraagd hoeveel uur men per week gemiddeld
aan het lezen van boeken ter ontspanning besteedt. De inschatting die men in antwoord op die
vraag maakt, valt systematisch hoger uit dan de aan lezen bestede tijd die men tijdens de
onderzoeksweek rapporteert (figuur 7.4 ).
Bron: SCP
Figuur
7.4 De
(TBO'90)
aan boeken bestede tijd op grond van opgaven vooraf en op basis van de feitelijk geregistreerde
tijdsbesteding, naar opleidingsniveau, 1990 (in uren per week)

De overschatting bedraagt gemiddeld 1,7 uur, of nagenoeg 100% meer dan de feitelijke
tijdsbesteding, die eveneens op gemiddeld 1,7 uur uitkomt. Om recht te doen aan de
verschillende manieren waarop men kan lezen, is in het weergegeven gemiddelde van de
gelezen tijd niet alleen de hoofdactiviteit - lezen in boeken - meegeteld, maar ook het deel
(gemiddeld 14%) dat men ter opvulling van andere tijdsbesteding in boeken heeft gelezen.
De uitkomsten wijzen uit dat personen denken meer te lezen, of vinden dat ze meer horen te
lezen, dan ze onder normale omstandigheden - dat wil zeggen in aanwezigheid van de
normale beslommeringen - feitelijk doen. Aangezien de schattingen van de leestijd in de
enquête gemiddeld twee keer zo hoog uitvallen als de gerapporteerde feitelijke tijdsbesteding,
moet men wel aannemen dat de voorgaande schattingen voornamelijk een ideaalbeeld
representeren.
In figuur 7.4 zijn beide cijfers - ideaalbeeld en gerapporteerd gedrag - uitgesplitst naar
opleidingsniveau. De overschatting loopt uiteen van circa één uur onder personen met lager
onderwijs tot 2,5 uur bij ondervraagden met hoger beroepsonderwijs. Relatief ontlopen de
overschattingen elkaar echter niet veel en blijven ze dicht in de buurt van de 100%. Het lezen
van boeken wordt kennelijk onder alle opleidingsniveaus als een sociaal wenselijke en
prestigevolle activiteit opgevat.
Het mag duidelijk zijn dat een vraagstelling waarin in het algemeen naar het lezen van boeken
wordt geïnformeerd, tot een tamelijk sterke overschatting van de leesactiviteiten leidt, althans
in vergelijking met de dagboekmethode. Die laatste methode lijkt te prefereren, omdat het
lezen in dat geval niet geïsoleerd wordt van allerlei beslommeringen die in de realiteit van
alledag plegen voor te komen.7 Een vraagstelling in een vragenlijst die allerhande
concurrerende tijdsbesteding buiten beschouwing laat, levert haast onvermijdelijk globale en
idealistisch getinte antwoorden op. Ook anderen kwamen tot de conclusie dat de
dagboekmethode de meest valide methode is om leesgedrag te peilen (b.v. Van der Voort en
Beentjes 1992).
Aankoopcijfers
Naast de verschillende peilingen van het lezen van boeken was er een periodiek herhaalde
schatting van het aantal verkochte boeken per kwartaal en per jaar. Deze was gebaseerd op
peilingen van koopgedrag onder het publiek, die werden uitgevoerd in opdracht van de
belanghebbende boekenbranche zelf. De vroegere Stichting speurwerk betreffende het boek
(SSB) rapporteerde hierover. De peilingen werden elk kwartaal gehouden en waren dus veel
frequenter dan die van TBO en AVO, maar de steekproeven waren aanzienlijk kleiner. In
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tabel 7.3 zijn deze schattingen over de periode 1975-1990 weergegeven.

Tabel 7.3 Schattingen van de verkoop van algemene boeken, 1975-1990
jaarcijfers
1975

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

33.385

32.984

30.337

29.577

27.810

26.764

26.769

26.767

2,43

2,32

2,08

2,02

1,90

1,82

1,81

1,81

percentage huishoudens
dat in de maand die voorafging aan enquête een boek
kocht

32

31

28

27

26

25

25

25

percentage huishoudens
dat in het jaar dat voorafging aan enquête geen boek
kocht

39

36

41

44

45

47

47

47

aantal verkochte boeken
(x 1.000)
aantal verkochte boeken per
hoofd van de bevolking

Bron: SSB (1991)

De schattingen van de boekaankopen vertonen sinds 1975 een neergaande lijn, die aan het
eind van de jaren tachtig afvlakt. Van een (licht) herstel, zoals uit cijfers over het boeken
lezen naar voren komt, is hier geen sprake, noch bij het geschatte aantal verkochte boeken,
noch bij de percentages van de (niet) boek kopende huishoudens.
Na de uitvoerige kennismaking met gegevens over het lezen in boeken voegen cijfers over de
boekaankoop weinig extra informatie toe. De neergaande tendens in boekconsumptie blijft
evenwel opmerkelijk als men deze afzet tegen de trend in de titelproduktie (zie figuur 10.2).
Hoewel de titelproduktie in de boekenbranche niet die onstuimige groei van de
tijdschriftensector te zien heeft gegeven, geldt ook hier dat een toename van het aantal
uitgegeven titels al geruime tijd samenvalt met een afnemende vraag. Ook hier zou reden zijn
te vermoeden dat een overladen markt, met in dit geval een uitdijende ramsj-afdeling als
gevolg, bijgedragen heeft aan het verminderen van de waardering voor het boek.

7.5 Voorkeur voor boekengenres
In boekhandel en bibliotheek wordt het publiek een imponerend assortiment boeken
aangeboden. Het is ondoenlijk dit assortiment bondig te beschrijven, laat staan te reduceren
tot een sluitende indeling in soorten of genres. Toch leek het belangrijk enige gegevens te
vergaren over de interesses van boekenlezers. In de basisenquête van 1990 is hiernaar
gevraagd. Bij de indeling in soorten is uitgegaan van de onderscheiden rubrieken uit het
onderzoek van de Stichting speurwerk. Zo is gevraagd om het laatstgelezen boek te typeren
(in de onderzoeken uit 1975 t/m 1985 ontbrak die aanvullende vraag). De gegeven typering
kan ook betrekking hebben op een boek dat men langer dan zes maanden geleden heeft
gelezen. De uitkomsten zijn in tabel 7.4 gepresenteerd en uitgesplitst naar de termijn die sinds
het moment van het laatstgelezen boek is verstreken. Op die manier kan een verband worden
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gelegd tussen voorkeur en leesfrequentie.8

Tabel 7.4 Genre van het boek dat het laatst werd gelezen, naar de termijn die sindsdien is verstreken, 1990 (in
procenten)a
alle
respondenten
liefde/romantiek
avontuur, spionage,
detective
literatuur
strip, beeldroman
kinder/jeugdboek
non-fictie
totaal
(n)
a

minder dan een
maand een tot zes maanden

meer dan zes
maanden

23,8

24,7

24,7

20,5

23,3
14,2
5,8
5,0
27,8
99,9
(2.861)

24,2
18,0
2,8
5,8
24,4
99,9
(1.625)

27,6
12,2
6,2
4,3
25,0
100,0
(657)

15,8
6,0
13,7
3,7
28,4
100,1
(580)

Gepercenteerd zijn de antwoorden van de 2.861 respondenten die de betreffende vragen hebben
beantwoord. 296 personen hebben de vraag over genre en/of over de verstreken termijn na het
laatstgelezen boek niet beantwoord.

Bron: SCP (TBO'90)

Van de boeken die kort of langer geleden zijn gelezen, behoort bijna driekwart tot de fictie.
Binnen die hoofdrubriek ging de grootste voorkeur uit naar romantiek, direct gevolgd door
spanning (avontuur, spionage, detective). Een zevende deel van de laatstgelezen boeken
behoorde naar de inschatting van de ondervraagden tot het literaire type. Zelfs indien dit
gebied enigszins ruim is geschat, dan nog lijkt de belangstelling voor literaire boeken
beduidend groter te zijn dan die voor strips. Aangezien jeugdigen, anders dan in de jaren
vijftig, tegenwoordig een minderheid van de boekenlezers uitmaken, zijn er navenant
weinigen geweest die onlangs een kinder- of jeugdboek hebben gelezen.
Er bestaat geen sterk verband tussen leesfrequentie en genre. Niettemin blijken de lezers van
literaire boeken oververtegenwoordigd te zijn onder degenen die de laatste maand nog een
boek hebben uitgelezen. De lezers van strips zijn daarentegen oververtegenwoordigd onder de
groep die langer dan zes maanden geleden een boek heeft gelezen. Die uitkomst ligt in de lijn
van de verwachting: literair geïnteresseerden verwacht men immers meer onder de frequente,
ingevoerde lezers aan te treffen; incidentele lezers verwacht men veeleer onder de
belangstellenden voor eenvoudig toegankelijke boeken zoals strips. Lezers van boeken die tot
de categorie `spanning' worden gerekend, zijn juist vaak te vinden onder de groep die noch
vrij recent noch zeer lang geleden een boek heeft gelezen.

7.6 Leesvoorkeur en wijze van verwerving van boeken
Eerder werd een verband gelegd tussen het lezen en het kopen van boeken. Kopen is slechts
een van de manieren om een boek te verwerven. Van degenen die in 1990 de vraag over het
laatstgelezen boek beantwoordden, had 23% dit boek pas gekocht. Ook in de eerdere
peilingen uit 1980 en 1985 had circa een kwart het laatstgelezen boek kort tevoren gekocht.
Inclusief degenen die het laatstgelezen boek cadeau hadden gekregen of reeds eerder in bezit
hadden (betrokken uit eigen boekenvoorrraad) komt het percentage lezers dat zijn
laatstgelezen boek direct of indirect via de boekhandel had verworven op circa 45%. Ook dit
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percentage was in 1980 en 1985 van dezelfde orde van grootte.
Een ongeveer even groot aantal had het laatstgelezen boek geleend. Van die groep leners had
het grootste deel - 29% - het boek uit een bibliotheek geleend (30% resp. 28% in 1985 en
1980). Van elke zeven boeken die boekenlezers laatstelijk gelezen hebben, kwamen er dus
ongeveer twee uit de bibliotheek. Dat is meer dan het aantal dat direct daarvoor door de lezers
zelf was gekocht (23%), maar minder dan het aantal dat uiteindelijk bij de handel was
betrokken (ca. 45%).
Hoewel men zonder acht te slaan op de leesfrequentie geen uitspraak kan doen over de rol van
boekhandel of bibliotheken bij de lectuurverwerving (frequente boekenlezers betrekken
relatief meer boeken bij een bibliotheek dan incidentele lezers), wijzen de bovengenoemde
gegevens niet op een sterke verschuiving in de status quo.9
Een en ander neemt niet weg dat het gebruik van openbare bibliotheken in de loop der jaren is
toegenomen (tabel 7.5).

Tabel 7.5 Enige gegevens uit TBO en AVO over lidmaatschap en gebruik van openbare bibliotheken, personen
van 12 jaar en ouder, 1975-1991
percentage deelnemers
1975

1979

1983

1985

1987

1990

1991

31,4

36,2

35,8

37,5

11,6

15,8

14,5

13,0

lid bibliotheek
TBO
AVO

28,1

39,7

43,9

aantal geleende
boeken per jaar
AVO

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90); (AVO'79, '83, '87, '91)

De twee tijdreeksen aangaande het lidmaatschap van bibliotheken wijzen beide op een
stijging van het percentage bibliotheekleden onder de bevolking van 12 jaar en ouder. Toch
lopen de reeksen van beide onderzoekingen opnieuw wat uiteen. Terwijl het AVO in d3e
tweede helft van de jaren tachtig een afvlakking van de groei te zien geeft, zou de stijging
volgens het TBO verder hebben doorgezet. In dit geval leidt dus niet het TBO maar het AVO
tot een wat conservatieve schatting. Het AVO sluit in dit opzicht wel beter aan bij de
tellingen die, op basis van gegevens van de bibliotheekinstellingen, door het CBS worden
verwerkt (zie SCP 1994: 387). Ook deze gegevens wijzen op een vervlakken van de groeilijn
in de tweede helft van de jaren tachtig.
Het AVO bevat tevens informatie over het aantal boeken dat men de afgelopen maand
geleend heeft (tabel 7.5). In de tabel is dit omgerekend naar een jaarcijfer. Rond 1983 zou het
aantal geleende boeken het hoogst zijn geweest, om daarna weer wat terug te lopen. Een
enigszins groter aantal leden leent nu dus gemiddeld per persoon minder. Bij een groeiende
bevolking zou dit altijd nog uitkomen op een lichte toename van het absolute aantal
uitleningen. De CBS-gegevens geven hierover geen uitsluitsel, omdat het totaal aantal
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uitleningen niet voor boeken afzonderlijk wordt vermeld.
Welk soort boeken betrekt men het meest via bibliotheken en welk soort koopt men veelal?
Die vraag valt op grond van vragen uit de TBO-basisenquête 1990 globaal te beantwoorden.
Daarin is namelijk gevraagd naar het genre van het laatstgelezen boek als naar de genres die
boekenlezers in het voorgaande jaar gelezen hebben. Bij de eerste vraag was slechts één
antwoord mogelijk (dat op het laatstgelezen boek betrekking heeft), bij de tweede vraag
waren meerdere antwoorden mogelijk. Aan de hand van een momentopname van de manier
waarop boekenlezers hun laatstgelezen boek hebben verworven, kan een relatie worden
gelegd tussen verwervingswijze en interesse. In tabel 7.6 is dit gedaan voor die groep onder
de boekenlezers die gezegd had het laatstgelezen boek ofwel gekocht ofwel geleend te hebben.
De boekenlezers die hun gelezen boek op andere wijze in handen hadden gekregen, zijn
buiten beschouwing gelaten.
Beide gebruikte indicatoren uit de tabel wijzen uit dat leners significant vaker boeken uit de
genres `liefde' en `romantiek' hadden gelezen dan kopers. Onder bibliotheekgebruikers
bestond ook meer voorkeur voor het avontuurlijke genre (spionageboeken, detectives e.d.) dan
onder kopers. De tweede indicator die naar gelezen genres verwijst, lijkt in dit verband
krachtiger. Hoewel de verschillen niet steeds bij beide indicatoren significant zijn, bestaat er
geen tegenspraak tussen beide uitkomsten. De momentopname zou erop wijzen dat
bibliotheekgebruikers vaker dan kopers van boeken geïnteresseerd waren in kinder- en
jeugdboeken, liefde en romantiek, spanning en avontuur, kortom vaker in amusementslectuur,
terwijl kopers (d.w.z. degenen die hun laatstgelezen boek kochten), vaker interesse toonden
voor literaire en informatieve (non-fictie) boeken.
Deze relatie kan alleen worden gelegd op basis van gegevens over de verwerving van het
laatstgelezen boek; algemenere uitspraken over boekkopers of -leners laten de gegevens niet
toe. Liefhebbers van literaire boeken zullen bij voorbeeld tot de meer frequente lezers behoren
en zullen (ook al kopen ze relatief veel boeken) voor die interesse toch vaker per jaar een
bibliotheek aanspreken dan liefhebbers van strips, die boeken weliswaar meestal lenen, maar
dit niet zo vaak doen, omdat ze slechts af en toe lezen.
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Tabel 7.6 De voorkeur voor boekengenres naar de wijze van verwerving van het laatstgelezen boek, 1990 (in
procenten van de hele groep van kopers respectievelijk leners)a
percentage betrokkenen

genre van het laatstgelezen
boek
literair
kinder/jeugd
romantiek
spanning
strips
non-fictie
aantal waarnemingen (n)
genre gelezen in het
afgelopen jaar
literair
kinder/jeugd
romantiek
spanning
strips
non-fictie
aantal waarnemingen (n)

laatste boek
gekocht

laatste boek
geleend

kopers en leners
samen

verschil
kopen-lenen

20,4
4,5
16,5
21,9
2,7
34,0

15,8
6,9
27,8
26,1
3,4
20,0

17,9
5,8
22,8
24,2
3,1
26,2

+4,6*
-2,4*
-11,3**
-4,2
-0,7
+14,0**

(668)
41,5
14,2
31,1
46,3
22,3
58,6

(803)

(831)
38,5
22,9
46,4
54,8
28,3
55,5

(965)

(1.499)
39,9
18,9
39,5
50,9
25,6
56,9

+3,0
-8,7**
-15,3**
-8,5**
-6,0**
+3,1

(1.768)

a

Leesvoorbeeld (bovenste tabelregel, linkercel): 20,4 % van de groep die het laatstgelezen boek had gekocht,
rekende het laatstgelezen boek tot het literaire soort.

*

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

**

Bron: SCP (TBO'90)

7.7 Verschillen tussen bevolkingscategorieën bij het lezen van boeken
De beschrijving van de achtergrond van de boekenlezers zal enigszins afwijken van de
eerdere beschrijving van lezers van kranten en tijdschriften. Evenals in die hoofdstukken, zal
ook hier de tijd die de diverse bevolkingscategorieën aan het lezen van boeken
besteedden, vergeleken worden met het patroon dat voor het lezen als geheel is vastgesteld. Er
zijn echter nog geen tijdreeksen over de leestijd in diverse soorten boeken. De gegevens
hierover hebben alleen betrekking op de situatie in 1990.10
Na de daling van 19% tussen 1975-1985 heeft de aan boeken bestede tijd zich tussen 1985
en 1990 met een stijging van 11% ten dele hersteld. Het is belangrijk te weten of dit herstel
zich onder alle lagen van de bevolking heeft voorgedaan, of dat dit vooral aan enkele daarvan
te danken is.
Tabel 7.7 leert dat het herstel zich niet onder alle lagen van de bevolking heeft voorgedaan.
Het is hoofdzakelijk toe te schrijven aan vrouwen, het bevolkingsdeel van boven de 40 jaar,
de groep die ten minste 45 uur per week aan werk besteedt, en aan de hoger opgeleiden.
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Tabel 7.7 Tijd besteed aan lezen totaal en aan boeken, naar sekse, leeftijd, tijdsbeslag van verplichtingen en
opleiding, 1975, 1985 en 1990 (in uren per week)a
boeken lezen
1975

1985

1990

1975

1985

1990

1,6

1,3

1,5

6,1

5,3

5,1

bèta

1,4
1,9
.09

1,0
1,6
.12

1,1
1,9
.14

6,1
6,1
.01

5,3
5,3
.00

4,8
5,4
.06

bèta

2,2
1,6
1,8
1,2
1,4
1,2
1,4
.13

1,3
1,2
1,4
1,2
1,1
1,7
1,6
.07

1,7
1,1
1,4
1,6
1,7
1,7
1,8
.09

4,3
5,6
5,8
6,1
7,6
7,5
8,5
.28

2,9
3,9
5,1
5,6
6,7
7,5
8,0
.38

3,0
3,2
4,8
6,0
6,1
7,4
8,0
.36

bèta

2,8
2,4
1,6
1,0
0,9
.25

2,0
1,7
1,3
1,0
0,7
.19

2,4
2,2
1,1
1,3
1,0
.20

8,0
7,6
6,2
5,2
4,6
.27

7,1
6,1
5,3
4,7
3,9
.24

7,1
6,3
4,5
4,7
3,9
.25

bèta

1,6
1,4
1,7
1,9
2,0
2,0
.08

0,8
1,0
1,4
1,5
2,0
1,9
.16

0,7
1,0
1,8
1,5
2,1
2,5
.18

5,6
5,8
6,0
7,2
7,1
7,1
.14

4,2
4,4
5,6
5,9
6,8
7,2
.22

2,9
4,2
5,5
5,3
6,4
7,2
.24

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw
leeftijd
12-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
$ 70 jaar
tijdsbeslag van
verplichtingen
< 25 uur
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
> 55 uur
opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit

a

lezen totaal

De gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloed van de andere achtergrondkenmerken in de tabel en
voorts voor de invloed van het aantal vrijetijdsactiviteiten, godsdienstige betrokkenheid en culturele interesse.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)

Sekse
Terwijl de aan boeken bestede tijd onder mannen nauwelijks is toegenomen na 1985, heeft die
onder vrouwen weer het niveau van 1975 bereikt. Het gevolg van die ongelijke verschuiving
is dat vrouwen wekelijks niet langer 36% maar 74% meer tijd in boeken lezen dan mannen.
Als gevolg hiervan is het verband tussen sekse en het lezen van boeken sterker geworden. De
eerder aangehaalde uitkomsten uit 1962/'63 (§ 7.2) waren reeds een voorbode van deze
tendens.

Leeftijd
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In de jaren vijftig lazen jongeren zodanig veel meer in boeken dan ouderen, dat de
onderzoekers van het CBS te maken dachten te hebben met een typerende eigenschap van de
jeugd (§ 7.2). In 1975 was dit verschil al niet meer zo afgetekend, hoewel jongeren (12-19
jaar) ook toen nog meer in boeken lazen dan ouderen (figuur 7.5). In 1990 was dat niet langer
het geval.
Bron: SCP
Figuur
7.5 Tijd
(TBO'75,
besteed
'85,
aan
'90)
boeken (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar leeftijd

Betrekt men hierbij ook de gegeven van 1985 (tabel 7.7) dan blijkt dat het lezen in de
levensfase tot 40 jaar tussen 1975 en 1985 meer dan gemiddeld is teruggelopen, terwijl het
lichte herstel sinds 1985 hier in het algemeen is uitgebleven. Bij de jongsten (12-19 jaar) is er
wel enig herstel geweest. In de levensfase boven de 40 jaar heeft zich tussen 1975 en 1985
veelal geen teruggang voorgedaan (wel bij de leeftijdsklasse van 50-59 jaar). De toename in
de periode 1985-1990 is - op genoemde uitzondering na - niet vanuit een dal begonnen, maar
heeft in alle gevallen geleid tot een hogere gemiddelde leestijd dan in 1975. In de levensfase
boven de 60 jaar werd in 1990 30% tot 40% meer tijd aan boeken besteed dan in 1975.
De associatiematen geven een treffende samenvatting van de ontwikkeling: het verband tussen
leeftijd en de aan boeken bestede tijd is tussen 1975 en 1990 omgeslagen van een negatief in
een positief verband.

Gewerkte uren
Zowel in 1975 als in 1990 heeft men meer tijd aan boeken besteed naarmate er minder werk
te doen was (tabel 7.7). Opmerkelijk is de ongelijke mate van verandering. Over de hele
periode hebben personen met een geringe hoeveelheid werk het lezen in boeken wel
gereduceerd, en personen die 45 uur en meer kwijt waren aan hun verplichtingen niet. De
sterkste teruggang (van -35%) heeft zich overigens voorgedaan onder de groep met een
gemiddelde hoeveelheid werk van 35-45 uur (evenals bij tijdschriften). Het verband tussen
leestijd in boeken en gewerkte tijd is wel afgezwakt tussen 1975 en 1990.
Opleidingsniveau
Evenals voor het lezen als geheel geldt ook voor het lezen in boeken dat personen meer tijd
daarvoor vrijmaken naarmate ze meer opleiding hebben genoten (figuur 7.6).
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Bron: SCP
Figuur
7.6 Tijd
(TBO'75,
besteed
'85,
aan
'90)
boeken (in uren per week), 1975 en 1990, en veranderingen daarin, 1975-1990,
naar opleiding

Het verband tussen opleiding en leestijd in boeken is tussen 1975 en 1990 sterker geworden
(zonder dat overigens de associatiemaat voor het lezen als geheel hierdoor wordt
overschreden, zie tabel 7.7). De reden hiervoor is dat lager opgeleiden het lezen in boeken in
het algemeen wel hebben gereduceerd en hoger opgeleiden (vanaf hbo-niveau) niet. De groep
met mavo vormt ook hier weer de uitzondering: na de teruggang in 1975-1985 is de groep
met mavo daarna weer meer gaan lezen, meer zelfs dan in 1975.
Hoewel er feitelijk meer tijd voor boeken wordt vrijgemaakt naarmate het opleidingsniveau
hoger is, blijft dit toch achter bij het beeld dat personen zelf van hun leesprestaties hebben
(vgl. figuur 7.4).
Overige kenmerken
De overige achtergrondkenmerken hebben een bescheiden invloed op de aan boeken bestede
tijd (tabel B2.1). Cultureel geïnteresseerden lezen wat meer in boeken dan cultureel nietgeïnteresseerden. Dit verschil was in 1975 overigens enigszins groter dan in 1990. De
cultureel geïnteresseerden hebben het boeken lezen tussen 1975 en 1985 relatief sterker
gereduceerd en zijn in het herstel in de daaropvolgende periode achtergebleven op het
gemiddelde.
Ten aanzien van boeken geldt dat de mate van teruggang in de leestijd enigszins hoger uitviel
naarmate het repertoire van overige activiteiten breder was.

7.8 Verschillen in aantal gelezen boeken en in voorkeur voor boekengenres
In paragraaf 7.6 kwamen reeds enige uitkomsten ter sprake met betrekking tot de
leesvoorkeuren zoals die in de TBO-basisenquête van 1990 werden gepeild. De vragen
richtten zich enerzijds op het aantal en soort boek(en) dat het laatst werd gelezen en
anderzijds op de genres die men in het voorgaande jaar gelezen had.
Het aantal boeken dat de ondervraagden gelezen zeiden te hebben in de maand voorafgaande
aan het onderzoek komt, althans wat de verhoudingen tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen betreft, enigszins overeen met de eerder gepresenteerde cijfers over de tijdsbesteding
aan boeken. In aantallen per maand uitgedrukt zouden vrouwen in de septembermaand 1990
64% meer hebben gelezen dan mannen, in bestede tijd tijdens de oktoberweek 74% meer.
Jongeren van 12-19 jaar hadden blijkens het dagboek ongeveer evenveel tijd aan boeken
besteed als de leeftijdsklassen van boven de 50 jaar. Met betrekking tot de daaraan
voorgaande maand antwoordde die groep van jongeren gemiddeld 2,2 boeken te hebben
gelezen, hetgeen circa 40% meer is dan degenen van 50 jaar en ouder, die gemiddeld tussen
de 1,3 en 1,6 boeken opgaven. Dat verschil lijkt opeens groot, maar in aanmerking genomen
dat onder de jeugd vooral lezers van stripboeken voorkomen, is het waargenomen verschil
niet zo onwaarschijnlijk. De jeugd zou wel meer boeken lezen, maar vermoedelijk minder
bladzijden tekst.
Naar opleidingsniveau vertonen de uitkomsten met betrekking tot het opgegeven aantal
gelezen boeken en de gerapporteerde leestijd weer wel grote overeenkomst (figuur 7.7).
Universitair gevormden besteedden in 1990 3,5 maal zo veel tijd aan het lezen van boeken als
de groep met alleen lager onderwijs. De eersten noemden een aantal gelezen boeken dat 3,2
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keer zo veel bedraagt als het aantal van de laagst opgeleiden.
Eerder bleek reeds dat informatieve en spannende boeken de meest gelezen genres vormen, op
enige afstand gevolgd door literaire en romantische boeken (tabel 7.6). Onder mannen zijn de
informatieve en spannende genres het populairst. Door vrouwen wordt veel in romantische
boeken gelezen, een genre dat door mannen juist het minst gelezen wordt, zodat hier van een
vrouwenliefhebberij gesproken kan worden. Mannen tonen zich meer geboeid door strips dan
vrouwen. Vrouwen blijken daarentegen veel meer dan mannen aangesproken te worden door
literaire romans (figuur 7.8). Hoewel die gegevens niet in de figuur zijn opgenomen, lazen
vrouwen ook vaker kinder- en jeugdboeken; waarschijnlijk verwijst dit naar boeken die men
in het afgelopen jaar had voorgelezen.
a
Figuur
7.7 Aantalzijn
boeken
dat men in
hetde
voorgaande
zegt
te hebben
gelezen en tijd besteed aan boeken
De uitslagen
gecontroleerd
voor
invloed vanmaand
overige
relevante
achtergrondkenmerken.
tijdens oktoberweek, naar opleidingsniveau, 1990a
Bron: SCP (TBO'90)

a

Figuur
Soortenbijboeken
die De
men
in het voorgaande
jaar zegt
te hebben
gelezen,
naar sekse
en
Zie 7.8
toelichting
tabel 7.6.
uitslagen
zijn gecontroleerd
voor
de invloed
van overige
relevante
opleidingsniveau,
1990a
achtergrondkenmerken.
Bron: SCP (TBO'90)

De belangstelling voor het romantische genre blijkt bovendien onder oudere vrouwen groter
dan onder jongere vrouwen. De overige genres blijken ouderen relatief minder aan te spreken.
Vanzelfsprekend vindt men de voorkeuren van jongeren vooral terug bij de kinder- en
jeugdboeken en de strips. Maar voor literaire romans en boeken over spanning en avontuur
tonen jongeren (bij verder overeenkomstige opleiding enz.) eveneens grotere voorkeur dan
ouderen.
Het opleidingsniveau hangt eveneens samen met uiteenlopende voorkeuren (figuur 7.8).11 De
belangstelling voor non-fictie en vooral voor literaire boeken valt hoger uit naarmate het
opleidingsniveau hoger is. Al in 1955/'56 werd dit verband waargenomen. Boeken over
spanning en avontuur of strips genieten meer belangstelling van middelbaar en hoger
opgeleiden dan van lager opgeleiden. Boeken over liefde en romantiek genieten daarentegen
de voorkeur van de groepen met relatief geringe opleiding.
Leesvoorkeur en tijd besteed aan lezen
Bestaat er nu enige samenhang tussen voorkeur en feitelijke leesgewoonten? Onderscheiden
degenen die zichzelf als liefhebber van (een bepaald soort) boeken hebben afgeschilderd, zich
ook door het feit dat ze meer tijd voor lezen vrijmaken? Die vraag wordt beantwoord aan de
hand van de gegevens in tabel 7.8. Degenen die een bepaald soort boeken gelezen zeiden te
hebben, zijn daarin telkens vergeleken met de rest van de steekproef, die het bewuste soort
boeken niet heeft genoemd of in het voorgaande jaar geen boeken heeft gelezen.
De tabel is zo opgesteld dat degenen die gemiddeld het meest gelezen hebben (de liefhebbers
van literaire boeken) bovenaan zijn geplaatst, en degenen die het minst hebben gelezen
(liefhebbers van strips) onderaan.
De 31% die van literaire boeken houdt, leest gemiddeld het meest. Van de 1,7 uur die deze
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groep meer heeft gelezen dan de rest, wordt het grootste deel aan boeken besteed. Uit een
verdere analyse kwam verder naar voren dat deze groep ook in kranten significant meer leest
dan de rest van de steekproef.
Voor de liefhebbers van romantiek, spanning, avontuur, en non-fictie geldt ook steeds dat zij
significant meer lazen dan de rest, zij het dat dit voornamelijk geldt voor het lezen in boeken.
De liefhebbers van het romantische repertoire, die gemiddeld maar één uur meer lazen dan de
rest, lazen bij voorbeeld significant minder in kranten. De liefhebbers van non-fictie
onderscheidden zich nauwelijks nog door meer dan de rest in boeken te lezen. Maar voor deze
liefhebbers van informatieve boeken geldt weer wel dat ze significant vaker in kranten lazen.12
De liefhebbers van kinder- of jeugdboeken of van strips, lazen in totaal minder dan de rest.
De lezers van kinder- of jeugdboeken besteedden nog wel meer tijd aan boeken dan de rest;
daar staat echter tegenover dat de aan tijdschriften en vooral de aan kranten bestede tijd ver
onder die van de rest blijft. De stripliefhebbers, die aan boeken net zo veel tijd besteedden als
het steekproefgemiddelde, lazen verder significant minder in zowel kranten als tijdschriften.
Op zichzelf is deze uitslag niet zo opmerkelijk, als men bedenkt dat men hier opnieuw op het
beperkte leesmenu van de jeugd stuit. Maar de gegevens voegen ook nog iets nieuws toe: in
het geval dat jongeren een bijzondere belangstelling voor een bepaald type boek aan de dag
leggen, blijkt deze interesse erg smal te zijn en dus niet vergezeld te gaan van belangstelling
voor andere soorten lectuur.
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Tabel 7.8 Tijd besteed aan lezen in totaal, aan boeken en aan tv kijken, naar de genres van de boeken die men
zegt gelezen te hebben, 1990
aantal %
gehele steekproef

3.158 = 100%

lezen totaal

lezen in boeken

tv kijken

5,1

1,5

12,0

literair
literair niet genoemd
verschil

31,5
68,5

6,3
4,6
+1,7**

2,3
1,1
+1,2**

10,8
12,6
-1,7**

romantisch
romantisch niet genoemd
verschil

37,1
62,9

5,8
4,8
+1,0**

2,2
1,8
+1,1**

11,2
12,5
-1,3**

spannend
spannend niet genoemd
verschil

43,5
56,5

5,8
4,7
+1,1**

2,1
1,0
+1,1**

11,6
12,3
-0,7**

5,6
4,8
+0,7**

1,7
1,4
+0,4**

11,1
13,0
-1,9**

non fictie
non fictie niet genoemd
verschil

49,1
50,9

kinder- of jeugdboeken
kinder- of jeugdboeken niet genoemd
verschil

16,7
83,3

5,1
5,2
-0,1

2,2
1,4
+0,9**

10,8
12,3
-1,5**

strips
strips niet genoemd
verschil

23,8
76,2

4,1
5,5
-1,4**

1,5
1,5
-0,0

11,9
12,1
-0,2

**

Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'90)

Naar de televisie keken de liefhebbers van de diverse boekengenres meestal minder dan de
rest. Dat verschil was opnieuw het grootst bij lezers van literaire en non-fictie boeken. Bij
stripliefhebbers was er geen verschil (in significante mate). De lezers van kinder- en
jeugdboeken keken wel minder naar televisie. Hun kijkgemiddelde bleef onder dat van de
steekproef en bedroeg ook 2 uur minder dan het gemiddelde van de leeftijdsklasse van 12-19
jaar. De liefhebbers van kinder- en jeugdboeken onderscheidden zich dus niet door veel te
lezen, maar door relatief weinig televisie te kijken.

7.9 Samenvatting
In 1955/'56 lazen jongeren veel vaker in boeken dan ouderen, hetgeen de CBS-rapporteurs op
de gedachte bracht dat wellicht "... het vele lezen een eigenschap van de jeugd zelve is."
(CBS 1957c: 48). In 1975 was van dat beeld van de boeken lezende jeugd nog slechts een
zwak spoor te vinden, terwijl het boeken lezen onder jeugdigen en jongvolwassenen sindsdien
meer dan gemiddeld terugliep. Anderzijds deed zich in de levensfase boven de 40 jaar sinds
1975 geen teruggang in leestijd voor. Personen van 60 jaar en ouder besteedden in 1990 zelfs
30% tot 40% meer tijd aan het lezen in boeken dan hun voorgangers in 1975 deden. Ook in
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termen van opleidingsniveau deden zich gedifferentieerde ontwikkelingen voor. Mensen met
lager onderwijs, lbo en havo, vwo en mbo lazen in 1990 minder in boeken dan in 1975, maar
onder mensen met mulo/mavo en met universiteit was een toename van het boeken lezen
zichtbaar.
Er is sprake van enige verschuiving in het tijdstip van de dag waarop in boeken gelezen
wordt: de middag verliest terrein, het eind van de dag (tussen 22.00 en 02.00 uur) is in
opkomst. Het aanzienlijke terreinverlies tijdens de middag valt samen met de opmars van het
tv kijken in dat dagdeel. De vroege avond (tussen 18.00 en 22.00 uur) was van oudsher het
dagdeel waarin het meest in boeken gelezen wordt, en is dat overigens nog steeds.
In 1990 werd de ondervraagden, voorafgaande aan de week waarin zij over hun tijdsbesteding
rapporteerden, verzocht een schatting te maken van de tijd die ze gemiddeld per week aan het
lezen van boeken dachten te besteden. Het antwoord op die vraag viel systematisch hoger uit
dan de in de daaropvolgende week gerapporteerde boekenleestijd. Antwoorden op
enquêtevragen over aan boeken lezen bestede tijd lijken derhalve een sociale wenselijkheid te
representeren, hetgeen er overigens op duidt dat mensen het lezen in boeken een
nastrevenswaardige tijdsbesteding vinden.
Informatieve en spannende boeken worden het meest gelezen, op enige afstand gevolgd door
romantische en literaire werken. De twee eerstgenoemde genres zijn het populairst onder
mannen. Door vrouwen wordt met name veel in romantische boeken gelezen, maar ook, meer
dan door mannen, in literaire romans.
De 31% literatuurliefhebbers zijn veellezers, die alle soorten lectuur meer lazen, dus niet
alleen boeken. Daarentegen keken de lezers van literaire boeken minder dan gemiddeld naar
de televisie, een constatering die in mindere mate ook voor de liefhebbers van andere
boekengenres geldt, met uitzondering van stripliefhebbers.
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Noten
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Winkelbibliotheken waren destijds aantrekkelijk omdat er boekgenres zoals detective, beeldroman en romantiek
uitgeleend werden, die uit pedagogische of zedelijke motieven uit openbare leeszalen geweerd werden.
Vanwege een afwijkende vraagstelling kan er echter geen strikte vergelijking tussen 1955/'56 en 1962 gemaakt
worden.
Als het lezen het karakter heeft gehad van het doorwerken van studieboeken als huiswerk bij dagonderwijs, cursussen
of andere educatieve programma's, is de respondenten gevraagd dit functionele lezen bij de hoofdrubriek `onderwijs
en cursussen' te noteren.
De bedoeling van de basisenquête en ook van de vragen over het lezen van boeken daarin, is steeds om naast de
informatie over feitelijk gerealiseerde activiteiten tijdens een week, een indruk te krijgen van de interesses en
gewoonten van de ondervraagden in het algemeen. De (impliciete) veronderstelling hierbij was aanvankelijk dat een
week wellicht een te beperkt tijdvak zou zijn om de belangstelling voor boeken goed in beeld te brengen. Die
veronderstelling, zo zal hierna worden aangetoond, blijkt niet juist te zijn. De dagboekmethode over een volle week is
een tamelijk robuust middel om verschillen in leesgewoonten goed in beeld te krijgen. De globale vragen in de
vragenlijst zijn daarnaast toch gehandhaafd, zodat onder andere ten behoeve van vergelijkingen over meerdere
tijdreeksen beschikt kan worden.
Hierin is het doornemen van studieboeken, evenmin als in de CBS-onderzoeken, tot het lezen van boeken gerekend,
maar tot het onderdeel `onderwijs, studie en cursussen'.
Als de ruimere vraagstelling (die ook studieboeken omvat) een tendens in de tijdreeks te zien geeft die overeenkomt
met de uitkomsten van de beperktere vraagstelling uit het eigenlijke Tijdsbestedingsonderzoek (die het functioneel
lezen met inbegrip van studieboeken uitsluit), is dit een extra aanwijzing dat de tijdsbestedingsgegevens over het
recreatief lezen van boeken een goede schatting opleveren van de belangstelling voor boeken in het algemeen.
Zoals bekend is er vooral in de tweede helft van de jaren tachtig een paar keer alarm geslagen over de afnemende
interesse voor boeken en is door belangenbehartigers voortdurend gehamerd op het belang van boeken. Gesteld dat dit
invloed heeft gehad, dan zal die invloed in het AVO, een enquête die door alle leden van het huishouden (en
waarschijnlijk in onderlinge samenspraak) wordt ingevuld, sterker zijn geweest dan in het TBO, dat een onderzoek
onder individuen is.
Men mag aannemen dat het laatstgelezen boek dikwijls een goede weerspiegeling zal geven van de voorkeur. Men
mag verder aannemen dat het aantal personen dat toevallig het laatst een bepaald genre heeft gelezen dat niet hun
grootste voorkeur heeft, ongeveer uitmiddelt tegen het aantal personen dat wel voorkeur voor dit bepaalde genre
heeft, maar juist dit type boek niet het laatst heeft gelezen.
Men mag immers aannemen dat de momentopname van de verwerving van het laatstgelezen boek bij frequente lezers
ook representatief is voor de meest voorkomende manier van verwerving.
Bovendien werd de voorkeur voor soorten boeken in 1990 op globale manier gepeild door naar voorkeuren of naar
het karakter van het laatstgelezen boek te vragen. Niet geregistreerd werd hoeveel tijd er feitelijk aan bepaalde
soorten boeken is geschonken.
Naar het tijdsbeslag van verplichtingen doen zich geen opmerkelijke verschillen voor.
Gaat een uitgesproken voorkeur voor literaire en non-fictie boeken nog wel samen met een meer dan gemiddelde
belangstelling voor kranten, tussen boeken en tijdschriften doet dit verband zich in het geheel niet voor.
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8 Een diagnose van veranderingen in leesgewoonten

8.1 Inleiding
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Op het eerste gezicht lijken de omstandigheden voor het lezen zich gunstig te hebben
ontwikkeld. Welvaart en ontwikkelingspeil zijn steeds beschouwd als belangrijke
voorwaarden voor het lezen, en zowel opleidingsniveau als welvaartsniveau zijn fors
gestegen. Bovendien is de verscheidenheid in het lectuuraanbod sterk toegenomen, zodat het
lezen ook langs die weg een impuls had kunnen krijgen. Na de voorgaande hoofdstukken is
inmiddels duidelijk dat het lezen in de eigen tijd onder een aanzienlijk deel van de bevolking
niet toegenomen, maar verminderd is. In paragraaf 8.2 worden die veranderingen over de
periode 1955-1990 gerecapituleerd. De ogenschijnlijk gunstige voorwaarden zijn kennelijk
onvoldoende geweest om het lezen in positieve zin te beïnvloeden. In de drie resterende
hoofdstukken staat de vraag centraal hoe de waargenomen teruggang valt te verklaren.
Voor een ordelijke aanpak dient eerst vastgesteld te worden wat er redelijkerwijs verwacht
had mogen worden, gegeven bij voorbeeld de groei van het aantal personen met middelbaar
en hoger onderwijs. Daartoe wordt uitgerekend hoeveel er totaal zou zijn gelezen als de
groepen per opleidingsniveau evenveel zouden zijn blijven lezen als hun evenknieën bij de
eerste meting nog deden. Aangezien leeftijd en beschikbare tijd eveneens van invloed zijn op
leesactiviteiten, dienen ook wijzigingen in de bevolkingssamenstelling op die punten in de
extrapolatie te worden meegerekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd en beschreven in
paragraaf 8.3.
Uit de voorgaande beschrijvende hoofdstukken is ook naar voren gekomen dat de teruggang
verschilt per opleidingscategorie, leeftijdsklasse en sekse. De effecten van die
achtergrondkenmerken op de leesgewoonten zijn door de tijd derhalve veranderd. Opleiding,
leeftijd en sekse vormen samen met tijdsdruk de belangrijkste determinanten van verschillen
in de aan lezen bestede tijd in een bepaald peiljaar. In paragraaf 8.4 worden die veranderde
effecten nader onder de loep genomen en, waar mogelijk - zoals in het geval van leeftijd en
sekse -, beschouwd in vergelijking met dienovereenkomstige correlaties uit de jaren vijftig. Al
die bewerkingen horen nog bij een diagnose.
Een volgende stap naar een verklaring is om mogelijke oorzaken te testen. Evenals in de
voorgaande publikatie over dit onderwerp (Knulst en Kalmijn 1988: hoofdstuk 5) wordt
hiervoor zo veel mogelijk de methode van falsifiëring aangehouden. Dit houdt het volgende
in: tal van feiten die de revue reeds passeerden, zouden de `verdenking' in de richting van
televisie kunnen leiden, een idee dat geheel aansluit bij de communis opinio over dit
onderwerp. Uit de eerdere studie is gebleken dat dit vermoeden voor de periode 1975-1985
maar ten dele gegrond was. De rol van de televisie zal opnieuw op die kritische manier
worden geanalyseerd. Die analyse wordt uitgesteld tot de fase (§ 10.6) waarin is komen vast
te staan dat de teruggang in het lezen niet hoofdzakelijk aan andere factoren kan worden
toegeschreven. Eerst worden dus mogelijke andere verklaringen op hun houdbaarheid
onderzocht en die procedure bestaat uit twee onderdelen.
- In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre er oorzaken gevonden kunnen worden in de
veranderde samenstelling van het potentiële lezerspubliek. Het lezen wordt hierbij
beschouwd als ware het een op zichzelf staand geheel, waarbij veranderingen veroorzaakt
zijn doordat komende en gaande publieksgroepen uiteenlopen naar kenmerken die voor
lezen hoogst belangrijk zijn.
- De tweede benadering staat centraal in hoofdstuk 9. Lezen wordt hier benaderd als een
mogelijke vrijetijdsbesteding, die in de loop der tijd door steeds meer andere vormen van
ontspanning wordt beconcurreerd.
Benadert men het lezen als een op zichzelf staande activiteit, zoals in dit hoofdstuk, dan ligt
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het voor de hand de oorzaken voor teruggang in eerste instantie te zoeken bij een door de tijd
veranderd publiek van lezers. De teruggang zou dan veroorzaakt kunnen zijn doordat het
wegvallen van fervente lezers aan de bovenkant van de leeftijdspiramide onvoldoende
gecompenseerd wordt door een toestroom nieuwe fervente lezers vanuit de jeugd. In de
paragrafen 8.5 en 8.6 worden die materie en de hiervoor benodigde onderzoeksmethode
afzonderlijk ingeleid.
De leesgewoonten van de diverse geboortejaargangen (cohorten) worden in dit
onderzoeksdeel door de tijd gevolgd. In paragrafen 8.7 en 8.8 is dit gedaan, eerst voor
(vijfjaars)cohorten aan de hand van de TBO-data over de periode 1975-1990, en vervolgens
(§ 8.8) voor cohorten uit het CBS onderzoek 1955/'56 die in het langere tijdpad
1955/'56-1975 en 1955/'56-1990 zijn gevolgd.
De gedachte aan cohortvervanging in plaats van aan een plotselinge externe oorzaak (i.e. een
eenmalig periode-effect) ligt voor de hand, omdat de gemiddelde leescijfers van de
achtereenvolgende peilingen geleidelijk maar ononderbroken zijn teruggelopen.
Cohortvervanging zou hiervan de oorzaak kunnen zijn geweest, vooropgesteld dat het effect
van de toestroom van matige lezers vanuit de jeugd niet tijdens de latere levensloop ongedaan
wordt gemaakt door een compenserend effect van de levensfase. Die veronderstelling dient
echter ook onderzocht te worden.1 Er zijn immers sterke aanwijzingen dat mensen nog steeds
bij het ouder worden meer plegen te gaan lezen. Tijdens de levensloop zijn er echter ook
sterke veranderingen in de beschikbare eigen tijd, en dit zal in paragraaf 8.6 worden
aangetoond. Deze factoren dienen uitgeschakeld te worden om de netto-invloed van de
levensloop op de leesgewoonten per cohort in beeld te krijgen. In paragraaf 8.9 is dit gedaan.
In paragraaf 8.10 ten slotte, wordt voor een aantal cohortgroepen de invloed van
opleidingsverschillen op veranderingen in leesgedrag geanalyseerd. Doel hiervan is
vaststellen in hoeverre cohorten die bij voorbeeld 40 jaar geleden hun middelbare opleiding
afsloten, meer lezen dan cohorten die in de recente periode middelbaar onderwijs hebben
afgesloten.

8.2 Recapitulatie: veranderingen in het lezen over de lange termijn bezien
Het verhaal over veranderende leesgewoonten begon in hoofdstuk 2 met de eerste landelijke
cijfers over leesgewoonten uit 1934/'35. Daarna passeerden zes peilingen uit de naoorlogse
periode de revue: de CBS-onderzoeken uit 1955/'56 en 1962, en de TBO-reeks van het SCP
uit de periode tussen 1975 en 1990. Strikt gesproken laten alleen de laatste zich goed
vergelijken. Toch is het verleidelijk een stap verder te gaan en alle zeven peilingen te
vergelijken. Dat kan slechts globaal, en wel door het aandeel van het lezen te vergelijken
binnen het bestek van de gemeten vrije uren. In de twee onderzoeken van het CBS is die
vrijetijdsbesteding alleen tijdens werkdagavonden en weekenddagen gemeten. Stelt men het
totale aantal vrije uren op 100%, dan geven de waargenomen percentages overigens wel een
reële basis voor vergelijking (aangenomen dat de uitkomsten in 1955/'56 en 1962 ongeveer
gelijke percentages zouden hebben opgeleverd als er over de gehele week zou zijn gemeten).2
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Figuur
In8.1
1955/'56
Het aandeel
binnenvan
eenlezen
deel van
in het
detotaal
week:aantal
vijf werkdagavonden
vrije uren per week,
vana17.30
1934/'35-1990
tot 24.00 uur;
(in procenten)
zaterdagen van
12.00 tot 24.00 uur en zondag van 8.00 tot 24.00 uur, bij elkaar 60,5 uur. In 1962 idem, maar nu ook de
zaterdag van 8.00 tot 24.00 uur (samen 64,5 uur). De TBO-peilingen bestrijken evenals die van Blonk en
Kruyt zeven etmalen of 168 uur per week.
Bron: Blonk en Kruyt (1936); CBS (1957b); CBS (1965a); SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

De geënquêteerden uit 1934/'35 besteedden ongeveer 28% van hun vrije uren aan lezen
(figuur 8.1). Het lezen is over de gehele periode gedaald van 28% naar 11%. De onderzochte
groep in 1934/'35 lijkt qua leesgewoonten niet representatief te zijn geweest voor de
bevolking als geheel. Laat het leescijfer onder de gehele bevolking een paar procentpunten
lager zijn geweest, dan rest er nog steeds een groot verschil met 1990. Het lezen besloeg in
1955/'56 over de gehele bevolking ook nog 22% van de vrije tijd (tijdens avonden en
weekend). Aan de vooravond van het televisietijdperk werd er dus veel meer gelezen in de
vrije uren dan tegenwoordig. De 17% tijdens de introductie van de televisie in 1962 was ook
nog hoger dan de 13% in 1975.
Wanneer uitgegaan wordt van dezelfde weekuitsnede als het CBS in 1955/'56, laten de
uitkomsten uit de naoorlogse serie peilingen (m.u.z. van 1962) zich eveneens in absoluut
opzicht vergelijken, ondanks verschillen in registratiemethode.3 Zowel het eerste
CBS-onderzoek als de meer recente SCP-onderzoeken zijn in een overeenkomstig seizoen
gehouden en telkens ook onder de bevolking van 12 jaar en ouder. Tabel 8.1 biedt de
resultaten van de vergelijking.
Tabel 8.1 Tijd besteed aan gedrukte en elektronische media in de weekend- en avondurena, personen van
12 jaar en ouder, 1955-1990 (in uren per week en indexcijfers)
tijdsbesteding in uren

indexcijfers (1955 = 100)

1955

1962b

1975

1985

1990

1955

gedrukte media
kranten
tijdschriften
boeken

5,0
2,0
0,7
2,4

4,0
.
.
1,9

3,6
1,4
1,2
1,0

3,1
1,2
1,0
0,9

3,1
1,1
0,9
1,0

elektronische media

3,4

7,4

11,4

12,0

totaal vrije tijd

23,9

27,0

32,4

totaal tijd
weekuitsnede

60,5

60,5

60,5

a

b

1962b

1975

1985

1990

100
100
100
100

80

79

72
70
171
42

62
60
143
38

62
55
129
42

11,7

100

218

285

353

341

32,0

31,4

100

113

136

134

131

60,5

60,5

100

100

100

100

100

Geregistreerd op maandag- tot en met vrijdagavond tussen 17.30 en 24.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot
24.00 uur en op zondag van 8.00 tot 24.00 uur.
Gedeeltelijk geschat. In 1962 is tevens de (toen vrije) zaterdagmorgen van 8.00-12.00 uur onderzocht (+ 4
uur) De vrije tijd steeg daarmee van gemiddeld 24,0 uur in 1955/'56 naar 28,8 uur in 1962. Om de uitkomsten
uit 1962 vergelijkbaar te maken met de andere peilingen zijn de uitkomsten van 1962 herwogen met
24,0/28,8 (= 0,83).

Bron: CBS (1965a); SCP (TBO'75, '85, '90)

Tussen 1955 en 1990 blijkt het aantal vrije uren in het onderzochte tijdsblok met ruim zeven
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uur te zijn toegenomen. Het grootste deel van deze toegenomen vrije tijd werd met televisie
kijken gevuld. In dezelfde periode is de leestijd in absolute cijfers teruggelopen, relatief het
meest bij kranten en boeken (hoewel zich tussen 1985 en 1990 een licht herstel bij boeken
heeft afgetekend). De tijd besteed aan het lezen van tijdschriften is tussen 1955 en 1975 nog
wel toegenomen, maar in de peilingen na 1975 telkens afgenomen.
Vergelijking van de reeks over het avond- en weekendgedeelte met de reeks over een hele
week
Men zou kunnen veronderstellen dat het tijdstip van het lezen is verschoven en dat er sinds
1955 minder tijdens avonden en weekenddagen (CBS-uitsnede), maar meer op werkdagen
overdag gelezen wordt (dus buiten het weekfragment dat door het CBS werd geregistreerd).
Er bestaan geen vergelijkbare gegevens over het lezen overdag in de periode 1955-1975.
Figuur 8.2 maakt duidelijk dat binnen de periode 1975-1990 zo'n vermeende verschuiving
zich niet heeft voorgedaan.
De dalende trend in het lezen tussen 1975 en 1990 verschilt niet wezenlijk bij de twee
registratiemethoden. Het lezen gemeten over de gehele week is tussen 1985-1990 overigens
nog wel verminderd, maar niet als over de CBS-uitsnede wordt gemeten. Vergelijkingen op
basis van die uitsnede leiden dus tot een onderschatting in plaats van tot een overschatting
van de feitelijke verschuivingen. Daar staat tegenover dat het beeld voor de kranten wel wat
gunstiger uitvalt indien over de gehele week wordt gemeten (vgl. § 4.2)

Figuur 8.2 Tijd besteed aan televisie (incl. video) en tijd besteed aan lezen tijdens werkdagavonden en
weekeinde in najaarsweek, personen van 12 jaar en ouder, 1955, 1975, 1985, 1990 (in uren per week)
Bron: CBS (1957b); SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

8.3 Verwachte en feitelijke ontwikkelingen in leesgewoonten
Leeftijd, opleidingsniveau, gewerkte uren en sekse bleken in de voorgaande hoofdstukken
belangrijke factoren te zijn bij de waargenomen verschillen in de gelezen tijd. Sinds de jaren
vijftig en zestig is de samenstelling van de bevolking te aanzien van de eerste drie kenmerken
gewijzigd. Onder de Nederlandse bevolking is het percentage personen van middelbare
leeftijd gestegen, evenals het percentage personen met voortgezet en hoger onderwijs. Het
gaat hier om een toename van een bevolkingsdeel dat steeds veel in de eigen tijd placht te
lezen. Verder veranderde de verdeling van werk en verplichtingen (zie § 3.2). De groei van de
groep ouderen die weinig meer hoeft te werken zou onder verder gelijkblijvende
omstandigheden evenzeer een gunstig effect op het lezen moeten hebben gehad. Daar staat
tegenover dat de groep die wekelijks veel uren werkt (in arbeid, huishouden en studie)
eveneens in omvang is toegenomen. Niet alle aspecten die voor het lezen cruciaal zijn, hebben
zich dus zonder meer gunstig ontwikkeld.
Het antwoord op de vraag welk effect die wijzigingen in de bevolkingssamenstelling zouden
hebben gehad bij verder gelijkblijvende omstandigheden, laat zich berekenen. Hierbij wordt
aangenomen dat bij voorbeeld hoger opgeleiden, ouderen en/of personen met veel vrije uren
in 1990 nog evenveel zouden lezen als hun evenknieën in 1975. De gemiddelde leestijd onder
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de bevolking op een tweede tijdstip wordt voorgesteld als het produkt van louter
veranderingen in de krachtsverhoudingen, dat wil zeggen als het resultaat van een aanwas van
bevolkingsgroepen die bij de eerste peiling veel plachten te lezen (overige omstandigheden
constant veronderstellend). De berekening is eenvoudig en komt overeen met die van een
gewogen gemiddelde. De gemiddelde leestijd zoals in 1975 waargenomen, wordt
uiteengelegd als de gewogen som van de leestijden van relevante bevolkingscategorieën. Stel
dat een ondervraagde groep van 1.500 personen in 1970 gemiddeld 7 uur per week las. Stel
dat dit gemiddelde het resultaat is van een veel lezende bevolkingsgroep A van 40% die 10
uur had gelezen, en van een weinig lezende bevolkingsgroep B van 60% die 5 uur had
gelezen ((0,40 x 10 uur) + (0,60 x 5 uur) = 7 uur). In 1990 blijken de getalsverhoudingen te
zijn omgekeerd: groep A omvat dan 60% en groep B 40%. Aangenomen wordt dan dat bij
verder ongewijzigde omstandigheden de leestijd onder de gehele steekproef zal toenemen van
7 naar ((0,60 x 10) + (0,40 x 5)) gemiddeld 8 uur.
Bij voorkeur zou men hierbij 1955/'56 als uitgangspunt kiezen. De publikaties over het lezen
in 1955/'56 bevatten echter geen uitsplitsingen van de aan lezen bestede tijd naar opleiding of
naar gewerkte uren, en de destijds gehanteerde leeftijdsklassen waren tamelijk grof. In plaats
daarvan is teruggevallen op cijfers uit het CBS-onderzoek van 1962 over het percentage
boekenlezers per opleidingsniveau, gebaseerd op het aantal personen dat in de maand
voorafgaande aan de enquête tenminste één boek heeft uitgelezen (tabel 7.2). Dit gegeven is
ook in het TBO'90 vergaard, zodat het mogelijk is te berekenen hoe hoog het percentage
boekenlezers in het najaar van 1990 zou zijn geweest indien louter wordt uitgegaan van het
sindsdien gestegen opleidingsniveau onder de bevolking4 en van een gelijkblijvend leesgedrag
per opleidingsniveau. De resultaten van die extrapolatie zijn in tabel 8.2 weergegeven.
Tabel 8.2 Doorberekende effecten van het gestegen opleidingsniveau, op het percentage boeklezersa,
1962-1990
% van alle boeklezers
in 1962

voorspeld % boeklezers
in 1990

waargenomen %
boeklezers
in 1990

49,7

61,7

51,8

+12,0

+2,1

steekproefgemiddelde
verschil t.o.v 1962
index (1962 = 100)
a

100

124

104

Berekend is hoeveel er in de gehele steekproef in 1990 gemiddeld zou zijn gelezen indien de onderscheiden
subcategorieën hun leesgewoonten zouden hebben gehandhaafd en alleen veranderingen in de bezetting van
de subcategorieën (zie noot 4) zouden doorwerken in het gemiddelde van 1990.

Bron: CBS (1964a); SCP (TBO'90)

Indien de (spectaculaire) stijging van het opleidingsniveau doorgewerkt zou hebben in het
percentage boekenlezers (personen die in de voorgaande maand een boek uitgelezen hebben),
zou dat percentage in 1990 61,7 hebben bedragen (+ 24 geïndexeerd). In feite werd er in
1990 51,8% lezers aangetroffen (+ 4% geïndexeerd). De feitelijke ontwikkeling is derhalve
20 indexpunten achtergebleven op de verwachte ontwikkeling.
Hierna is een overeenkomstige analyse uitgevoerd op de ontwikkeling tussen 1975 en 1990.
In dit geval is uitgegaan van de situatie in 1975 en van alle aan lezen bestede tijd in 1975.
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Voorts is de stijging van het opleidingsniveau verdisconteerd per leeftijdsklasse.
Maar er dient met nog meer zaken rekening te worden gehouden. In paragraaf 3.2 is erop
gewezen dat middelbaar en hoger opgeleiden dikwijls ook tot de groep behoren die een meer
dan gemiddeld aantal uren werkt (vgl. Knulst en Van Beek 1990: hoofdstuk 3). Het zou dus
kunnen zijn dat de nieuwe generaties die veel onderwijs hebben genoten, dat wil zeggen goed
toegerust zijn om veel te lezen, daarvoor in de huidige situatie vaak te weinig tijd hebben.
Behalve met het effect van de opleidingsstijging en van de ontgroening (hogere bezetting van
de middelste leeftijdsklasse), dient dus ook rekening te worden gehouden met het effect van
een herschikking van de werkdruk. In tabel B8.1 is becijferd dat de effecten van de
vergrijzing in combinatie met die van de opleidingsstijging zouden hebben geleid tot 6%
toename van de leestijd ten opzichte van 1975. De effecten van de verschuivingen in het
aantal taken zouden daarentegen geleid hebben tot een lichte afname ten opzichte van 1975
(tabel B8.2).
In tabel 8.3 is het gecombineerde effect van positieve (leeftijdsverdeling en opleidingsniveau)
en negatieve omstandigheden (verdeling van de gewerkte uren) berekend. Om te voorkomen
dat er bij deze verdere opsplitsing van de steekproef uit 1975 een te geringe celvulling zou
ontstaan, is ten aanzien van leeftijd en verplichtingen van een tweedeling uitgegaan (en niet
van een driedeling zoals in de tabellen uit de bijlage).5

Tabel 8.3 Doorberekende effecten van veranderingen in de bevolkingssamenstelling, op het aandeel wekelijks
gelezen uren,a naar leeftijd, werkdruk en opleiding, 1975-1990
aandeel in totale leestijd
in 1975
steekproefgemiddel
de

6,44b

verschil t.o.v. 1975
index (1975 = 100)
a
b

voorspelde leestijd
in 1990

6,75
+0,31

100

105

feitelijke leestijd
in 1990

5,56b
-0,88
86

Zie toelichting bij tabel 8.1.
De gemiddelden hebben betrekking op dat deel van de steekproeven uit 1975 en 1990 waarvan de
kenmerken bekend zijn. Bij de onderwijsgegevens is sprake van een partiële non-respons van circa 20%. Het
steekproefdeel dat wel (bruikbare) informatie verstrekte over het behaalde opleidingsniveau, leest gemiddeld
wat meer dan de steekproef als geheel.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Indien de onderscheiden groepen de leesgewoonten uit 1975 zouden hebben gehandhaafd, zou
als gevolg van verschuivingen in leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en aantal gewerkte uren
de gemiddelde leestijd in 1990 6,75 uur per week hebben bedragen of 5% meer dan in 1975.
In werkelijkheid werd in 1990 gemiddeld 5,56 uur gerapporteerd, hetgeen 19 indexpunten
minder is dan bij ongewijzigde leesgewoonten per subcategorie verwacht had mogen worden.
Deze uitkomst verschilt weinig van die van tabel B8.1, waarin alleen van opleiding en leeftijd
werd uitgegaan. Ook als rekening wordt gehouden met wijzigingen in de verdeling van de
drukte in het werk, zou de veranderde leeftijdsopbouw en de stijging van het opleidingspeil
dus nog tot een toename van het lezen hebben geleid.
De feitelijke ontwikkeling in het leesgedrag wijkt onmiskenbaar af van hetgeen men bij
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continuering van leesgewoonten had mogen verwachten. Statistisch betekent dit dat het
verband tussen de voor lezen relevante kenmerken en de feitelijke leesgewoonten door de tijd
is veranderd. Het is dan ook zinvol om de veranderde invloed van die variabelen op het
leesgedrag onder de loep te nemen.

8.4 Veranderde invloed van achtergrondkenmerken op leesgewoonten
Mannen en vrouwen
In 1955/'56 lazen mannen nog meer dan vrouwen. Die verhouding is sindsdien aanmerkelijk
veranderd (figuur 8.3) en wel omdat mannen tijdens de intrede en opmars van de televisie het
lezen, met name het lezen in boeken, relatief meer verwaarloosd hebben dan vrouwen (vgl. §
2.5 en § 7.7, zie ook figuur 8.5).

FiguurCBS
8.3 Tijd
besteed
aan
lezen inen
CBS-weekuitsnede
1955/'56, 1975 en 1990, en gerekend over gehele
Bron:
(1957b);
SCP
(TBO'75
'90)
week, 1975-1990, naar sekse (in uren per week)

In 1975 hadden de vrouwen de mannen al ingelopen, zowel beschouwd binnen de
CBS-weekuitsnede als binnen het tijdvak van een volle week. In 1990 lazen vrouwen
wekelijks ongeveer 40 minuten meer dan mannen. Het verschil in belangstelling voor boeken
was opnieuw groter geworden. Daarnaast hadden de vrouwen het lezen in tijdschriften minder
gereduceerd dan de mannen. Beschouwt men de veranderingen over de 35 jaren tussen
1955/'56 en 1990 (en dus binnen de destijds onderzochte weekuitsnede), dan zijn de
veranderingen het sterkste geweest onder jongemannen van beneden de 30 jaar (figuur 8.4,
rechterdeel).
Bij de vrouwen waren de veranderingen eveneens het grootst onder de jeugd, hoewel meisjes
van 12 tot en met 14 jaar niet dezelfde mate van teruggang te zien gaven (figuur 8.4 rechts).
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Bron: CBS
Figuur
8.4 Tijd
(1957b);
besteed
SCP
aan
(TBO'75
lezen (in
enuren
'90) per week) in CBS-weekuitsnede in 1955/'56 en 1990, en
veranderingen daarin, 1955/'56-1990, naar sekse en leeftijd

Terwijl de aan lezen bestede tijd in de jaren vijftig ging toenemen in de levensfase boven de
23 jaar - bij de jongens was er destijds een inzinking tussen 18 en 23 jaar -, is er in de
huidige tijd pas in de levensfase tussen 29 en 39 jaar van zo'n heroplevende belangstelling
sprake. Het linkerdeel van figuur 8.4 wijst bovendien uit dat het verschil in gelezen tijd
tussen mannen en vrouwen in de levensfase boven de 40 jaar wegvalt. In die levensfase zou er
weinig verschil meer zijn in de aan lezen bestede tijd, althans wanneer van de
CBS-weekuitsnede wordt uitgegaan. Dit genivelleerde verschil is overigens ook het resultaat
van een sterkere teruggang onder de mannen, want volgens het CBS-onderzoek uit 1955/'56
was het verschil in gelezen tijd tussen mannen en vrouwen juist in de levensfase boven de
40 jaar het grootst. Mannen hebben in alle levensfasen sterker op de veranderde
omstandigheden gereageerd dan vrouwen, zo moet men concluderen.
Leeftijd
Bij een eerste blik op figuur 8.5 lijken Nederlanders in alle levensfasen in ongeveer gelijke
mate minder te zijn gaan lezen. Om die vergelijking over een lange periode te kunnen maken,
is de leestijd uitgedrukt als percentage van de vrije uren. Peilingen uit de periode 1975-1990
kunnen op die manier afgezet worden tegen waarnemingen van het CBS uit 1955/'56 en
1962.
De verhoudingen tussen de vier leeftijdsklassen die destijds door het CBS werden ingedeeld,
zijn in 1990 nog ongeveer hetzelfde als in 1955/'56. Nog steeds besteedt de groep van 60 jaar
en ouder een hoger percentage vrije uren aan het lezen dan de groep van 40-59 jaar, en die
groep weer een hoger percentage dan de groep van 18-39 jaar. De enige verandering hierbij
lijkt dat de laatstgenoemde groep aanvankelijk het geringste percentage
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vrije uren aan lezen spendeerde, terwijl tegenwoordig de jeugd tussen 12 en 18 jaar die
onderste plaats inneemt. Bij de jongens gebeurde dit al in het begin van de jaren zestig, bij de
meisjes pas in 1980.
a
Figuur
8.5 Tijd besteed
aan lezen
verschillende
tijdstippen,
naar sekse
leeftijd,
1955/'56-1990
(in
De uitkomsten
van 1955/'56
enop
1962
zijn uitgedrukt
in procenten
van deen
vrije
tijd tijdens
werkdagavonden
en
procenten
van de vrije
uren)a
het weekeinde,
de uitkomsten
vanaf 1975 in procenten van de vrije uren over zeven volle etmalen.

Bron: CBS (1957b en 1965a); SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Nadere beschouwing van figuur 8.5 wijst opnieuw uit dat de achtereenvolgende generaties het
lezen het meest verminderd hebben in de levensfase tot 40 jaar. Dit feit, dat reeds op diverse
plaatsen in dit rapport ter sprake kwam, blijkt ook hier bij een vergelijking van de trend in de
lijnen van vóór en na 1975 (bij vrouwen: vóór en na 1980). Tussen 1955/'56 en 1975 zouden
de leeftijdsklassen in min of meer gelijke mate minder zijn gaan lezen. Sinds 1975 heeft die
daling onder het bevolkingsdeel van beneden de 40 jaar in ongeveer dezelfde mate doorgezet,
maar niet onder het bevolkingsdeel van 40 jaar en ouder. Na 1975 is het percentage gelezen
tijd onder de achtereenvolgende groepen van 40 jaar en ouder min of meer gelijk gebleven,
althans onder mannen. Bij vrouwen ouder dan 40 jaar zou er sinds 1980 zelfs van een
kentering kunnen worden gesproken.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat het verschil in leestijd tussen het jongere en
oudere deel van de bevolking in het televisietijdperk steeds groter is geworden (figuur 8.6).
De aan lezen bestede tijd ging in 1990 met het stijgen der jaren steiler omhoog dan in 1975
(zie regressielijnen in linkerdeel figuur 8.6), hoewel ook in de eerste meting (over een volle
week) in 1975 ouderen al beduidend meer lazen dan jongeren. In de jaren vijftig was de lijn
van jong naar oud minder steil, vooral bij vrouwen (vgl. figuur 2.1).
a

Figuur
8.6 Tijd besteed
aan lezen
(ininvloed
uren per
week),
1975
en 1990,
en veranderingen
leestijd, 1975-1990,
Uitkomsten
gecorrigeerd
voor de
van
andere
relevante
kenmerken
(zie tabel in
B3.2)
naar leeftijda
Bron: SCP (TBO'75 en '90)
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Figuur 8.7 Schematische weergave van relevante relaties tussen leeftijd en aan lezen bestede tijd (in uren per
week) en de veranderingen daarin, 1975-1990

De leeftijdsklassen beneden de 30 jaar besteedden in 1990 wekelijks tussen de 30% en 42%
minder tijd aan lezen dan de overeenkomstige leeftijdsklassen in 1975. De veranderde relatie
tussen leeftijd en de aan lezen bestede uren laat zich schematisch weergeven als in figuur 8.7.
Personen plegen nog steeds meer te lezen naarmate zij ouder zijn, maar die stijging van de
leestijd begint telkens vanaf een lager aanvangsniveau.
Gewerkte uren
De grootste (procentuele) teruggang in de gelezen tijd tussen 1975 en 1990 heeft zich
voorgedaan onder de groep met een gematigde werklast van tussen 35 en 45 uur werk per
week (figuur 8.8; zie ook § 4.7).
a

Figuur
8.8 Tijd besteed
aan lezen
(ininvloed
uren per
week),
1975
en 1990
en de veranderingen
daarin, 1975-1990,
Uitkomsten
gecorrigeerd
voor de
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relevante
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(zie tabel B3.2).
naar aantal gewerkte urena
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Terwijl het aantal aan lezen bestede uren in beide jaren onmiskenbaar negatief samenhangt
met het aantal gewerkte uren, is het waar dat de drukst bezette personen het lezen door de tijd
eveneens het meest hebben gereduceerd. De invloed van het tijdsbeslag van verplichtingen is
door de tijd nauwelijks gewijzigd (bèta: -.26 in 1975, -.22 in 1990). De vraag of
bevolkingsgroepen minder dan wel meer zijn gaan lezen, hangt wel duidelijk samen met
verschuivingen in de hoeveelheid gewerkte uren bij het ouder worden. De driehoeksverhouding tussen levensfase, werkdruk en gelezen tijd komt hierna (§ 8.9) aan de orde.

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau lijkt opnieuw de spil te zijn geweest bij de veranderde leesgewoonten
(figuur 8.9). De leesgewoonten zijn in het algemeen sterker veranderd naarmate het
opleidingsniveau lager is (uitzondering hierbij bleek de groep met een mavo- of muloachtergrond).
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Figuur
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Bron: SCP (TBO'75 en '90)

De naar opleidingsniveau gedifferentieerde teruggang van de leestijd valt af te lezen uit de
regressiecoëfficiënt (bèta), die van .14 in 1975 steeg naar .22 in 1990. Het verschil in gelezen
tijd tussen laag en hoog opgeleiden werd groter bij kranten en boeken, niet bij tijdschriften.
De weergegeven figuur (8.9) is, evenals de twee voorgaande, gecorrigeerd voor effecten van
overige relevante kenmerken. In dit geval leidt dit tot informatieverlies, doordat het effect van
de opleiding op de veranderde leesgewoonten niet in alle leeftijdsklassen (c.q.
geboortecohorten) even sterk is (er treedt in dit geval interactie op tussen leeftijd en
opleiding). Op dit verschijnsel, dat zich ook tussen opleiding en sekse voordoet, wordt hierna
(§ 8.10) verder ingegaan.

8.5 Geboorteperiode en levensfase
Leeftijd blijkt een vrij cruciale variabele te zijn. Leeftijd hangt samen met verschillen in de
aan lezen bestede tijd op de afzonderlijke momenten van waarneming, en ook met verschillen
in de mate van verandering die op de achtereenvolgende tijdstippen zijn waargenomen. Het
hanteren van leeftijdscategorieën als onderscheidend kenmerk is routine geworden in
onderzoeksrapporten. Niemand zal er nog van opkijken als er wordt gesproken over
veranderingen die zich binnen een bepaalde leeftijdsklasse hebben voorgedaan.
`Leeftijdsklasse' verwijst naar een statistische categorie, die door de tijd door steeds andere
personen wordt bezet. Dat geldt weliswaar ook ten aanzien van andere sociaal-demografische
kenmerken waarover hier werd gerapporteerd, maar leeftijd is het enige kenmerk dat per
definitie verandert bij het voortschrijden van de tijd.
Waar in feite aan voorbij wordt gegaan, is dat leeftijd naar twee zaken kan verwijzen:
- het per persoon onveranderlijke gegeven van het geboortejaar;
- het per persoon variabele kenmerk van leeftijd.
Dit onderscheid wordt met name relevant indien gegevens over meerdere tijdstippen
voorhanden zijn.
Personen die in een zelfde tijdvak zijn geboren, worden aangeduid als `(geboorte)cohort'. Op
basis hiervan kan men onder andere het leesgedrag van cohorten door de tijd volgen, dat wil
zeggen de leesgewoonten van een zelfde cohort in de achtereenvolgende levensfasen.6
Cohorten zijn statistische hulpmiddelen die, afhankelijk van de onderzoeksvraag en
beschikbare data, verder naar believen kunnen worden afgebakend. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek werkt men dikwijls met cohorten van vijf aaneensluitende geboortejaren.
Ook in dit kader, waarin de data telkens met een interval van vijf jaar zijn verzameld, ligt
deze afbakening voor de hand.
Het volgen van cohorten door de diverse stadia van het leven staat in feite dichter bij het
natuurlijke verloop van het leven dan het beschrijven en vergelijken van leeftijdsklassen. Met
het volgen van cohorten kan onderzocht worden of degenen die in dezelfde periode geboren
zijn, gedragskenmerken behouden bij het doorlopen van de diverse levensstadia, dus bij het
doorlopen van stadia die gepaard plegen te gaan met veranderingen in bij voorbeeld
lichamelijke conditie, huishoudensvorm, maatschappelijke loopbaan, consumptief vermogen,
enzovoort.
Als er redenen zijn aan te nemen dat mensen zijn opgegroeid onder markante om)))))))
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standigheden van een bepaald historisch tijdvak die zodanig zijn dat deze op het gedrag in het
latere leven van invloed zullen blijven, dan spreekt men in sociaal-wetenschappelijke zin van
een generatie (te vergelijken met de blijvende kenmerken die men aan een jaargang van
geklasseerde wijnen toedicht). Zo spreekt men in ruime zin van bij voorbeeld een
vooroorlogse generatie, verwijzend naar een type mensen dat nog steeds gewend zou zijn met
weinig genoegen te nemen. De generatie van de jaren zestig vormt haar tegenhanger, want het
bevolkingsdeel dat in de jaren zestig zijn jeugdjaren beleefde staat te boek als een
`protestgeneratie' die weinig voor lief placht te nemen (vgl. Becker 1992). Hierna (§ 10.6) zal
kennis gemaakt worden met een `televisiegeneratie', verwijzend naar de naoorlogse cohorten
die van jongs af aan in een wereld met televisie zijn opgegroeid.
In dit stadium zou het echter voorbarig zijn van een voorafgekozen indeling van generaties uit
te gaan, nog voordat duidelijk is geworden of het kenmerk van de geboorteperiode wel enige
betekenis heeft voor verschillen in leesgewoonten. Eerst zal daarom met statistisch neutrale
indelingscriterium van het (vijfjaars)cohort worden gewerkt.

Sociale en culturele aspecten van een levensfase
Zoals cohorten zich van statistische instrumenten laat opvullen tot het theoretisch zinnige
begrip `generatie' wanneer ze verwijzen naar omstandigheden gedurende de jeugd waar-door
mensen blijvend worden beïnvloed, zo kan het descriptieve hulpmiddel `leeftijds-klasse' aan
betekenis winnen als het zodanig wordt afgebakend dat het samenvalt met een sociaal
herkenbare fase in een mensenleven. Men spreekt op die manier van de `jeugd-jaren' van
personen of van de jeugdjaren van de geboortegolvers. Zo kan men tevens spreken van de fase
van het beroepsleven, van het gezinsleven of van het lege nest.7
In het voorgaande kwamen leeftijdseffecten veelvuldig aan de orde, terwijl het in bepaalde
gevallen consequenter zou zijn geweest om van effecten van de levensfase te spreken. De
vergelijking met de CBS-gegevens uit de jaren vijftig (figuur 8.4), wees er bij voorbeeld op
dat de adolescentieperiode in relatie tot de leesgewoonten een steeds groter aantal jaren
bestrijkt. Waar in de jaren vijftig de leesinteresses terugliepen bij jongemannen in de leeftijd
van 18 tot 23 jaar, daar blijkt die inzinking in de huidige periode op te treden tussen ruwweg
15 en 30 jaar, en bij beide seksen. Aangezien de naoorlogse geboortecohorten toegegroeid
zijn naar een praktisch algemene deelname aan voortgezet onderwijs tussen 12 en 18 jaar,
wordt aan het leven van nagenoeg alle jongeren onder de 20 jaar vormgegeven door de
typerende ambivalente combinatie van enerzijds afhankelijkheid op het gebied van inkomen
en kennisoverdracht en anderzijds (experimenteren met) zelfstandigheid bij de sekserol en de
levensstijl. Het leven tot aan het 20e of 25e jaar lijkt hierdoor te zijn geüniformeerd.
Het tegendeel lijkt waar te zijn ten aanzien van het levenstraject tussen 20 en 40 jaar. Mannen
komen dan niet langer automatisch terecht in het spoor van de kostwinner, vrouwen niet meer
in dat van huisvrouw. Nog afgezien hiervan wordt de passage naar huwelijk en gezin lang
niet meer door iedereen ingeslagen of volgehouden. De variatie in huishoudensvormen is
groter geworden, evenals de leeftijd waarop samenwonenden - met name mannen - met het
ouderschap worden geconfronteerd. Wat rond het 40e levensjaar nog gemeenschappelijk
blijft, is dat de preoccupaties van het jeugdleven achter de rug zijn en men tamelijk in beslag
wordt genomen door het consolideren of verbeteren van de maatschappelijke positie en door
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het streven naar verbetering in het huisvestingstraject. In die fase van settlement bereikt het
aantal verplichtingen een hoogtepunt. Dit laatste is een typerend kenmerk geworden. In figuur
8.10 is de tijd die voor de diverse verplichtingen (arbeid, huishoudelijke zorg en eventueel
onderwijs) nodig was, uitgezet per leeftijdsklasse van vijf jaar (vanaf 12-16 jaar).
De drukte van de diverse verplichtingen was in 1975 al tamelijk ongelijk verdeeld over de
levensfasen en figuur 8.10 wijst uit dat de verschillen nadien in het algemeen groter zijn
geworden (dit verschijnsel werd in § 3.3 al aangestipt). De figuur laat zien dat de leeftijdsklassen die het al druk hadden (27-31 jaar t/m 47-51 jaar) het nog drukker kregen en dat de
leeftijdsklassen die toch al weinig verplichtingen meer hadden (52-56 jaar t/m 67-71 jaar),
verder werden ontlast. Een tweede opmerkelijk verschijnsel is dat de top van de drukte is
verschoven van de levensfase 27-31 jaar naar 32-36 jaar. Voor vrouwen is dan overigens
duidelijk sprake van een piek, voor mannen valt die topdrukte tussen 30 en begin 40 (zie SCP
1992: 289). Dat blijkt ten dele ook uit het rechterdeel van figuur 8.10: tussen 32 en 42 jaar
was de toename van alle met verplichtingen gemoeide uren het grootst.
FiguurSCP
8.10 (TBO'75
Tijd benodigd
voor alle verplichtingen te zamen (in uren per week), 1975 en 1990 en de
Bron:
en '90)
veranderingen daarin, 1975-1990, naar leeftijdsklasse

Voor vrouwen liepen de verplichtingen aanvankelijk sterk terug rond het 50e jaar wanneer de
kinderen het huis verlieten. Bij mannen gebeurde hetzelfde, maar dan als gevolg van
pensionering en op de oudere leeftijd van 65 jaar. Vanwege vervroegde of partiële uittreding
(ten gevolge van gunstige ontslagregelingen) valt het traject van wegvallende
arbeidsverplichtingen tegenwoordig in dezelfde levensjaren als de fase waarin eventuele
kinderen het ouderlijk huis verlaten. De levensomstandigheden in deze fase zijn hierdoor
sociaal en cultureel uniformer geworden. Dat lijkt althans de boodschap van figuur 8.10. Het
totaal aantal gewerkte uren in de levensfase 57-61 jaar liep tussen 1975-1990 met liefst 21%
terug. Ook in de aangrenzende levensfasen was de mate van ontlasting nog aanmerkelijk
hoog.
Terwijl alle drie de beschreven levensfasen (jeugd, settlement, post-carrière) wel op enigerlei
manier van karakter zijn veranderd, is de tijdsdruk het meest gewijzigd in de tweede en derde
levensfase. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat de leesgewoonten het meest zijn
veranderd in de jeugdfase.

8.6 Vraagstelling en gehanteerde cohortindeling
In hoeverre kan de inzinking van de leesinteresses tijdens een opgerekte jeugdfase
toegeschreven worden aan het aantreden van telkens nieuwe cohorten? De veronderstelling
hierachter is dat een andere houding tegenover het lezen zich via nieuwkomers zal
verspreiden.8 De precisering van die onderzoeksvraag vergt eerst een nadere uitleg over de
mogelijkheden van cohortanalyses op de beschikbare TBO-gegevens.
De vraag of cohorten bij het doorlopen van de diverse levensfasen hun leesgewoonten
continueren, laat zich nog slechts over een beperkte tijdspanne beantwoorden. Op basis van
de TBO-data kan een traject van een vijfjaarscohort tot nu toe vijftien jaar worden gevolgd,
dus ongeveer een vierde deel van een gemiddeld mensenleven.
Als men de data optimaal wil gebruiken, zal de cohortindeling uit dienen te gaan van het
gegeven dat de 12-jarigen telkens de jongsten van de ondervraagden zijn. Het is dus efficiënt
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om bij de formatie van vijfjaarscohorten telkens te beginnen met een leeftijdsklasse van 12 tot
en met 16 jaar en dus met een jongste cohort dat telkens 12 tot en met 16 jaar vóór het tijdstip
van onderzoek werd geboren. Het eerste cohort dat in 1975 die leeftijd had, was het cohort
geboren tussen 1959 en 1963. In tabel 8.4 is aangegeven welke leeftijd de elkaar opvolgende
cohorten hadden op de vier meetmomenten, uitgaande van vijfjaarsklassen vanaf 12 jaar.

Tabel 8.4 Leeftijd van de onderscheiden vijfjaarscohorten tussen 1914 en 1978 op de meetmomenten 1975,
1980, 1985 en 1990
levensfase
12-1 17-2 22-2

27-3

32-3

37-4

42-4

47-5

52-5

57-6

62-6

67-7

72-7

77+

1974-1978a 1990
1969-1973 1985 199
1964-1968 1980 198 199
1959-1963 1975 198 198 1990
1954-1958
1949-1953
1944-1948
1939-1943
1934-1938
1929-1933
1924-1928
1919-1923
1914-1918
< 1914
a

197 198 1985 1990
197 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990
1975 1980 1985 1990

Leesvoorbeeld: het cohort geboren in de periode 1974-1978 was op het meetmoment (oktober) 1990
tussen de 12 en 16 jaar oud.
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Als het gaat om de leeftijd tussen 12-16 jaar, dan bieden de gegevens informatie over het
lezen door vier achtereenvolgende geboortecohorten (in de tabel linksboven: 1959-1963 t/m
1974-1978). Zou men zich richten op het tracé van de leeftijd 12-16 jaar naar 17-21 jaar, dan
zijn er gegevens van drie achtereenvolgende cohorten (zie tabel 8.4: de cohorten 1969-1973
t/m 1959-1963). Voor het tracé 12-16 jaar naar 22-26 jaar, gegevens van twee
achtereenvolgende. Zou men veranderingen willen bestuderen in samenhang met de overgang
van een drukke (b.v. 37-41 jaar) naar een rustiger levensfase (b.v. 57-61 jaar) dan zijn er nog
geen data beschikbaar over cohorten die deze periode van 20 jaar hebben volgemaakt (bij de
volgende meting van 1995 is er nog maar één: 1934-1938).
Aanwijzingen voor de leesgewoonten van oudere cohorten tijdens hun jeugdperiode zijn wel
te vinden in het CBS-onderzoek uit 1955/'56, zij het dat de CBS-data geen nauwgezette
(vijfjaars)cohortindeling toelaten. Om zo'n indeling te reconstrueren moet men deels met
schattingen genoegen nemen, zoals in figuur 8.15. De vraag of cohorten eenmaal aangeleerde
gewoonten een aanzienlijk deel van hun leven continueren, laat zich strikt beschouwd nog
maar fragmentarisch beantwoorden.
De ongelijke verdeling van drukke levensfasen over de cohorten
De vijftien jaren die verstreken tussen 1975-1990 hebben voor sommige cohorten ingrijpende
gevolgen gehad als het gaat om de hoeveelheid verplichtingen. De jongere cohorten zijn in die
periode in de drukke levensfase beland, andere cohorten daarentegen zijn opgeschoven van
een levensfase met veel, naar één met weinig verplichtingen. De veranderingen, waarbij
tevens met sekseverschillen is rekening gehouden, zijn per cohort berekend en weergegeven in
figuur 8.11.
a

Figuur
Tijd besteed
aan verplichtingen
uren
week),
1975 en opgenomen.
1990, en de veranderingen daarin,
Van8.11
het cohort
1964-1968
zijn gegevens (in
over
de per
periode
1980-1990
1975-1990, bij cohorten geboren tussen 1914 en 1964a, naar sekse
Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Uit figuur 8.11 blijkt dat de verschuivingen in de tijdsdruk per cohort nog ingrijpender zijn
geweest dan per leeftijdsklasse (figuur 8.10). De sterke toename bij de mannen uit de
cohorten 1919-1923 en 1914-1919 lag voor de hand, omdat dezen tussen 1975 en 1990 de
pensioengerechtigde leeftijd bereikten. Ook onder de cohorten 1929-1933 en 1924-1928 is de
met verplichtingen gemoeide tijd met meer dan 40% afgenomen, terwijl slechts
enkele jaargangen van deze cohorten de 65 jaar hadden bereikt.9 Voor de (3) cohorten van na
1953 is het tijdsbeslag van verplichtingen eenduidig toegenomen, zij het dat deze
veranderingen niet de orde van grootte benaderen van de hierboven beschreven gevallen.
Betrekkelijk bescheiden bleven de mutaties voor de cohorten 1949-1953 tot en met
1939-1943. Zij bevonden zich in 1975 aan het begin van de drukke levensfase (22-36 jaar,
zie tabel 8.4) en slechts de oudste jaargangen van hen hadden deze drukke periode in 1990 (in
de leeftijd tussen 47-51 jaar) achter de rug.

Of het ouder worden nu met taakverzwaring dan wel taakverlichting gepaard is gegaan, bij de
meer substantiële verschuivingen waren de veranderingen veelal het grootst voor de
mannelijke leden van de cohorten. Taakverzwaring blijkt, evenals taakverlichting, voor de
vrouwencohorten geleidelijker te verlopen dan voor mannencohorten.10 Terwijl de vrouwen
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uit het cohort 1949-1953 het sinds 1975 gemiddeld iets rustiger hebben gekregen (op het
tracé van 22-26 jaar naar 37-42 jaar), is voor de mannen uit dat cohort het tijdsbeslag van
verplichtingen op hetzelfde tracé nog verder toegenomen. Voor de vrouwen was er al een
redelijk sterke groei van de onbelaste tijd op het traject van 37-41 jaar naar 52-56 jaar (cohort
1934-1938),11 voor de mannen kwam die sterke groei eerst op de route van 42-46 jaar naar
57-61 jaar (cohort 1929-1933). Daar staat tegenover, en ook dit houdt verband met het
langduriger karakter van huishoudelijke verplichtingen, dat vrouwen eerst boven de 70 jaar de
extra portie vrije tijd krijgen die bij de oude dag hoort en die mannen al eerder genieten.

8.7 De overgang naar een volgende levensfase, en de mate van continuïteit in
leesgewoonten
Zelfs als mensen gemiddeld 55 uur per week door hun verplichtingen in beslag worden
genomen (bij menigeen is dit gedurende 5 à 10 jaar van het leven het geval) en het tijdsbeslag
van nachtrust en persoonlijke verzorging wekelijks circa 60 uur kost, resteren er wekelijks
nog steeds zo'n 50 vrije uren. Als men hiervan 22% lezend zou doorbrengen, zoals de
gewoonte was in de jaren vijftig, dan zou men ruim 10 uur aan lezen besteden (dat is twee
keer zo veel als het feitelijke gemiddelde in 1990). Dus ook bij een bijzonder grote tijdsdruk
was er theoretisch gesproken ruimte geweest om meer uren te lezen dan er gemiddeld werd
gerapporteerd.
Gesteld dat leesgewoonten vastgelegd worden in de jeugdperiode en dat men die `meeneemt'
in het verdere leven, dan zou men mogen verwachten dat ondanks schommelingen in het
tijdsbeslag van verplichtingen, die attitude werkzaam zal blijven. De verwachting zou zijn dat
cohorten die als veellezers zijn `ingestapt', ook tijdens een sterk belaste levensfase meer
zullen lezen dan cohorten die als matige lezers zijn `ingestapt' onder dezelfde omstandigheden
zullen doen. De vraag of dit wel waar is, gaat dus vooraf aan de vraag (bij het begin van §
8.6) of de verminderde geneigdheid tot lezen via nieuw aangetredenen ingang heeft gevonden.
In figuur 8.12 zijn de levensfasen 12-16 jaar tot en met 37-41 jaar belicht. Binnen het
tijdsbestek, bestreken door de vier TBO-peilingen, stuit men dan op negen cohorten
(1974-1978 t/m 1934-1938). Slechts van drie - 1949-1953 tot en met 1959-1963 - zijn er
binnen de gegeven leeftijdsgrenzen vier waarnemingsmomenten.
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Bron: SCP
Figuur
8.12(TBO'75,
De tijd besteed
'80, '85,
aan
'90)
lezen op de leeftijd tussen 12 en 41 jaar naar cohort, 1975-1990 (in uren per
week)

Afgezien van enkele uitzonderingen wijst figuur 8.12 uit dat elk cohort in de onderscheiden
leeftijdsperioden minder had gelezen dan zijn voorgangers (om welke reden dan ook). Dat
geldt niet voor de vier oudste van de hier onderscheiden cohorten (1949-1953 t/m
1934-1938), die in de levensfase tussen 37-41 jaar ongeveer evenveel tijd aan lezen hebben
besteed. Verder vormt het cohort 1974-1978 een uitzondering in dit verband, omdat dit
jongste cohort in 1990 niet opnieuw minder las dan zijn voorganger in 1985.
In figuur 8.13 zijn vergelijkbare cijfers gepresenteerd, nu over de leeftijdsgroepen 42-46 jaar
tot en met 62-66 jaar en voor de cohorten 1944-1948 tot en met voor 1914.
Hoewel de staven hier niet zo'n strakke en steile helling vertonen als in de voorgaande figuur,
hebben de vroegere cohorten in een zelfde levensfase in het algemeen ook telkens meer
gelezen dan de cohorten direct erna. De uitzondering doet zich hier eveneens voor onder de
cohorten die op de vier peilmomenten het dichtst in de buurt van het veertigste levensjaar
waren. Het cohort 1944-1948, dat bij de laatste peiling van 1990 tussen 42 en 46 jaar oud
was, had meer gelezen dan de cohorten die het voorgingen. Verder is er een uitschieter naar
onderen bij het cohort 1919-1923 in de leeftijd 57-61 jaar. Dit lijkt op een eenmalige
uitschieter want vijf jaar later, op de leeftijd 62-66 jaar, is de leestijd van dit cohort weer
bijgetrokken.
Figuren 8.12 en 8.13 zijn te complex om cohorten goed door de tijd te kunnen volgen (in dit
geval van rechts naar links). In het vervolg van de analyse wordt dit wel gedaan. Omwille van
de overzichtelijkheid wordt dan alleen met de oudste en recentste peiling gewerkt
(1975-1990) en is de analyse toegespitst op cohorten die in beide uiterste peilingen
vertegenwoordigd waren. Hierbij zijn twee uitzonderingen gemaakt.
- De cohorten van vóór 1914 zijn buiten beschouwing gelaten.12
-

Van het cohort 1964-1968, dat nog niet in 1975 maar voor het eerst 1980 (als
12-16-jarigen) in de peiling kwam, zijn de gegevens van 1980 en 1990 naast elkaar
gezet. Dit om zo veel mogelijk data ook van de jongste cohorten in de beschouwing te
betrekken.
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Bron: SCP
Figuur
8.13(TBO'75,
De tijd besteed
'80, '85,
aan
'90)
lezen op de leeftijd tussen 42 en 66 jaar naar cohort, 1975-1990 (in uren per
week)

Tabel 8.5 laat zien welk percentage van de steekproeven dit raakt, en wat de leesgemiddelden
waren van de steekproefdelen die wel en die niet in de analyse zijn betrokken.
De selectie van de cohorten (tabel 8.5) houdt in dat in 1975 17% en in 1990 19% van de
steekproeven buiten beschouwing is gelaten. In 1975 is dat een groep met een hoog
leesgemiddelde, en in 1990 een groep met een laag leesgemiddelde (overwegend jongeren
tussen 12-21 jaar). Dit heeft als consequentie dat het leesgemiddelde van de onderzochte
cohorten in 1975 lager uitvalt dan het steekproefgemiddelde, in 1990 daarentegen hoger dan
het steekproefgemiddelde. Over de geselecteerde cohorten is de leestijd tussen 1975 en 1990
niet met gemiddeld 1,0 uur, maar slechts met 0,2 uur teruggelopen. Men kan het ook anders
stellen: als de bevolking tussen 1975 en 1990 niet zou zijn aangevuld met nieuwe lichtingen
12-21-jarigen (en langlezende ouderen met een mogelijk afnemend gezichtsvermogen buiten
beschouwing blijven), dan zou de leestijd nauwelijks zijn teruggelopen.
Betekent die stabiliteit van het gemiddelde binnen het geselecteerde steekproefsegment nu ook
dat de leestijd van de cohorten erbinnen weinig is veranderd? In het rechterdeel van figuur
8.14 zijn de procentuele veranderingen tussen het eerste en laatste meettijdstip weergegeven.
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Tabel 8.5 Relevante cijfers over cohorten die wel en cohorten die niet in de analyse zijn betrokken, 1975 en
1990
1975
aantallen
onderzochte cohorten
(1914-1963 resp.
1914-1968)
overige cohortena
totaal
a

1990

in % gem. leestijd

aantallen

in% gem. leestijd

1.088

83,1

5,7

2.560

81,1

5,5

221

16,9

8,2

598

18,9

3,5

1.309

100,0

6,1

3.158

100,0

5,1

In 1975 zijn geboortejaargangen van vóór 1914 buiten de analyse gebleven, in 1990 eveneens de
geboortejaargangen van vóór 1914 en voorts de cohorten 1969-1973 en 1974-1978, die beide in 1980
nog onder de 12 jaar waren.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

a

Figuur
Tijd besteed
aan lezen
(in uren per
week),
1975 en
1990, enopgenomen.
de veranderingen in gelezen tijd, 1975Van8.14
het cohort
1964-1968
zijn gegevens
over
de periode
1980-1990
1990, door cohorten geboren tussen 1914 en 1968a
Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

De uitkomsten van figuur 8.14 vertonen een inzichtelijk patroon: de cohorten 1964-1968 tot
en met 1949-1953 hebben het lezen bij het ouder worden in meer of mindere mate
gereduceerd; de cohorten 1944-1948 tot en met 1914-1918 hebben dit bij het ouder worden
in meer of mindere mate opgevoerd (het cohort 1914-1918 overigens nauwelijks). Onder de
jongere cohorten (geboren na 1948) was de teruggang het grootst onder het cohort 1964-1968
(in dit geval in het kortere tijdsbestek van 10 jaren). Onder de oudere cohorten (geboren vóór
1949) was de toename het sterkst onder het cohort 1929-1933.
Alle cohorten van na 1948 zijn bij het ouder worden minder gaan lezen. Een laag startniveau
rond het 12e of 17e jaar wordt dus evenmin vastgehouden in het traject naar een leeftijd van
20 of 30 jaar. Het totale beeld wijst op een sterke invloed van factoren die aan de levensfase
zijn verbonden.

8.8 Leesgewoonten van cohorten bezien over de periode 1955/'56-1990
Welk beeld ontstaat er bij een vergelijking over een langere termijn?
Als het CBS-tijdsbestedingsonderzoek uit 1955/'56 als basis wordt gebruikt voor zo'n
vergelijking, dan moet men genoegen nemen met een indeling van vijfjaarscohorten die niet
volledig aansluit op de leeftijdsklassen die destijds voor het jongere bevolkingsdeel werden
gehanteerd. Die was als volgt: 12-14, 15-17, 18-23, 24-28, 29-39 jaar (CBS 1957b: 22).
Hieruit zijn vier cohorten van elk vijf geboortejaren te construeren (zie figuur 8.15)
Aangezien de twee jongste leeftijdsklassen dezelfde leestijden realiseerden, evenals de twee
oudste van de weergegeven reeks, laten de leestijden voor de geconstrueerde cohorten zich
goed afleiden uit de destijds gepresenteerde cijfers. Helaas kunnen de cohorten niet op
dezelfde manier worden ingedeeld als in de voorgaande figuren. De indeling die het meest
optimaal bleek, laat bovendien een gat vallen van één jaargang tussen cohort 1927-1931 en
1933-1937. De aan lezen bestede tijd uit 1955/'56 is gemeten tijdens werkdagavonden en de
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weekenddagen (de zgn. CBS-weekuitsnede, zie figuur 4.3). De gegevens uit 1955/'56 zijn
vergeleken met de leestijd van dezelfde cohorten tijdens dezelfde weekuitsnede, maar nu
20 jaar later in 1975 en vervolgens nog eens met overeenkomstige cijfers van de cohorten
35 jaar later, in 1990. In figuur 8.15 zijn de procentuele veranderingen ten opzichte van de
eerste meting uit 1955/'56 weergegeven.
Als men eerst afgaat op de totalen over mannen en vrouwen (donkerste staven), dan blijkt dat
ook over een langere termijn veranderingen in leesgewoonten de regel zijn, in die zin dat
teruggang in leestijd het meest voorkomt. Deze was het sterkst in het tijdvak 1955/'56-1975.
Daarna is een licht herstel gevolgd, want de teruggang in de periode 1955/'56-1990 is wat
bescheidener dan die in 1955/'56-1975. In beide tijdvakken was de teruggang het grootst bij
het jongste, en het kleinst bij het oudste van de hier onderscheiden cohorten. Figuur 8.15 laat
echter meteen ook zien dat de totalen in de meeste gevallen een slecht inzicht geven in de
gedragsveranderingen bij mannen en vrouwen afzonderlijk. Bij uitsplitsing naar sekse springt
in het oog dat de belangstelling voor lezen onder de vrouwencohorten sterker is gebleven dan
onder de mannencohorten. Het tracé van de levensfase 13-22 jaar naar 33-42 jaar (linkerdeel
figuur), het tracé dus naar de topjaren in de drukke levensfase, is bij de beide jongste cohorten
(1938-1942, 1933-1937) samengegaan met een teruggang. De overige tracés, van 24-33 jaar
naar 44-53 jaar, die de cohorten 1927-1931 en 1922-1933 in die twintig jaar doorliepen,
geven bij de vrouwen een opleving van het lezen te zien, die bij de mannen ontbreekt.
In het rechterdeel van figuur 8.15 dat verwijst naar het tijdvak tussen 1955/'56 en 1990, zijn
de cohorten inmiddels opgeschoven naar de levensfase tussen 48 en 68 jaar. Van de jeugd en
drukke levensfase dus naar de post-carrière fase. Ten opzichte van het aanvangstijdstip
wijken de mannencohorten ook hier allemaal in negatief opzicht af. Onder de
vrouwencohorten zijn er nu drie die in vergelijking met 1955/'56 meer zijn gaan lezen.

FiguurCBS
8.15 (1957b);
Veranderingen
in de tijden
besteed
Bron:
SCP (TBO'75
'90) aan lezen binnen de CBS-weekuitsnede door cohorten geboren
tussen 1922-1942, naar sekse, 1955/'56-1975 en 1955/'56-1990,

Men dient hierbij steeds te bedenken dat die mutaties betrekking hebben op de werkdagavonden en de weekenddagen, zodat het verschil tussen mannen en vrouwen tevens zou
kunnen verwijzen naar (toegenomen) verschillen tussen mannen en vrouwen in het tijdstip
van lezen (vgl. § 4.3). Vanwege de verschillen in de waarnemingsmethode laten de
bevindingen uit dit weekfragment zich moeilijk integreren men eerdere, op metingen over een
hele week gebaseerde bevindingen. Consistent met de voorgaande uitkomsten is wel dat de
mannen, die in 1955/'56 gemiddeld meer lazen dan vrouwen, in hun neerwaartse beweging
tussen 1955/'56 en 1975 onder het niveau van de vrouwen zijn uitgekomen (figuur 8.5). Het
gegeven dat vrouwen vooral in de levensfase boven de 40 jaar meer gaan lezen, komt
eveneens overeen met voorgaande uitkomsten. Als beide waarnemingen de feitelijke
ontwikkelingen goed weergeven, dan wijzen die op meer effecten dan die van geboorteperiode
alleen.

8.9 Effecten van de levensfase of van verschillen in tijdsdruk?
De eerdere gegevens over een cyclus in de werklast wettigen het vermoeden dat de
waargenomen veranderingen in de gelezen tijd hiermee samenhangen. In figuur 8.16 zijn de
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veranderingen in de leestijd (donkere staven) cohortsgewijs gekoppeld aan veranderingen in
het tijdsbeslag van alle verplichtingen. Er bestaat een duidelijk (negatief) verband tussen
beide variabelen: bij alle cohorten die het in het tracé naar 1990 drukker hebben gekregen, is
ook de aan lezen bestede tijd teruggelopen. Bij praktisch alle cohorten die het minder druk
kregen, is de leestijd toegenomen.13
a
Figuur
Van8.16
het cohort
Veranderingen
1964-1968
in leestijd,
zijn gegevens
in verband
over gebracht
de periode
met
1980-1990
veranderingen
opgenomen.
in de tijd benodigd voor
verplichtingen onder cohorten geboren tussen 1914 en 1968a, 1975-1990
Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Als de veranderingen in de leestijden veroorzaakt worden door (op handen zijnde)
veranderingen in de hoeveelheid verplichtingen, dan zou de continuïteit per cohort groter
kunnen zijn wanneer gecorrigeerd wordt voor de tijdsdruk. Dit is gebeurd, en wel zo dat de
leestijd per cohort bovendien is gecontroleerd voor effecten van verschillen in opleidingsniveau en sekse. In figuur 8.17 zijn de aanvankelijke uitkomsten vergeleken met die van
een gecorrigeerde versie.
Het aantal cohorten waarbij de veranderingen binnen de 10% blijven, is gestegen van 5
(links) naar 7 (rechts). Rekening houdend met onder andere verschillen in tijdsdruk valt de
stijging onder de vooroorlogse cohorten bescheidener uit, maar blijft aanwezig. De teruggang
bij het jongste cohort wordt door de bewerking echter groter. En wat bij het oudste van de
hier onderscheiden cohorten een lichte toename leek, blijkt dan een relatieve teruggang te zijn.
Dus ook wanneer relevante achtergrondgegevens meewegen en veranderingen van minder dan
10% buiten beschouwing blijven, zijn er nog steeds vier van de elf cohorten met
geprononceerde veranderingen in de loop van 15 (resp. 10) jaren.
Slechts een fractie van het verband tussen geboorteperiode (of levensfase) enerzijds en de
leestijd en de veranderingen daarin tussen 1975 en 1990 anderzijds, kan dus toegeschreven
worden aan doorkruisende invloeden van tijdsdruk, opleidingsniveau of sekseverschillen (de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt tussen cohort en leestijd vermindert in 1990 slechts
van .35 naar .29 zodra voor die andere gegevens wordt gecontroleerd).
De geboorteperiode dan wel de levensfase die een bepaald geboortecohort doorloopt, heeft
een zelfstandige invloed op veranderingen in de leesgewoonten, en wel zodanig dat de
sterkste teruggang voor rekening komt van de jongste cohorten en de sterkste toename voor
die van de vooroorlogse cohorten (1924-1938).
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Figuur
Van8.17
het cohort
Vergelijking
1964-1968
van veranderingen
zijn gegevensinover
leestijd
de periode
door cohorten
1980-1990
geboren
opgenomen.
tussen 1914 en 1964a, bij het niet
respectievelijk wel controleren voor tijdsdruk, opleiding en sekse, 1975-1990
Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Die laatste conclusie laat zich nog op een ander manier verdedigen: uit tabel 8.5 is gebleken
dat de totale gemiddelde leestijd tussen 1975 en 1990 in hoofdzaak is teruggelopen vanwege
het aantreden van nieuwe lichtingen 12-21-jarigen.
Voorts zijn er sterke aanwijzingen dat dit ook geldt voor de periode 1962-1970, dus in de
periode waarin de cohorten van na 1950 als tieners hun opwachting maakten. Op het
meetmoment 1955/'56 lazen de allerjongste ondervraagden meer dan de jongeren die 5 à
10 jaar voor hen waren geboren.

8.10 De invloed van opleidingsverschillen belicht naar geboorteperiode
Personen die vóór 1960 middelbaar of zelfs hoger onderwijs hadden gevolgd behoorden nog
tot een selecte groep, bij voorbeeld door hun kennis van moderne talen of door hun interesse
voor literatuur en klassieke cultuur. Onder de cohorten die nadien zijn geboren, vormen
degenen met middelbaar onderwijs een meerderheid. Mede hierdoor heeft een diploma
middelbaar onderwijs tegenwoordig minder waarde dan in 1960. Vermoedelijk valt ook de
culturele of intellectuele competentie die men via dit onderwijs kan vergaren, bescheidener uit
dan tevoren.
Figuur 8.9 wees er al op dat de invloed van het opleidingsniveau op de leesgewoonten door
de tijd is veranderd. Het ligt voor de hand om dit verschijnsel eveneens cohortsgewijs te
analyseren. Verwacht mag worden dat de cohorten van middelbaar opgeleiden van vóór circa
1950, in verder overeenkomstige omstandigheden, meer zullen lezen dan cohorten van
middelbaar opgeleiden van na 1960.
Ten behoeve van die analyse zijn de cohorten eerst opgesplitst in drie opleidingsniveaus: laag
(lo, lbo), middelbaar (mavo, havo/vwo en mbo) en hoog (hbo en wo). Om een te lage
celbezetting bij de aanvangspeiling in 1975 te voorkomen, zijn van de tien cohorten geboren
tussen 1919 en 1968, vier nieuwe groepen geformeerd van ongeveer gelijke omvang.14 De
nieuwe formaties zijn dan de volgende: 1919-1933, 1934-1948 (telkens door samenvoeging
van drie vijfjaarscohorten), en 1949-1958, 1959-1968 (telkens door samenvoeging van twee
vijfjaarscohorten). Vervolgens is de leestijd voor die nieuwe vier
cohort-opleidingscategorieën berekend waarbij effecten van verschillen in tijdsdruk en sekse
zijn uitgeschakeld. De resultaten zijn in figuur 8.18 weergegeven.
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Figuur
Van8.18
de samengevoegde
Veranderingen incohorten
de leestijd
1959-1968
onder cohorten
zijn de gegevens
geboren tussen
over de
1919
periode
en 1968,
1980-1990
naar opleiding,
opgenomen.
19751990
De uitkomsten zijn gecontroleerd voor de invloeden van verschillen van de cohorten in aantal gewerkte uren
en sekse.

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Figuur 8.18 laat weliswaar opnieuw zien dat hoger opgeleiden meer uren lezen dan
middelbaar en lager opgeleiden, maar tevens dat dit alleen maar opgaat voor personen die in
dezelfde periode zijn geboren. De hoger opgeleiden uit het jongste cohort (1959-1968) bij
voorbeeld lazen in 1990 minder dan de middelbaar opgeleiden uit het cohort dat daar direct
aan vooraf gaat, namelijk 1949-1958 (ondanks het feit dat ook deze groep minder is gaan
lezen). De jongste lichting van hoger opgeleiden las in 1990 evenveel als de lager opgeleiden
uit het cohort 1919-1933.
Deze niveauverschuiving, die zich dus onafhankelijk van de verdeling van vrije uren heeft
voorgedaan, herhaalt zich onder de oudere cohorten: de hoger opgeleiden uit het cohort
1934-1948 lazen op hun beurt in 1990 nog nauwelijks meer dan de middelbaar opgeleiden uit
het eerdere cohort 1919-1933. Daarbij blijkt die laatstgenoemde groep het enige cohort van
middelbaar opgeleiden te zijn dat tussen 1975 en 1990 meer is gaan lezen (rechterdeel figuur
8.18). Onder alle overige cohorten van personen met mavo, havo, vwo of mbo, nam het lezen
af. Dit geldt verder voor alle groepen met alleen lagere school of lager beroepsonderwijs,
ongeacht het geboortejaar.
De cohorten met hbo of wetenschappelijk onderwijs van vóór 1959 (d.w.z. in drie van de vier
onderscheiden cohortformaties) hebben daarentegen het lezen in meer of mindere mate
opgevoerd. De mate waarin dit gebeurde, hangt weer samen met het geboortejaar: de groei
neemt toe naarmate men met oudere cohorten hoger opgeleiden te maken krijgt. De jongste
cohorten onderscheiden zich echter van die regelmaat. Weliswaar was ook hier de teruggang
het grootst onder de lager opgeleiden, maar ook onder de hoger opgeleiden bedroeg deze nog
-19%. Dat is aanzienlijk meer dan de teruggang onder de middelbaar opgeleiden uit die
cohorten.
Beziet men de absolute verschillen in leestijd tussen lager en hoger opgeleiden binnen elke
cohortformatie, dan worden die groter naarmate men telkens met oudere cohorten te maken
heeft: de hoger opgeleiden uit de cohorten 1959-1968 lazen 2,6 uur meer dan de lager
opgeleiden. Onder de twee daaropvolgende cohortformaties (1949-1958 en 1934-1948)
bedraagt het verschil 2,9 uur, en onder de oudste cohorten van 1919-1933 is het verschil 4
uur.
Wordt de aan boeken, kranten of ander lectuur bestede tijd opgevat als een indicatie voor
interesse en weetgierigheid, dan dringt de conclusie zich op dat ten aanzien van die
eigenschappen, de meerwaarde van hoger onderwijs cohortsgewijs is teruggelopen (steeds in
vergelijking met het lagere basisniveau).15
8.11 Samenvatting
Wanneer de verschillende bevolkingscategorieën in 1990 evenveel zouden lezen als in 1975,
zou op grond van de verschuivingen in de leeftijdsopbouw, in het opleidingsniveau en in het
aantal gewerkte uren een toename van de leestijd verwacht mogen worden. In plaats van een
stijging deed zich werd echter een teruggang voor. Van de verschillende
bevolkingscategorieën bleven de leesgewoonten door de tijd niet constant. De waargenomen
)))))))
184

)))

)))

*

*

)))))))

gemiddelde teruggang in de leestijd was het resultaat van een sterke teruggang onder de
leeftijdsklasse tot 40 jaar en onder degenen met een lager en middelbaar opleidingsniveau.
De veranderde leesgewoonten per leeftijdscategorie zijn de resultante van twee bewegingen.
Enerzijds gaan mensen met het klimmen der jaren meer lezen (ook wanneer voor het effect
van de vrijetijdsgroei wordt gecontroleerd). Aangezien de Nederlandse bevolking een
omvangrijke groep personen van middelbare leeftijd kent, had dit tot een stijging van de
gemiddelde leestijd moeten leiden. Anderzijds ligt het aanvangsniveau van de leestijd van de
nieuw intredende cohorten telkens lager dan dat van hun voorgangers. Bovendien schuift de
leeftijd waarop de toename van het lezen inzet, naar boven op. Die toename begint
tegenwoordig niet langer rond het twintigste levensjaar, zoals in de jaren vijftig, maar pas
boven het dertigste. Een en ander geldt vooral voor mannen, zodat vrouwen nu, anders dan in
de jaren vijftig, de meest lezende sekse zijn.
Slechts een fractie van het verband tussen geboorteperiode (of levensfase) enerzijds en de
leestijd en de veranderingen daarin tussen 1975 en 1990 anderzijds, kan toegeschreven
worden aan doorkruisende invloeden van tijdsdruk, opleidingsniveau of sekseverschillen. De
geboorteperiode, dan wel de levensfase die een bepaald geboortecohort doorloopt, heeft een
zelfstandige invloed op veranderingen in de leesgewoonten, en wel zodanig dat de sterkste
teruggang in het lezen voor rekening komt van de jongste cohorten en de sterkste toename
voor die van de vooroorlogse cohorten (1924-1938).
De meerwaarde van hoger onderwijs naar leesgewoonten is cohortsgewijs teruggelopen. De
jongste lichtingen met een hbo- en academisch niveau lazen in 1990 nog maar net zo veel als
de laagst opgeleide categorie uit de cohorten 1919-1933 (bij gelijke hoeveelheid tijd). De
absolute verschillen in leestijd tussen lager en hoger opgeleiden nemen binnen elke
cohortformatie af naarmate men opschuift van oudere naar jongere cohorten.
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Noten
1

2

3

4

In deze benadering is aangenomen dat periode-effecten van minder belang zijn dan cohort- dan wel levensfaseeffecten. De uitgevoerde analyse waarin invloeden van cohort- en levensfase centraal zijn geplaatst, kan echter geen
uitsluitsel geven over de vraag in hoeverre periode-effecten mede van invloed zijn geweest.
Die aanname zou ten aanzien van de recentere peilingen overigens goed te verdedigen zijn. In 1975 besloeg het lezen
ruim 12% van de vrije uren berekend over een gehele week en ruim 11% van de CBS-uitsnede van 60,5 uur. Voor
1990 bedragen die percentages 10,5 respectievelijk 10.
Anders dan in de tijdsbudgetonderzoeken vanaf 1975, is de steekproef uit 1955/'56 in zeven subpopulaties opgesplitst
over de zeven dagen van de week. Door aggregatie en weging zijn hieruit steekproefgemiddelden per activiteit over
de hele week berekend. Bij de vergelijking is van deze gepubliceerde weekgemiddelden uitgegaan. Verder zijn er
verschillen bij de specificatie van overige vrijetijdsactiviteiten, die hier buiten beschouwing zullen blijven.
Verschuivingen in opleidingsniveau, 1962-1990 (in procenten)
aandeel van groepen
in steekproef 1962

aandeel van groepen
in steekproef 1990

scholieren/studerenden

10,3

15,4

overigen
lo
lbo
mulo, mavo
mo, hbo, wo

47,4
19,4
13,9
9,0

10,4
19,8
14,1
40,3

100,0

100,0

totaal
Bron: CBS (1964a); SCP (TBO'90)
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7

8

9

10

11
12

13

14

15

Het aantal taken dat personen dagelijks te verrichten hebben (hetgeen een nogal ongelijke celbezetting opleverde), is
hierbij vervangen door een tweedeling met betrekking tot het totaal aantal gewerkte uren (minder dan 50 uur per
week en 50 uur en meer per week).
Die cohorten kunnen zoals bij panelonderzoeken uit steeds dezelfde personen bestaan, maar ook uit steeds wisselende
personen die op basis van steeds dezelfde criteria tot vergelijkbare categorieën zijn samengevoegd. Dit laatste is
gebeurd bij de telkens gerepliceerde bevolkingssteekproeven van het onderhavige project.
Evenals over generaties wordt er tegenwoordig veel gefilosofeerd over de zogenoemde derde levensfase, de fase na de
(eerste) beroepsloopbaan en het opvoeden van kinderen, waarin men een nieuwe bestemming aan het leven zou
geven.
Behalve door effecten van levensfase (leeftijd) en geboorteperiode kunnen waargenomen gedragsveranderingen
teweeg zijn gebracht door gewijzigde omstandigheden tijdens de beschouwde periode (`periode-effect'). In het geval
van de leesgewoonten pleegt men veelal als eerste op dit type effecten te wijzen en wel in het bijzonder op de rol van
de televisie. In de inleiding werd reeds gemeld dat in de hier gevolgde methode de rol van de televisie pas in de
beschouwing zal worden betrokken als duidelijk komt vast te staan dat de teruggang in de leesgewoonten niet
hoofdzakelijk aan andere factoren toegeschreven kan worden. Al blijven (ook) mogelijke (andere) periode-effecten in
dit kader buiten beschouwing, onderzoekstechnisch kan niet uitgesloten worden dat een deel van de verbanden door
periode-effecten werd teweeggebracht.
De cohorten 1925-1935 hebben tot nu toe het meest kunnen profiteren van vut- of anderszins gunstige
afvloeiingsregelingen.
Dat komt omdat vrouwen nog steeds het meeste werk verrichten op huishoudelijk gebied, en dit werk een veel groter
deel van het leven bestrijkt. In samenhang hiermee is voor vrouwen het tijdsbeslag van de verplichtingen het sterkst
bij de geboorte van kinderen en neemt dat meteen al af in de fase dat kinderen naar school gaan.
Vermoedelijk moet dit aan het uit huis gaan van de kinderen toegeschreven worden.
Deze cohorten waren in 1990 75 jaar en ouder. In die levensfase wordt het dubieus of een relatief groot aantal
gelezen uren wijst op een sterke leesinteresse dan wel op een afnemend gezichtsvermogen of verminderende
verwerkingscapaciteit.
Gesteld dat het één uit het ander voortvloeit, dan valt op dat de mate van daling of stijging in de leestijd `vooruitloopt'
op een geprononceerde verandering in de werktijd in de op handen zijnde levensfase (in figuur 8.16: bij de direct
voorgaande en vijf jaar oudere cohorten).
Het cohort 1914-1918 is in dit geval buiten beschouwing gelaten, om zo veel mogelijk uit te sluiten dat gevonden
verschillen met fysieke conditie, gezichtsvermogen of verwerkingscapaciteit te maken hebben. Dit is ook de reden
waarom aan de soms opmerkelijke leescijfers van dit cohort of van zijn voorganger geen afzonderlijke aandacht is
besteed.
De titel van een eerdere publikatie liep reeds vooruit op die conclusie: `Stijgend opleidingsniveau, afnemende
belezenheid' (Kraaykamp en Knulst 1992).
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9 Concurrenten van het lezen

9.1 Inleiding
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Leesgewoonten werden tot nu geanalyseerd als ging het om een op zichzelf staand type
gedrag. Oorzaken van verschuivingen in leesgewoonten zijn in eerste instantie gezocht bij
veranderingen in de samenstelling, leefomstandigheden of geboorteperiode van een potentieel
publiek.
Die benadering heeft verschillende bruikbare inzichten opgeleverd. Nog geen bevredigend
antwoord is er echter gevonden op de vraag waarom bepaalde bevolkingscategorieën minder
dan wel meer zijn gaan lezen. Om andere mogelijke oorzaken op het spoor te komen, zal men
dus eveneens moeten letten op concurrenten van het lezen, waaronder natuurlijk het televisie
kijken.
Personen lezen het meest in huiselijke kring. Voor de bevolking als geheel geldt dat er in de
verhouding tussen thuis en elders doorgebrachte vrije uren weinig is veranderd. Dit hoeft niet
te gelden voor afzonderlijke bevolkingscategorieën. Veranderingen in de mate van
huiselijkheid van bepaalde groepen zouden kunnen doorwerken in de aan lezen bestede tijd.
In paragraaf 9.2 wordt dit onderzocht. Hoe meer tijd men aan de beoefening van andere
liefhebberijen heeft besteed, hoe minder tijd er zal overschieten voor het lezen van kranten,
tijdschriften of boeken. In paragraaf 9.3 wordt derhalve bekeken of de teruggang in de gelezen
tijd enig verband houdt met het aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan personen hebben
deelgenomen. De mogelijke concurrentie tussen lezen en enkele vrijetijdsactiviteiten komt in
paragraaf 9.4. aan de orde. Onderzocht wordt of activiteiten waaraan sinds de jaren zeventig
vaker wordt deelgenomen, zoals sport en uitgaan, ten koste kunnen zijn gegaan van tijd die
op een eerder tijdstip aan lezen werd besteed.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de tamelijk ingewikkelde relatie tussen lezen en televisie
kijken. Op het eerste gezicht lijkt televisie kijken tot de vrijetijdsbesteding te horen die zich
redelijk verdraagt met lezen. Personen die een meer dan gemiddelde hoeveelheid tijd bij de
televisie doorbrengen, blijken al evenzeer een meer dan gemiddelde tijd aan lezen te besteden.
Desondanks is in de periode 1975-1985 de teruggang onder die groep relatief sterker geweest
dan het steekproefgemiddelde. Die verhouding wordt in paragraaf 9.5 opnieuw onderzocht, nu
voor de periode 1975-1990. Het lezen is daarbij opgesplitst naar diverse soorten lectuur,
omdat eerder ook werd vastgesteld dat het lezen van eenvoudig vormgegeven kranten en
bladen sterker onder de opmars van het tv kijken had geleden dan het lezen van kranten en
bladen die uitvoeriger over maatschappelijke en politieke verwikkelingen berichten.

9.2 Lezen en de mate van huiselijkheid van de vrijetijdsbesteding
Het lezen in eigen tijd gebeurt veelal thuis, evenals het televisie kijken. Men kan zich daarom
voorstellen dat het lezen verband houdt met de huiselijkheid van personen en wel zodanig dat
er meer wordt gelezen naarmate er meer vrije uren thuis worden besteed. Het onderzoek van
dit onderwerp is echter minder eenvoudig, omdat oorzaak en gevolg hier niet duidelijk zijn.
Men kan veel lezen omdat men het liefste thuis is, maar ook veel thuis zijn omdat men het
liefste leest. De aan lezen bestede tijd is onderdeel van een overkoepelende variabele waarin
alle thuis doorgebrachte vrije tijd is opgeteld. Telt men het lezen hierin niet mee, dan wordt
de thuis doorgebrachte vrije tijd in sterke mate bepaald door de tijd die naar televisie wordt
gekeken. Televisie komt in paragraaf 9.5 aan bod.
In paragraaf 3.3 (tabel 3.3) bleek al dat er in de afgelopen decennia weinig is veranderd in de
verhouding tussen de thuis en elders doorgebrachte vrije tijd. Van elke drie vrije uren worden
er in een normale werkweek gemiddeld circa twee thuis doorgebracht. Ouderen besteden een
meer dan gemiddeld percentage van hun vrije tijd thuis, jongeren daarentegen minder dan het
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gemiddelde.
In het meest linkse deel van figuur 9.1 is het aantal thuis doorgebrachte vrije uren uitgedrukt
in procenten van alle vrije uren van individuen in de onderzochte weken in 1975 en 1990,
uitgesplitst naar leeftijd (bij uitschakeling van de effecten van opleiding en sekse).

Figuur 9.1 Thuis doorgebrachte vrije uren (in procenten van alle vrije tijd) en tv kijken en lezen (in procenten van
de thuis doorgebrachte vrije uren), naar leeftijd,a 1975 en 1990
a
Gecontroleerd voor effecten van opleidings- en sekseverschillen.
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Evenals in 1975, steeg in 1990 het percentage thuis bestede vrije uren met het klimmen der
jaren. De jongste leeftijdsklasse, in 1975 nog het meest uithuizig, bleef in 1990 wat vaker
thuis. De leeftijdsklasse 35-49 jaar, die meer vrije uren thuis doorbracht dan het gemiddelde,
is dan nog wat huiselijker geworden. Die groep in de drukke levensfase besteedde in 1990
relatief meer tijd thuis dan de oudere leeftijdsklassen.
In het overige deel van figuur 9.1 zijn het televisie kijken en lezen uitgedrukt in procenten van
de thuis doorgebrachte vrij tijd. Het middendeel wijst uit dat jongeren en jongvolwassenen,
die relatief het meest van huis zijn in hun vrije tijd, veel televisie kijken als ze thuis zijn. Dat
was althans het beeld in 1990, want in 1975 deed dit verband zich nog nauwelijks voor.
Jongeren van 12-19 jaar vulden in 1990 nagenoeg de helft van alle thuis doorgebrachte vrije
uren met tv. Voor oudere leeftijdsgroepen (35 jaar en ouder), die veel huiselijker zijn, was dit
iets meer dan een derde.
In 1975 werd circa 20% van alle thuis doorgebrachte vrije uren gelezen. Jongeren verschilden hierin niet veel van ouderen. Voor de leeftijdsklassen boven de 35 jaar was dit
aandeel in 1990 van dezelfde orde van grootte, maar bij de jeugd was het naar 11% gedaald,
bij de jongvolwassenen (onder de 35 jaar) naar 13,5%.
Van alle door jongeren thuis bestede vrije uren slorpt de televisie dus een groter wordende
portie op, boeken, kranten en tijdschriften daarentegen een afnemende portie.

9.3 Lezen en de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire
In hoofdstuk 3 werd vastgesteld dat mensen als regel meer televisie kijken naarmate ze
minder actief zijn in andere vrijetijdsbesteding. Personen met een breed repertoire op dit
terrein horen tot de groep die relatief weinig kijkt. Ten aanzien van lezen blijkt er nauwelijks
sprake te zijn van samenhang tussen die twee kenmerken.
Het aantal activiteiten op het repertoire dat eerder in de beschrijving werd opgenomen,
verwijst naar activiteiten waaraan personen zo in het algemeen wel eens deelnemen. Die
gegevens kan men tevens zien als een soort interessemeting. Een bijzonder brede interesse
lijkt het lezen niet in de weg te staan. Personen met veel andere liefhebberijen bezitten
vermoedelijk ook een meer dan gemiddelde behoefte aan informatie (b.v. tijdschriften en
naslagwerken) over die andere interesses. In eerder onderzoek werd vastgesteld dat het
percentage dat tijdens de najaarsweek in 1985 (een keer of vaker) een boek had opengeslagen, in lichte mate steeg bij een groter aantal andere interesses (Knulst 1989: 142).
Beschouwd binnen een reëel tijdsbestek van één week, bestaat er natuurlijk wel een
concurrentieverhouding. Hoe meer tijd men aan de beoefening van andere liefhebberijen heeft
)))))))
195

)))

)))

*

*

)))))))

besteed, hoe minder tijd er zal overschieten voor het lezen van kranten, tijdschriften of
boeken.
Uit de berekende samenhang tussen feitelijke diversiteit (excl. leesactiviteiten) en leestijd
(figuur 9.2) blijkt dat er in 1975 nog een licht positief verband bestond tussen gelezen tijd en
feitelijke diversiteit van het vrijetijdsgedrag. Personen met elf en meer activiteiten hadden bij
een gelijke hoeveelheid vrije tijd, gemiddeld meer gelezen dan degenen met minder
vrijetijdsactiviteiten. In 1990 was dit verband nauwelijks meer aanwezig en bovendien was
het van richting veranderd (van positief naar negatief verband). Dit laatste was het gevolg van
het feit dat de teruggang in het lezen in procenten uitgedrukt sterker is geweest naarmate er
aan meer andere activiteiten is deelgenomen (figuur 9.2 rechts).
a

Figuur
Feitelijke
9.2 Aan
diversiteit
lezen bestede
gedurende
tijd (in
week,
urenexclusief
per week),
leesactiviteiten.
1975 en 1990,
Deen
uitslagen
veranderingen
zijn gecontroleerd
in gelezen tijd,
voor
1975-1990,
verschillen
naar
in vrije
de feitelijke
tijd, leeftijd,
diversiteit
opleiding
van en
hetsekse.
vrijetijdsgedraga
Bron: SCP (TBO'75 en '90 )

9.4 Lezen in relatie tot afzonderlijke activiteiten
In paragraaf 4.6 is aangetoond dat groepen die vaak culturele evenementen plegen te
bezoeken, het lezen tussen 1975 en 1990 meer dan gemiddeld gereduceerd hebben. In de
studie Van woord naar beeld? werd aangetoond dat groepen die tussen 1975 en 1980 in de
onderzochte weken meer tijd hadden besteed aan sport of andere hobby's, tevens (in
significante mate) minder waren gaan lezen (Knulst en Kalmijn 1988: 119).
Er is geen analysetechniek die ten aanzien van onafhankelijke steekproeven snel inzicht biedt
in de mate van samenhang tussen veranderingen in de tijd besteed aan lezen en in de tijd
besteed aan een reeks van andere bezigheden. Bovendien is er dan nog de vraag of een
aangetroffen verband tussen veranderingen als relevant kan worden uitgelegd.1 De samenhang
die op een tijdstip bestaat tussen leestijd en de tijd besteed aan een bepaalde andere
bezigheid, bij voorbeeld knutselen, hoeft niet in te houden dat veranderingen in de leestijd
ook samenhangen met veranderingen in de aan knutselen bestede uren (hoeft, met andere
woorden, niet te betekenen dat dezelfde groepen die door de tijd minder zijn gaan lezen,
tevens meer of minder zijn gaan knutselen). Hierna zullen nog enige voorbeelden volgen.
Associatiematen kunnen evenwel een indicatie geven voor de vraag of een bepaalde
vrijetijdsbesteding op een gegeven tijdstip goed of minder goed samengaat met de
tijdsbesteding lezen. In tabel 9.1 is dit ten aanzien van een scala aan uiteenlopende
activiteiten onderzocht. De tijd besteed aan de diverse bezigheden is uitgedrukt per 45 uur
vrije tijd.2
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Tabel 9.1 Correlatiecoëfficiënten van de relaties tussen de tijd besteed aan gedrukte media en tijd besteed aan
enige andere vrijetijdsbezigheden,a personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990
lezen totaal

café-, discobezoek
sportbeoefening
kaarten e.a.
gezelschapsspel
puzzelen, solitair
spel

kranten

tijdschriften

1975

1990

1975

1990

1975

1990

1975

1990
&

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+
0

0
0

0
0

-

--

--

-

0

--

0

0

--

0

0

0

0

0

0

---

0
0

-

---

--

-

--

-

0

0

0

0

0

0

0

sociale en politieke
organisaties
vrijwilligerswerk
huiselijke contacten
culturele
evenementen

boeken

+

-

++

0

0

0

0

0

amateurkunst
tuin, opknappen
woning

0

0

++

0

0

-

0

-

0

+

0

0

0

-

0

vissen, jagen
uitstapje, wandelen,
fietsen

-

-

-

0

0

-

0

+

0

0

0

+

+

0

0

a

Berekend per 45 uur vrije tijd.

0 betekent geen verband (p $ .05)
+ / - : zwak maar significant verband (p # .05; r < +/- .10)
++ / -- : matig verband (waarde r tussen +/- .10 en +/- .20)
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Bij de meeste van de onderzochte relaties komt geen (significant) verband voor. Bij
verbanden waar dit wel het geval is, gaat het meestal om zwakke correlaties. Dit wijst erop
dat veel of weinig lezen aangetroffen kan worden in tal van uiteenlopende patronen van
vrijetijdsgedrag.
Toch springen er enkele patronen uit, dat wil zeggen patronen waarbinnen het lezen goed
gedijt en patronen waarbinnen dit minder het geval is. Personen die veel tijd aan huiselijke
contacten besteden, aan café- of discobezoek, aan sport of vissen, blijken dikwijls weinig te
lezen.
In 1975 waren er nog enkele activiteiten die vaak samengingen met relatief veel lezen:
puzzelen, ander solitair spel en uitstapjes maken. In 1990 is dat patroon niet langer aanwezig.
Merkwaardig in dit verband is dat degenen die veel tijd in praktische hobby's stopten (b.v.
tuinieren en woning opknappen) zich onderscheidden door bijzonder weinig in boeken te
lezen.
Opmerkelijk zijn vervolgens de correlaties die wel verwacht mochten worden, maar er niet
zijn. De cultureel actieven (bezoekers van culturele evenementen) onderscheiden zich in 1990
met hun leesgewoonten noch in positief noch in negatief opzicht, in 1975 zelfs nog enigszins
in negatief opzicht. Personen die veel aan amateurkunst deden, lazen in 1975 veel in boeken.
In 1990 is dit verband verdwenen; de cijfers wijzen in dat jaar wel op een geringe
belangstelling voor kranten en tijdschriften.
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Mensen die veel tijd wijden aan activiteiten ten behoeve van sociale of politieke organisaties,
horen al evenmin tot de veellezers. In 1990 onderscheidde deze groep zich nog enigszins door
gemiddeld wat meer in kranten te lezen.
Interessant is dat de combinaties waarin het lezen als geheel weinig voorstelt, tevens ook
geprononceerde negatieve uitslagen te zien geven bij het lezen van kranten en - in iets minder
mate - van tijdschriften. Een geringe belangstelling voor kranten en tijdschriften
correspondeerde dus eerder met geringe belangstelling voor lezen als zodanig dan met een
geringe belangstelling voor het lezen van boeken (dat geldt overigens niet voor de weinig
lezende sportvissers).
De liefhebbers van kruiswoordraadsels en ander solitair spel, die in 1975 nog veel lazen,
onderscheidden zich uitsluitend door hun bijzondere aandacht voor boeken.
Van de geselecteerde soorten vrijetijdsbesteding horen alleen het bezoek van horecaetablissementen, de sportbeoefening en het solitaire spel (kruiswoordraadsel e.d.) tot
vrijetijdsbesteding waaraan in 1990 gemiddeld meer tijd is besteed dan in 1975. De tijd
besteed aan uitgaan, sport of solitair spel hoeft natuurlijk niet te zijn toegenomen bij groepen
die in de loop der tijd minder zijn gaan lezen. Als dit wel het geval is, dan kan die tijd zijn
`weggehaald' van het lezen. Gesteld dat dit zo is, dan zou men verwachten dat de extra tijd die
tussen 1975 en 1990 gebruikt is voor die andere vrijetijdsbesteding, enig verband houdt met
de tijd die sindsdien minder aan lezen werd besteed. In figuur 9.3 zijn veranderingen in die
andere soorten vrijetijdsbesteding (bij elkaar geteld en) afgezet tegen veranderingen in de aan
lezen bestede tijd. In dit geval is gelet op veranderingen in absolute zin, dat wil zeggen
uitgedrukt in uren per week. De veranderingen zijn belicht voor vier groepen van
geboortecohorten (geboren na 1958, 1949-1958, 1934-1948 en 1914-1933).
Figuur 9.3 Veranderingen in tijd besteed aan lezen, in verband gebracht met drie andere soorten vrijetijdsgedrag
die gemiddeld zijn toegenomen, naar geboorteperiode, 1975-1990 (in uren per week)a
a
Gecontroleerd voor verschillen in aantal vrije uren, opleidingsniveau en sekse.
Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Alleen bij de cohorten van na 1958 zou de toename van de overige vrijetijdsbesteding (in dit
geval vooral het uitgaan) in verband gebracht kunnen worden met een teruggang van de
leestijd. Bij de overige onderscheiden cohortformaties is dat niet het geval. Bij de cohorten
1949-1958 was er per saldo geen toename van die andere vrijetijdsbesteding (en geen afname
van de leesactiviteiten). Bij de overige cohorten was er weliswaar sprake van groei (met name
bij sport en solitair spel), maar de tijd die aan lezen werd besteed, steeg eveneens. Vooral dus
onder de jongeren zou het lezen geleden kunnen hebben onder een opmars van andere
vrijetijdsbesteding.

9.5 Lezen in relatie tot televisie kijken
Televisie kijken hoort zonder twijfel ook bij de vrijetijdsbesteding die is toegenomen. In
vergelijking met de hiervoor beschreven activiteiten mag men van een behoorlijke toename
spreken: 1,8 uur meer tussen 1975 en 1990. Bovendien is er reden te meer om televisie kijken
als concurrerende tijdsbesteding te beschouwen, omdat dit evenals het lezen behoort tot de
vrijetijdsbesteding in huiselijke kring. Vervolgens horen beide tot de zogenoemde
ongeagendeerde bezigheden, die men niet van te voren vastlegt of waarvoor men geen
afspraken hoeft te maken. Beide hebben bovendien nog gemeenschappelijk dat de tijd die men
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erin steekt naar believen kan worden opgerekt van een verloren kwartiertje tot een hele dag,
zonder dat dit veel duurder hoeft te worden (daartoe behoren verder: praatje of ommetje
maken, radio luisteren, voor het raam zitten e.d., vgl. Knulst en Kalmijn 1988: 120-124).
Thans wordt onderzocht in hoeverre de toename van het televisie kijken het lezen in de weg
kan hebben gestaan. Daartoe worden eerst de veranderde kijkgewoonten belicht van het
lezerspubliek en vervolgens de veranderde leesgewoonten bezien vanuit het kijkerspubliek. In
figuur 9.4 is het lezerspubliek uit de steekproeven van 1975 en 1990 opgesplitst in groepen
die meer dan wel minder dan gemiddeld lezen (als gemiddelde is 5,5 uur per week
aangehouden, dat het midden houdt tussen het steekproefgemiddelde uit 1975 en dat uit
1990). De kijktijd (aandachtig tv kijken) is in drie klassen gedeeld: naast een brede
middenklasse (5-15 uur per week gekeken) vindt men enerzijds een klasse van bijzonder
`lichte' kijkers (minder dan 5 uur gekeken) en anderzijds een klasse van echt `zware' kijkers
(meer dan 15 uur gekeken).
Zowel de groep van matige lezers (links in figuur 9.4) als die van ferventere lezers (rechts in
de figuur) bestaat voor het grootste deel uit personen die tussen 5 en 15 uur naar televisie
hebben gekeken. Opmerkelijk is echter dat het percentage zware kijkers niet alleen is
toegenomen onder de matige lezers, maar evenzeer onder de meer fervente lezers. Onder die
laatstgenoemde groep is bovendien het percentage van bijzonder lichte kijkers meer dan
gehalveerd.

FiguurSCP
9.4 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) tv kijken, naar tijd besteed aan lezen, 1975 en 1990 (in procenten)

FiguurSCP
9.5 Tijd
besteed
Bron:
(TBO'75
en aan
'90) gedrukte media, naar tijd besteed aan tv kijken, 1975 en 1990 (in uren per week)

In figuur 9.5 zijn de rollen omgekeerd: nu zijn de veranderde leesgewoonten belicht vanuit
kenmerken van het televisie kijken. De leestijd van tv-kijkers, wier gekeken tijd in drie
klassen is opgesplitst, is uitgezet tegen hun gemiddelde leestijd. Het verband kijktijd- leestijd
op de twee tijdstippen is bovendien nog berekend voor de drie soorten gedrukte media (samen
optellend tot lezen totaal).
Wie beweerd zou hebben dat de groep van zware kijkers het lezen nog het meest trouw is
gebleven, zou wellicht als een zonderling zijn beschouwd. Toch blijkt uit figuur 9.6
onmiskenbaar (meest links geplaatste bundel staven) dat de leestijd gemiddeld het minst is
afgenomen onder de zware kijkers, en - al even merkwaardig- het meest onder de lichte en
matige tv-kijkers. Deze uitslag zal minder verbazing wekken, indien men zich realiseert dat
de groep van zware kijkers overwegend uit ouderen of niet-actieven bestaat. Hun patroon van
tijdsbesteding is ook duidelijk herkenbaar in de staven die het lezen van kranten en
tijdschriften weergeven.
Het beeld bij boeken wijkt af van de regelmaat bij de andere gedrukte media. Bij het lezen
van boeken is er bovendien nog iets bijzonders aan de hand. Dit vergt enige uitweiding. Het
CBS stelde begin jaren zestig reeds vast dat degenen die al snel een televisie hadden gekocht
(49% in 1962) beduidend minder lazen dan de niet-tv-bezitters. De laatst-genoemden lazen in
1962 gemiddeld nog evenveel als de praktisch televisieloze bevolking in 1955 (CBS 1965a:
68). Het aantal personen dat de maand tevoren nog een boek had uitgelezen, bleek onder
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tv-bezitters voorts enigszins lager te zijn dan onder de niet-bezitters (CBS 1964a: 45-46; de
tijd die aan boeken was besteed, was daarin niet afzonderlijk geregistreerd). In 1975 waren er
van dit negatieve verband tussen televisie kijken en lezen in boeken nog zwakke sporen over
(zie ook tabel 9.2). Tegenwoordig lijkt het veeleer zo te zijn dat personen die (in de
gelegenheid zijn om) veel televisie (te) kijken, tevens meer dan gemiddeld plegen te lezen.
Dit verband zou volgens figuur 9.5 bij kranten het meest uitgesproken zijn: zware kijkers
lazen wekelijks 0,6 uur meer in kranten dan lichte kijkers. Onder de zware kijkers heeft zich
zelfs geen noemenswaardige teruggang voorgedaan in het kranten lezen. Ook bij tijdschriften
was er in 1990 die positieve samenhang, en ook hier was de teruggang onder de zware kijkers
het geringst. Het lezen van boeken blijkt niet bij dit patroon te horen. Volgens figuur 9.5
lazen de lichte kijkers ook in 1990 nog steeds wat meer in boeken dan de zware kijkers.
Bovendien lijkt de teruggang tussen 1975-1990 onder de zware kijkers niet minder te zijn
geweest dan onder de lichte kijkers.
Mensen die tegenwoordig nog vele uren met lezen vullen, zijn niet meer te herkennen door
hun onverschilligheid ten aanzien van televisie. Veel tv kijken en meer dan gemiddeld lezen is
een combinatie die, zoals aangestipt, veel onder de groep van ouderen en niet-actieven
voorkomt. Deze groep groeit en beschikt over een zodanige portie vrije uren dat zij veel naar
televisie kan kijken zonder te hoeven beknibbelen op andere bezigheden. Integendeel, ook
vanwege het relatief hoge percentage vrije tijd dat men thuis pleegt te besteden, kan men èn
meer dan gemiddeld tv kijken èn meer dan gemiddeld lezen (het meest, zoals bleek, in kranten
of tijdschriften).
De associatiematen van de relatie tussen tv kijken en lezen, hierboven al terloops genoemd,
zijn in tabel 9.2 gepresenteerd. Evenals in figuur 9.5 zijn hier cijfers voor de totale leestijd
opgenomen naast die voor afzonderlijke soorten gedrukte media. In navolging van een eerdere
analyse zijn kranten en tijdschriften hier in drie groepen ondergebracht (Knulst en Kalmijn
1988: 124-130). Kranten en tijdschriften zijn onderscheiden naar de vraag of deze voor een
breed publiek zijn opgezet dan wel voor een publiek met een specifieke informatiebehoefte.
Een aantal bladen dat volgens dit gezichtspunt niet viel in te delen, vindt men onder de
rubriek `overige'.
De gedachte hierbij was dat kranten en tijdschriften die voor een breed publiek zijn opgesteld,
dezelfde groepen zullen aanspreken die veel gebruik maken van een grofmazig massamedium
als televisie. Publieksgroepen die specifieke eisen stellen aan informatie, blijkend uit hun
keuze voor kwaliteitskranten, confessionele kranten of opinieweekbladen, zullen zich volgens
deze gedachtengang minder goed thuis voelen bij de informatie en ontspanning van televisie,
die voor een breed publiek is opgezet. Voorts zijn er ook weer cijfers over het lezen van
boeken opgenomen. De vier onderscheiden soorten gedrukte media tellen ook hier samen op
tot lezen totaal.
Tabel 9.2 biedt de associatiematen waarin, evenals in de figuren 9.4 en 9.5, de soms grote
verschillen in hoeveelheid vrije uren meewegen.
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Tabel 9.2 Correlatiecoëfficiënten van de relaties tussen de tijd besteed aan televisie kijken en de tijd besteed aan
gedrukte media, personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990
lezen totaal

overige kranten
en bladen

-.06

.12

-.17

(.01)

kranten en
bladena

197

(-.03)

198
0

.06

(.01)c

.17

-.09

(.00)

198
5

.09

(.02)

.16

-.10

.07

199
0

.09

(-.02)

.12

-.06

.08

a
b

c

voor breed publiek

kranten en bladenb
voor specifieker
publiek

boeken lezen

Hieronder zijn begrepen: De Telegraaf, Algemeen Dagblad en verder alle boulevardbladen.
Hieronder zijn begrepen: NRC handelsblad, de Volkskrant, Trouw, de twee landelijke confessionele
dagbladen, en verder de opinieweekbladen.
Tussen haakjes: ( ) niet-significant (p $ .05).

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Wanneer geen acht wordt geslagen op het aantal beschikbare vrije uren is het verband tussen
lezen en tv kijken tussen 1975 en 1990 sterker geworden. Dit verband vormt de resultante
van vier deelrelaties, die in enkele gevallen onderling sterk afwijken. Veel tv kijken verhoudt
zich positief met veel lezen in het soort kranten en bladen dat voor een breed publiek is
geschreven, maar hangt daarentegen negatief samen met het lezen van kranten en bladen die
voor een specifieke lezerskring worden uitgegeven. Dit negatieve verband is sinds 1975
overigens zwakker geworden. Tussen het lezen van boeken en het tv kijken bestond - dit werd
hiervoor al aangestipt - aanvankelijk een zwak negatief verband, maar naderhand is dit niet
meer aangetroffen. De relatie tussen tv kijken en het lezen in overige kranten en bladen volgt
de trend in de relatie met het lezen in totaal: tussen 1975 en 1990 is een zwak positief
verband ontstaan.
De gegevens uit het voorgaande lijken er niet op te wijzen dat het televisie kijken het lezen in
de weg heeft gestaan. Houdt dit beeld stand als de samenhang tussen tv kijken en lezen wordt
bezien bij een zelfde hoeveelheid beschikbare uren?
Voor een antwoord zijn in tabel 9.3 de correlatiecoëfficiënten opnieuw berekend, terwijl de
aan televisie en lezen bestede uren gestandaardiseerd zijn per 45 uur vrije tijd.
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Tabel 9.3 Correlatiecoëfficiënten van de relaties tussen de tijd besteed aan televisie kijken en de tijd besteed aan
gedrukte media, gestandaardiseerd per 45 vrije uren, personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990
overige kranten
en bladen

(-.02)c

-.18

-.06

-.09

(.01)

-.16

-.06

-.12

-.10

.04

-.15

-.05

-.16

-.13

(-.01)

-.16

-.04

boeken lezen

197
5

-.20

-.14

198
0

-.14

198
5
199
0
a
b
c

kranten en bladenb
voor specifieker
publiek

lezen totaal

kranten en bladena
voor breed publiek

Zie toelichting bij tabel 9.2.
Zie toelichting bij tabel 9.2.
Tussen haakjes: ( ) niet-significant (p $ .05).

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Het rooskleurige beeld van een bondgenootschap tussen tv kijken en lezen is nu verdwenen.
Afgezien van de situatie bij de kranten en tijdschriften voor een breed publiek, wijzen alle
overige gevallen op een (significant) negatieve relatie tussen veel tv kijken en veel lezen.
Weliswaar zijn de associatiematen in de jaren tachtig veelal zwakker dan in de
oorspronkelijke peiling uit 1975, maar die tendens heeft in 1990 niet doorgezet.
Het lezen van boeken, alsmede het lezen van kranten en bladen die voor een specifieke
lezerskring worden gemaakt, gaat minder goed samen met een intensief gebruik van televisie.
De enige uitzondering doet zich nu voor bij bladen die zich op eenzelfde breed publiek als de
televisie richten.
Wordt rekening gehouden met verschillen in tijdsrestricties zoals in tabel 9.3, dan is het
negatieve verband tussen lezen en tv kijken sterker: naarmate personen een groter deel van
hun (gelijk getrokken aantal) vrije uren naar televisie hebben gekeken, hebben zij minder uren
aan lezen besteed. Dit negatieve verband wordt het meest bepaald door het feit dat veel
televisie kijken zich matig verdraagt met een meer dan gemiddelde belangstelling voor
boeken, kwaliteits- en confessionele kranten en voor opinieweekbladen.
Die associatiematen lenen zich echter nog niet voor uitspraken over mogelijke veranderingen
door de tijd, ook niet als men, zoals hier, over een tijdreeks van associatiematen kan
beschikken.3 Een negatieve correlatiecoëfficiënt die zich door de tijd heeft gehandhaafd,
vertelt ons alleen dat de combinatie veel kijken-veel lezen in meerdere metingen weinig
voorkomt. `Veel' betekent dan telkens: meer dan het steekproefgemiddelde, dan wel meer dan
een gestegen of gedaald steekproefgemiddelde. Ook groepen die minder dan gemiddeld tv
kijken en tegelijk meer dan gemiddeld lezen, kunnen trendmatig meer zijn gaan kijken en
minder zijn gaan lezen.4
In het slot van deze paragraaf worden de veranderingen in kijk- en leestijd voor enige
bevolkingsgroepen afzonderlijk belicht. De veranderingen in de aan tv en aan lezen bestede
tijd tussen 1975 en 1990 zijn daartoe uitgesplitst naar geboortejaar en opleidingsniveau
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(dezelfde cohort-opleidingsformaties waarmee het vorige hoofdstuk werd afgesloten, zie
figuur 8.18). De geselecteerde cohorten bestrijken iets meer dan driekwart van de
steekproeven (76% in 1975, 78% in 1990). De veranderingen zijn in absolute cijfers
weergegeven (meer of minder uren per week) en berekend terwijl de invloed van verschillen in
tijdsdruk en sekse is uitgeschakeld (figuur 9.6).
a
Figuur
9.6 Veranderingen
in de tijd
aanintvtijdsdruk
kijken enen
aan
lezen, naar cohort en opleiding,a 1975 en 1990
Gecontroleerd
voor effecten
vanbesteed
verschillen
sekse.
b
(in uren
persamengevoegde
week)
Van de
cohorten 1959-1968 zijn de gegevens over de periode 1980-1990 opgenomen.

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

In alle onderscheiden categorieën is de kijktijd tussen 1975-1990 gestegen, het meest echter
onder cohorten geboren in de periode 1949-1958 - de cohorten derhalve die tijd hebben
gewonnen door minder uit te gaan en aan sport te doen (figuur 9.3). Die verschuiving naar
een meer huiselijke variant van vrijetijdsgedrag hangt stellig ook samen met de overgang van
de levensfase 17-26 jaar naar die van 32-41 jaar, waarin velen sterker aan huis zijn gebonden.
De stijging bij de hoger opgeleiden uit de cohorten 1934-1948 met 4 uur per week, waarin
die overgang niet aan de orde is geweest, is trouwens ook vrij uitgesproken. Bij deze uitslag
dient vermeld te worden dat de oorspronkelijke kijktijd in 1975 (6,2 uur) ver onder het
steekproefgemiddelde lag. Dat geldt evenzeer voor de hoger opgeleiden uit de cohorten
1949-1958.
In nagenoeg alle onderscheiden categorieën zijn de veranderingen in de kijktijd sterker
geweest dan de veranderingen in de leestijd. Dit wijst er reeds op dat de voor de televisie
benodigde extra tijd niet eenzijdig kan zijn verkregen door te bezuinigen op het lezen. In drie
gevallen (alle hoger opgeleiden geboren voor 1948 en de middelbaar opgeleiden geboren
tussen 1919 en 1933) kan van een verschuiving van lezen naar kijken al helemaal geen sprake
zijn, omdat zowel de kijktijd als de leestijd is gestegen.5
De samenhang tussen de mate waarin de kijktijd is gestegen en de mate waarin de leestijd is
gedaald6 lijkt het sterkst bij de cohorten van na 1958 (dat geldt evenzeer indien de
veranderingen in procenten worden uitgedrukt).
Na de hiervoor genoemde cijfers kan men moeilijk nog staande houden dat televisie de enige
oorzaak is geweest voor de waargenomen teruggang in het lezen (ook al zijn de jongste en
oudste cohorten hier buiten gebleven). Alleen onder jongere cohorten lijkt de toename van het
tv kijken verband te houden met de teruggang van het lezen. In het volgende hoofdstuk zal dit
verband worden getoetst.
9.6 Samenvatting
Personen lezen het meest in huiselijke kring. Voor de bevolking als geheel geldt dat er in de
verhouding tussen thuis en elders doorgebrachte vrije uren weinig is veranderd.
De jongste leeftijdsklasse, in 1975 nog het meest uithuizig, bleef in 1990 echter wat vaker
thuis. De groep in de drukke levensfase (35-49 jaar) besteedde in 1990 relatief meer tijd thuis
dan de oudere leeftijdsklassen.
In 1975 werd circa 20% van alle thuis doorgebrachte vrije uren gelezen. Jongeren verschilden
hierin niet veel van ouderen. Voor de leeftijdsklassen van boven de 35 jaar was dit percentage
in 1990 van dezelfde orde van grootte, maar bij de jeugd was het naar 11% gedaald, bij de
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jongvolwassenen (onder de 35 jaar) naar 13,5%. Van alle door jongeren thuis bestede vrije
uren slurpt de televisie een groter wordende portie op, boeken, kranten en tijdschriften een
afnemende portie.
Er bestaat een verband tussen de teruggang van de gelezen tijd en het aantal uiteenlopende
vrijetijdsactiviteiten waaraan personen tijdens de onderzochte week hebben deelgenomen. In
procenten uitgedrukt is de teruggang sterker geweest naarmate er aan meer andere activiteiten
werd deelgenomen.
Beziet men de correlaties tussen gelezen tijd en afzonderlijke vormen van vrijetijds-besteding,
dan blijkt dat veel of weinig lezen samengaat met tal van andere soorten vrijetijdsgedrag.
Toch springen er enkele tussenuit: personen die veel tijd besteden aan huiselijke contacten,
aan café- of discobezoek, sport of vissen, lezen in het algemeen weinig.
In 1975 waren er nog enkele activiteiten die vaak samengingen met veel lezen: puzzelen,
ander solitair spel en uitstapjes maken. In 1990 waren die combinaties niet langer aanwezig.
De cultureel actieven (bezoekers van culturele evenementen) onderscheidden zich in 1990 met
hun leesgewoonten noch in positief noch in negatief opzicht.
Van de onderzochte vrijetijdsbesteding hoort alleen het bezoek aan horeca-etablissementen,
de sportbeoefening en het solitaire spel (kruiswoordraadsel e.d.) tot de soorten waaraan tussen
1975 en 1990 gemiddeld meer tijd is besteed. Alleen bij de cohorten van na 1958
correspondeert toename van het uitgaan met een teruggang van de leestijd. Bij de overige
onderscheiden cohortformaties is dat echter niet het geval.
Op het eerste gezicht lijkt televisie kijken een vrijetijdsbesteding die zich redelijk met lezen
verdraagt. Personen die een meer dan gemiddelde hoeveelheid tijd bij de televisie
doorbrengen, lezen ook meer dan gemiddeld. In 1990 brachten de relatief zware tv-kijkers
nog steeds meer tijd dan gemiddeld lezend door. Die extra leestijd werd aan kranten en
tijdschriften besteed, want hun leestijd in boeken lag onder het gemiddelde. Desondanks was
de afname van de leestijd tussen 1975 en 1990 onder `zware' tv-kijkers bovengemiddeld
sterk.
De correlaties tussen lezen en tv kijken bieden extra informatie indien de correlaties per
lectuursoort worden beschouwd (en de invloed van een ongelijke portie vrije tijd wordt
uitgeschakeld). Dan geldt dat er minder is gelezen naarmate er een groter bestanddeel aan
vrije uren bij de televisie is doorgebracht. Dit negatieve verband voor het lezen in totaal is
door de tijd iets afgezwakt. Het wordt het meest bepaald door het feit dat veel televisie kijken
weinig voorkomt onder groepen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor boeken,
kwaliteits- en confessionele kranten en voor opinieweekbladen. Veel of weinig lezen in
bladen van het type dat (evenals televisie) op breed publiek is afgestemd, houdt geen enkel
verband met veel of weinig tv kijken.
De relatie leestijd-kijktijd per cohort in ogenschouw genomen, blijkt bij nagenoeg alle
cohorten de verandering in de kijktijd sterker te zijn geweest dan die in de leestijd. Dit
betekent dat de extra kijktijd niet eenzijdig is verkregen door op de leestijd te bezuinigen. In
een enkele groep, bij voorbeeld onder hoger en middelbaar opgeleiden uit de cohorten van
vóór 1950, kan van een substitutie van lezen door kijken zelfs helemaal geen sprake zijn
geweest, omdat zowel de kijktijd als de leestijd toenamen. Onder jongere cohorten blijkt de
mate van toename van de naar televisie gekeken uren wel te corresponderen met de mate van
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afname van de gelezen uren. Bij diezelfde cohorten viel de teruggang in leestijd eveneens
samen met een toename van de tijd die aan uitgaan en sporten werd besteed, maar werd de
televisie dominanter in de besteding van de thuis doorgebrachte vrije uren.
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Noten
1

2

3

4

5

6

Tussen 1975 en 1990 is bij voorbeeld het fietsen verminderd en het autorijden toegenomen. Het is waarschijnlijk dat
beide veranderingen in die tijdsbesteding wel met elkaar te maken hebben, maar niet met de veranderingen in de aan
lezen bestede tijd.
Uit eerdere analyses van TBO-materiaal is bekend dat personen die over veel vrije uren beschikken, als regel meer
tijd steken in alle activiteiten waaraan ze deelnemen, dan gemiddeld. Correlaties verwijzen dan veelal naar een
patroon van activiteiten dat veel voorkomt onder de groep met veel vrije tijd (dat zijn dikwijls ouderen). Die
informatie wordt niet gezocht. Om die reden is tijd die aan de diverse bezigheden is besteed, uitgedrukt per 45 uur
vrije tijd.
Een negatieve correlatie zou er, eerder dan een positieve correlatie, op kunnen wijzen dat personen die twee
bezigheden niet als substituut opvatten.
Als de groep van matige kijkers die tevens fervente lezers zijn, op die manier meeschuift met de trend, dan blijven de
steekproefcorrelaties op hetzelfde niveau, mits de positie van de bewuste groepen ten opzichte van het
steekproefgemiddelde ongeveer gelijk blijft (evenals hun relatieve omvang ten opzichte van rest).
Men zou wel van een verschuiving kunnen spreken indien de toename van de leestijd in de aangegeven gevallen zou
zijn achtergebleven bij de stijging van de aan lezen bestede tijd, die bij het ouder worden pleegt voor te komen. Er
zijn echter nog onvoldoende gegevens (over andere cohorten) om die leeftijdsspecifieke stijging te kunnen schatten.
Bij alle drie onderscheiden opleidingscategorieën.
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10 Op zoek naar een verklaring voor de veranderde leesgewoonten

10.1 Inleiding en recapitulatie
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In de twee voorgaande hoofdstukken werd een aantal mogelijke oorzaken voor de terug-gang
in de leestijd onder de loep genomen. Op grond van verschuivingen in leeftijds-opbouw
(ontgroening), opleidingsniveau en aantal gewerkte uren had men een stijging van het lezen
mogen verwachten, indien de leeftijdsgroepen per opleidingsniveau en bij een gelijke
hoeveelheid vrije uren in 1990 evenveel waren blijven lezen als hun evenknieën in 1975
deden. In werkelijkheid werd er geen stijging, maar een uitgesproken daling waargenomen.
De leesgewoonten binnen de diverse leeftijds- en opleidingscategorieën zijn door de tijd nu
juist niet constant gebleven. De waargenomen verschuivingen onder de bevolking bleken het
resultaat te zijn van grote verschuivingen bij de ene publieksgroep en geen of weinig
verandering bij een andere. In de levensfase tot circa 40 jaar en voorts bij het bevolkingsdeel
met lager of middelbaar onderwijs bleek (bij uitschakeling van andere effecten) het lezen het
meest te zijn afgenomen.
De veranderingen van leesgewoonten in samenhang met leeftijd kunnen het beste worden
geanalyseerd als de ondervraagden naar geboorteperiode in plaats van naar leeftijdsklasse
worden opgesplitst. De veranderingen in het gemiddelde blijken dan een resultante te zijn van
twee bewegingen in tegengestelde richting. Bij het ouder worden gaan personen in het
algemeen meer lezen (het effect van de vrijetijdsgroei bij het klimmen der jaren is dan
uitgeschakeld). In een bevolking met een omvangrijk deel van middelbare leeftijd, zoals in de
huidige periode, zou dit tot een stijging van de gemiddelde leestijd moeten leiden, ware het
niet dat de nieuw aangetreden cohorten telkens met wat minder leestijd beginnen dan hun
voorgangers. Daar komt echter nog bij dat de leeftijd waarop de toename van het lezen (in
verband met het ouder worden) inzet, in de laatste decennia naar boven is opgeschoven. De
toename begint tegenwoordig niet langer rond het twintigste levensjaar, zoals in de jaren
vijftig, maar pas boven het dertigste. Verder handhaaft de aan lezen bestede tijd zich tijdens
de opgerekte jeugdperiode niet meer op het niveau van een 12-jarige, zoals aanvankelijk nog
het geval was, maar daalt daar nu nog onder. De adolescentie- en jeugdjaren geven in de
laatste decennia dus wat de leesgewoonten betreft een sterker en langduriger inzinking te zien.
Een en ander geldt het meest voor mannen. Sinds de jaren vijftig is de teruggang onder
(jonge) mannen steeds sterker geweest dan die onder (jonge) vrouwen. Al halverwege die
neergaande beweging zijn de mannen onder het leestijdgemiddelde van de vrouwen
uitgekomen, zodat vrouwen nu, anders dan in de jaren vijftig, de meest lezende sekse zijn.
Alleen aan kranten besteden mannen nog gemiddeld meer tijd dan vrouwen.
Op het eerste gezicht lijkt televisie kijken tot de vrijetijdsbesteding te horen die zich redelijk
met lezen verdraagt. Personen die een meer dan gemiddelde hoeveelheid tijd bij de televisie
doorbrengen, blijken al evenzeer een meer dan gemiddelde tijd aan lezen te besteden. In de
periode 1975-1985 is de absolute teruggang onder die groep echter sterker geweest dan het
steekproefgemiddelde, ondanks het feit dat veelkijkers ook in 1985 ruimschoots meer lazen
dan het gemiddelde (Knulst en Kalmijn 1988: 120-123). In 1990 hoorden de relatief zware
tv-kijkers nog steeds tot de groep die meer dan gemiddeld had gelezen, met name waar het
ging om kranten en tijdschriften. Bij het lezen van boeken bleven zij wel onder het
gemiddelde. Over de gehele steekproef beschouwd is de aan tijdschriften en kranten bestede
tijd sinds 1975 niettemin sterker teruggelopen dan die aan boeken. Tussen 1985 en 1990 is
zelfs sprake geweest van licht herstel van de in boeken gelezen tijd.
Beziet men de relatie leestijd-kijktijd voor de cohorten, dan blijken bij nagenoeg alle
onderscheiden cohorten de veranderingen in de kijktijd sterker te zijn geweest dan de
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veranderingen in de leestijd. Dit wijst er reeds op dat de tijd die sinds 1975 extra aan tv
kijken is besteed, niet eenzijdig kan zijn verkregen door op het lezen te bezuinigen. In
verschillende gevallen, in het bijzonder onder de hoger en middelbaar opgeleiden van de
cohorten van vóór 1950, kan van een verschuiving van lezen naar kijken al in het geheel geen
sprake zijn geweest. Zowel de aan televisie als de aan lezen bestede tijd blijkt hier te zijn
toegenomen. Bij de jongere cohorten correspondendeert de mate van toename van de gekeken
uren wel met de mate van afname van de gelezen uren.
Na deze diagnose kan het verklaringsprobleem nu preciezer worden omschreven. Er zijn vier
onbeantwoorde vragen.
- Waarom is het lezen het meest teruggelopen onder lager opgeleiden en weinig of niet
onder hoger opgeleiden?
- Waarom is het lezen het meest teruggelopen onder de jongere cohorten?
- Waarom is het lezen onder mannen sterker teruggelopen dan onder vrouwen?
- Waarom zijn er verschillen in de mate van teruggang bij de diverse soorten gedrukte
media; waarom bij tijdschriften en kranten meer dan bij boeken?
Reeds in de jaren vijftig, toen onderzoekers van het CBS het vermoeden uitspraken dat "... het
vele lezen een eigenschap van de jeugd zelve is (...)" (CBS 1957c: 48), heerste er toch
ongerustheid over sommige leesgewoonten van de jongeren. Dezelfde onderzoekers wezen bij
voorbeeld op de buitengewone belangstelling voor strips en het gebrek aan belang-stelling
voor normale kranteberichten (CBS 1957c: 47).
Televisie was toen nog geen serieuze factor en dus ook nog niet de gedoodverfde oorzaak van
verschijnselen die voor zedelijk of cultureel verval werden gehouden. In Nederland gebeurde
dit eerst in de jaren zestig, toen televisie het land stormenderhand veroverde. In de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië, waar dit circa tien jaar eerder was gebeurd, hadden al
verschillende onderzoekers zich bezig gehouden met de vraag welk effect de opkomst van
televisie had gehad op reeds bestaande activiteiten. Het onderzoek naar de mogelijke
verdringing van het lezen door het tv kijken is in de Verenigde Staten (Swanson en Jones
1951), in Engeland (Himmelweit et al. 1958) en ook in Nederland (CBS 1964a; CBS 1966a)
van start gegaan met een vergelijking van gedragspatronen van televisie-bezitters en van
niet-televisiebezitters.
Dit vroege onderzoek heeft met twee onderling samenhangende problemen gekampt: met een
theoretisch en met technisch probleem.
Wat het eerste betreft, was er het probleem van enerzijds stuurloosheid en anderzijds
eenzijdigheid. Min of meer gelijktijdig met de opkomst van de televisie zijn er nog veel
andere zaken veranderd (vrije zaterdag, welvaartsexplosie, de opkomst van anticonceptiepil,
enz.) zodat niet alle veranderingen in gedragingen op het conto van de televisie kunnen
worden geschreven. Niettemin is het zoeken naar mogelijke effecten van televisie dikwijls
ongericht gebeurd. Men bleek zozeer geïmponeerd door de televisie dat een theoretische
redenering over de vraag waar effecten van tv kijken redelijkerwijs verwacht hadden mogen
worden, achterwege gelaten is.
Een andere groep van onderzoekers heeft mogelijke gevolgen te eenzijdig gezocht binnen het
specialisme van de massacommunicatie. De verschillende media werden als communicerende
vaten beschouwd, waardoor een afname van belangstelling voor het ene medium bij voorbaat
werd toegedicht aan een toegenomen belangstelling voor het andere. Door die eenzijdige
oriëntatie werd dikwijls verzuimd alternatieve hypothesen over de mogelijke invloed van
andere, `exogene' factoren te falsifiëren. Tegenover veel losse (elkaar dikwijls
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tegensprekende) feiten over zaken die ook tijdens de opkomstperiode van televisie zijn
veranderd, staat bijzonder weinig cumulatie aan inzichten.
Vervolgens was er een technisch probleem: hoe zijn de invloeden van televisie in een
realistische situatie te scheiden van andere. Aanvankelijk (jaren vijftig en jaren zestig) had dit
te maken met het gemis aan multivariate technieken. Ook toen die er waren, is het
onderscheiden van diverse effecten ten dele problematisch gebleven. Wil men met zekerheid
kunnen vaststellen dat personen lezen tegen televisie kijken afwegen en dat er over het geheel
genomen leestijd voor kijktijd is ingeruild, dan moet vaststaan dat het lezen niet uitsluitend
door andere oorzaken terrein heeft verloren.
Inmiddels is wel duidelijk dat televisie niet de enige oorzaak is geweest voor de waargenomen
teruggang bij het lezen in de periode 1975-1990. Er moeten dus ook steeds andere factoren in
het spel zijn geweest.
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden eerst andere oorzaken belicht, die tot dusver nog
niet konden worden vrijgepleit:
- een toegenomen onrust vanwege een grotere tijdsdruk bij groepen die oorspronkelijk veel
plachten te lezen (§ 10.2);
- een toegenomen concurrentie van andere vrijetijdsbesteding (§ 10.3);
- een afgenomen waardering voor lectuur in verband met een overvloedig aanbod (§ 10.4);
- een afgenomen vermogen onder het publiek om informatie op zinvolle wijze te ordenen
(§ 10.5).
Vervolgens (§ 10.6) richt de aandacht zich op de specifieke invloed van de toename van het
televisie kijken.

10.2 Onrust vanwege tijdsdruk
Ingewikkelde taakcombinaties
Lezen is een kwestie van de tijd nemen. De kern van het lezerspubliek, vanouds vooral het
beter opgeleide deel van de bevolking, hoort tegenwoordig tot een groep die vanwege drukke
werkzaamheden de minste vrije tijd overhoudt. Die situatie is het gevolg van verschillende
ontwikkelingen die in hoofdstuk 3 zijn beschreven.
Aan beroepsarbeid wordt tegenwoordig het meest deelgenomen door personen in de leeftijd
tussen 20 en 50 jaar. In het begin van die levensfase is er een opeenhoping van
verplichtingen, omdat er dan het hardst aan een carrière moet worden gewerkt, terwijl de
andere `trajecten` in het leven, zoals de gezinscyclus en de wooncyclus (het zoeken en
herinrichten van ruimere behuizing) dan eveneens de grootste drukte met zich mee brengen.
Al die (potentiële) drukte wordt tegenwoordig samengebald in een betrekkelijk klein deel van
het leven (figuren 8.10 en 8.11). Het aantal werkenden dat zich daardoor geheel of
overwegend op zijn werkkring kan toeleggen, is door de tijd afgenomen, het aantal werkenden
met substantiële nevenverplichtingen op het gebied van cursussen, huishouding, en/of de
verzorging van kinderen is navenant toegenomen.
De partners in een huishouden kunnen hierbij minder terugvallen op diensten van anderen.
Leveranciers komen meestal niet meer aan de deur, ouders of oudere kinderen die meehielpen
in een gezin (met name bij de kinderopvang) zijn niet steeds meer in de buurt, betaalde
huishoudelijke hulp of klusjesdiensten worden mondjesmaat aangeboden en zijn vooral in het
begin van een loopbaan duur in verhouding tot het eigen verdiende uurloon.
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Bij elkaar zijn de nu werkende generaties aan hun diverse verplichtingen en klussen
gemiddeld vier à vijf uur meer kwijt dan hun ouders, die zich twintig jaar geleden meestal nog
op één taak konden toeleggen.
Drukte in het werk hoeft op zichzelf nog geen belemmering te zijn om in de (schaarse) vrije
uren helemaal in een bepaalde interesse op te gaan. Belangrijker echter dan het absolute
aantal vrije uren is de vraag of men zich binnen een gegeven hoeveelheid tijd op één zaak kan
concentreren. Om de aandacht volledig op een boek of artikel te richten, heeft men nu
eenmaal een zekere mate van innerlijke rust nodig, om dit ouderwetse woord maar eens te
gebruiken. Voor het goed opgeleide bevolkingsdeel tussen 30 en 45 jaar lijken de
voorwaarden in dit opzicht minder gunstig te zijn geworden. Beide partners zijn vaak
ingeschakeld bij zowel de inkomensverwerving als de zorgtaken. Kenmerkend voor die laatste
taken is dat deze versnipperd zijn over een etmaal, zodat het een opgave is geworden om
avonden en weekeinden echt vrij te maken. Een leven met dergelijke uiteenlopende
verplichtingen is psychisch belastender dan een leven met slechts één soort werk. De effecten
van die klimaatsverandering op de leesgewoonten laten zich echter maar ten dele vertalen in
empirisch materiaal. Tabel 10.1 geeft de doorberekende effecten van veranderingen in de
bevolkingssamenstelling tussen 1975 en 1990, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, met en
zonder taken.

Tabel 10.1 Doorberekende effecten van veranderingen in de bevolkingssamenstelling op het aandeel in de
wekelijks gelezen uren,a naar aantal taken, 1975-1990
% in
steekproe
f
1975
mannen/zonder taak
vrouwen/zonder taak
mannen/een taak
vrouwen/een taak
mannen/2 of 3 taken
vrouwen/2 of 3 taken
totaal

% in
steekproef
1990

voorspeld %
in voorspelde
leestijd in
1990

% in
feitelijke
leestijd
1990

4,8
0,6
35,7
40,1
9,0
9,8

6,1
0,7
33,9
42,8
8,5
7,9

3,3
1,1
31,4
32,9
14,8
16,5

4,3
1,4
30,6
35,8
14,3
13,6

5,3
1,3
30,3
36,5
11,4
15,2

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

steekproefgemiddelde
verschil t.o.v. 1975
index (1975 = 100)
a

% van
leestijd
in 1975

6,10
100

5,96
-0,14
98

feitelijk/
voorspeld
1,24
0,99
0,99
1,02
0,80
1,11

5,14
-0,96
84

Geregistreerd op maandag- tot en met vrijdagavond tussen 17.30 en 24.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot
24.00 uur en op zondag van 8.00 tot 24.00 uur.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Van de feitelijke teruggang van 0,96 uur zou 0,14 uur (15%) gereconstrueerd kunnen worden
uit het feit dat het aantal personen met dubbele taken per saldo sterker is gestegen dan het
aantal personen zonder enige belastende dagtaak. Mannen zonder taak lezen feitelijk meer
dan verwacht zou mogen worden bij continuering van de patronen uit 1975. In het totale
gemiddelde wordt dit effect echter teniet gedaan door de achteruitgang bij de mannelijke
taakcombineerders. Deze groep las in 1990 niet alleen minder dan hun huishoudelijk
vrijgestelde evenknieën op een eerder tijdstip, maar ook beduidend minder dan hun evenredig
belaste voorgangers uit 1975. Vrouwen weten beter te leven met versnipperde taken, want
vrouwen met twee of drie taken zijn niet minder gaan lezen. De emancipatie lijkt tot nu toe
alleen bij de mannen in het nadeel van het lezen te werken.
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Zelfs bij deze ietwat geforceerde poging om een veelomvattende verandering in cijfers uit te
drukken, kan slechts een deel van de teruggang in de leestijd aan de verschuiving in taken
worden toegeschreven.

10.3 Het tijdsbeslag van een drukke vrijetijdsagenda
Repertoireverbreding
De manier waarop de jongere generaties huishoudens vormen, taken verdelen en consumeren
blijkt tamelijk tijdrovend te zijn. Daar staat tegenover dat het hun niet moeilijk wordt
gemaakt om in de vrije tijd aan velerlei activiteiten of belevenissen deel te hebben. Vanwege
de welvaartstoename, de komst van allerhande apparaten en de opmars van de zelfbediening
werd dit juist eenvoudiger. Oproepbare of zelf programmeerbare ontspanning is over het
geheel belangrijker geworden.
Beschouwd over een hele reeks van activiteiten, zijn er meer vormen van ontspanning waarbij
het percentage deelnemers in de loop van de jaren is gestegen, dan vormen waarbij dat
percentage is afgenomen. Een groot deel van het publiek heeft het repertoire van
vrijetijdsactiviteiten verbreed.
Dit betekent dat mensen gemiddeld aan veel uiteenlopende zaken deelnemen, maar er niet zo
vaak aan toe komen, of er per keer niet zo veel tijd in stoppen. Dit feit wordt verhuld door het
verschijnsel dat tv kijken als vrijetijdsbesteding gaandeweg dominanter is geworden (in 1990
circa twee vrije uren meer dan in 1975). Een kleinere fractie van de vrije tijd is weggelekt
doordat Nederlanders meer tijd nodig hadden om zich voor hun diverse activiteiten te
verplaatsen. Beziet men de vrije tijd zonder tv kijken en exclusief verplaatsingstijd, dan is er
per 45 van die opgeschoonde vrije uren wel van een lichte groei van de diversiteit sprake
geweest.
Als mensen over veel vrijetijdsvoorzieningen beschikken (apparaten, uitrusting e.d.) maar
niet zo veel tijd om er gebruik van te maken, dan ontstaat daaruit de gewoonte om dingen
gelijktijdig te consumeren of te beleven. In 90% van alle keren dat mensen zelf muziek
afspelen, doen ze er iets anders bij en vaak is dat ook lezen.
De opeenstapeling van activiteiten en ambities is vooral groter geworden onder het jongere en
beter opgeleide bevolkingsdeel, dat zijn vrije uren in een normale werkweek toch al zag
slinken (SCP 1992: 293-294; De Hart 1995). Hoewel personen met brede interesses ook
relatief veel plegen te lezen, is de teruggang van de leestijd sinds 1975 sterker geweest
naarmate personen zich in de onderzochte periode met meer uiteenlopende activiteiten hebben
beziggehouden (figuur 9.2).
In vergelijking met de jaren zeventig zijn er tegenwoordig meer personen die in de loop van
een normale werkweek feesten, recepties, cafés, disco's of eetgelegenheden aandoen, terwijl er
eveneens meer sportbeoefenaren zijn gekomen. De jongste jaargangen uit de bevolking
(geboren sinds de jaren zestig) hebben meer tijd besteed aan uitgaan. De oudere jaargangen
(van vóór de jaren dertig) hebben meer tijd besteed aan uitgaan en denksport.
Onder de jongste cohorten is dit samengegaan met een forse teruggang van het lezen, onder de
oudere echter niet. Integendeel, in deze kring werd juist ook meer tijd aan lezen besteed.
Onder overige cohorten corresponderen de veranderingen in uitgaansgedrag of
(denk)sportbeoefening al evenmin met mutaties in de leestijd. De bevolking van grofweg
boven de 30 jaar heeft uitgaan en sport kennelijk niet behandeld als een alternatief voor
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leesavonturen, althans niet in de zin dat men voor de eerstgenoemde bestemming tijd heeft
`weggehaald' die men tevoren nog aan lezen besteedde.
In eerder onderzoek kon eveneens slechts een fractie van de teruggang in de aan lezen bestede
tijd toegedicht worden aan de toenmalige toename van de sport- en hobbybeoefening (Knulst
en Kalmijn 1988: 118-120).
Hierna wordt het effect van de diversiteit voor de teruggang van de aan lezen bestede tijd
nader geanalyseerd. Eerst is een score berekend van de feitelijk gerealiseerde diversiteit
tijdens de week. De leesactiviteiten zelf zijn hier vanzelfsprekend buiten beschouwing
gelaten. Vervolgens is het uiteenlopende aantal activiteiten uitgedrukt per 47 vrije uren, wat
het feitelijke weekgemiddelde in beide jaren het meest benadert. De laagst scorenden hiervan
(minder dan 9 activiteiten per 47 uur) en de hoogst scorenden (13 en meer per 47 uur) zijn in
de analyse opgenomen.1 De verwachting is dat de hoogst scorenden het lezen het meest
gereduceerd zullen hebben.
Het effect van de mate van diversiteit op de veranderde leesgewoonten is geanalyseerd terwijl
rekening is gehouden met de invloed van sekseverschillen en opleidingsniveau.2 Aangezien de
celbezetting te laag zou uitvallen als van de steekproefaantallen van 1975 zou worden
uitgegaan, zijn de gegevens van 1975 en 1980 samengevoegd.3
In het bovenste deel van tabel 10.2 is de door de relevante categorieën aan lezen bestede tijd
weergegeven voor 1975/1980 en 1990, alsmede het verschil tussen de meetmomenten. In het
onderste deel van de tabel is berekend of de mate van verandering in de gelezen tijd tussen de
peilmomenten significant samenhangt met het verschil in diversiteit. De verschillen zijn in
beide gevallen in absolute cijfers (uurdelen) gemeten (en niet in percentages zoals in figuur
9.2).
De resultaten van het bovenste deel wijzen uit dat personen met de hoogste diversiteit alleen
in de laagste opleidingscategorie het lezen sterker hebben gereduceerd dan personen met de
geringste diversiteit. Het onderste tabeldeel leert dat dit verschil in teruggang alleen bij
mannen significant is.
In de opleidingscategorie havo en hoger (C1 en C2 in het bovenste tabeldeel) vertonen
personen met de geringste diversiteit de grootste teruggang. Bij de mannen is dit verschil in
teruggang opnieuw significant (C1 in onderste tabeldeel), maar significant dus in het `nadeel'
van de verwachting.
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Tabel 10.2 I Veranderingen in het lezen per sekse en opleidingsniveau naar de feitelijke diversiteit van het
vrijetijdsgedraga in uren per week,b 1975/1980-1990
tijdsbesteding in uren
1975/1980

1990

verschil
1975/1980-1990

A1 mannen
t/m mavo

geringa
hooga

5,0
5,6

4,2
3,6

-0,8*
-2,0*

A2 vrouwen
t/m mavo

gering
hoog

5,2
5,6

4,7
4,9

-0,5
-0,7**

C1 mannen
havo en hoger

gering
hoog

8,0
6,3

5,3
5,3

-2,7**
-0,9*

C2 vrouwen
havo en hoger

gering
hoog

6,1
6,5

5,1
5,9

-1,0
-0,6

Tabel 10.2 II Significantie van veranderingenc in het lezen per sekse en opleidingsniveau, naar de feitelijke
diversiteit van het vrijetijdsgedrag, 1975/1980-1990
verandering in gelezen tijd
hoge diversiteita (1)

geringe diversiteita
(2)

A1 mannen
t/m mavo

-2,0

-0,8

-1,2*

A2 vrouwen
t/m mavo

-0,7

-0,5

-0,2

C1 mannen
havo en hoger

-0,9

-2,7

+1,8**

C2 vrouwen
havo en hoger

-0,6

-1,0

-0,4

a

b

c

*
**

verschil
1-2

In de diversiteitsscore is het lezen van soorten lectuur niet meegeteld, de score is gestandaardiseerd per 47
vrije uren en vervolgens in klassen ingedeeld. Geringe diversiteit verwijst hier naar minder dan 9 activiteiten,
hoge diversiteit naar 13 activiteiten en meer per 47 uur.
De tijdsbesteding is gestandaardiseerd per 47 uur vrije tijd per week (gemiddeld) en voor personen tot
80 jaar.
Significantie van het (two way) interactie-effect mate van diversiteit-jaar uit een ANOVA.
Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Een probleem bij dit onderwerp blijft dat er tussen diversiteit en gelezen tijd een krom-lijnig
verband bestaat, waardoor een toename van de diversiteit tot een bepaald punt positief
correleert met de aan lezen bestede tijd (zie figuur 9.2).
Meer in het algemeen geldt wellicht ook hier dat het effect van een rusteloze bedrijvigheid op
de leesgewoonten maar ten dele aan de hand van de beschikbare data kan worden vastgesteld.
In de huidige periode is een afwisselend patroon van belevenissen normaal - om niet te
zeggen: maatgevend - geworden. Er bestaat nu een zekere sociale druk die burgers aanspoort
tot actie. De weekprogramma's zijn bij voorbeeld overladen met evenementen (premières,
festivals, toernooien, beurzen of herdenkingen), alsof koste wat het kost voorkomen moet
worden dat er stiltes vallen. En telkens wordt een publiek opgetrommeld om langs te komen
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en aan iets mee te doen. Naast de weekagenda's is er een toenemend aantal vakanties en
weekendtrips per jaar, en deze zaken bepalen vooral de gespreksstof tijdens contacten met
vrienden en kennissen. Wie weinig van die belevenissen heeft in te brengen, hoort er in
bepaalde kringen niet echt meer bij. Een fervent lezer wordt in dit klimaat veeleer beschouwd
als een asceet dan als genieter, vooral als die lezer van gedrukte media meer verlangt dan
foto's met bijschriften. Juist vanwege die context waarin fysieke en sensorische belevenissen
(`momentconsumptie') normaal zijn geworden, is het lezen als verinnerlijkte sensatie
ongewoner geworden. Over een langere periode beschouwd kan het beeld van zo'n bezigheid,
die intrinsiek hetzelfde is gebleven, sterk veranderen. Rond het begin van deze eeuw, toen er
tijdens normale werkweken nog niet zo veel te beleven viel, werd het lezen van boeken nog
wel eens als een ziekelijke hang naar sensatie aan de kaak gesteld, vooral als vrouwen zich
eraan overgaven.

10.4 Tegenzin door te groot aanbod
Als er minder aandacht aan boeken, kranten of tijdschriften wordt geschonken, hoeft dit niet
noodzakelijk aan externe oorzaken te liggen. De alomtegenwoordigheid van informatie en een
bijna dolgedraaide drukpers kunnen eveneens tegenzin oproepen.
De toename van het functioneel gebruik van teksten
De moderne maatschappij draait grotendeels op schriftelijke communicatie. Er zijn
nauwelijks nog beroepen waarin paperassen of opschriften geen enkele rol spelen. Circa 25%
van de werkzame beroepsbevolking is tegenwoordig actief als wetenschappelijk of
vakspecialist. Het werk bestaat hier hoofdzakelijk uit het produceren of verwerken van
informatie of teksten. Een geletterde samenleving wordt dus vooral gekenmerkt door een
omvangrijke groep professionele tekstproducenten, -makelaars en -gebruikers. Binnen dit
complex staat de aan- en doorvoer van teksten nooit stil, en ten minste een deel daarvan moet
ook telkens weer worden doorgenomen. Buiten werk- en studietijd worden mensen eveneens
overstelpt met gidsen, instructies en ondertitels.
Als er voor het dagelijks functioneren al veel gelezen moet worden, kan men zich voorstellen
dat de lust om te lezen en de nieuwsgierigheid naar leesstof bij velen verzadigd zal zijn op het
moment dat zij zelf baas zijn over hun tijdspassering. Over de relatie tussen leesplicht en
leesplezier of over de ergonomische effecten van functies waarvoor gelezen moet worden, zijn
geen recente studies bekend. De gedachte dat er zoiets als leesmoeheid kan zijn ontstaan, kan
hierdoor niet onderzocht worden.
Trends in aanbod, aankoop en bestede tijd vergeleken
Een systeem met steeds meer werkers in de informatiesector brengt een steeds ruimer aanbod
aan informatie teweeg (zie figuur 10.1).
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Figuur 10.1 Ontwikkeling van het aanbodvolume van bibliotheken, tijdschrift-, boek- en krantetitels, vergeleken
met dat van ontvangbare tv-zenders en van de zendtijd Nederlandse tv, 1955-1990 (1975 = 100)
Bron: NOS; CBS; NDP; NOTU; VBBB, diverse afleveringen

Uit elders gepubliceerde cijfers die ook de cultuursector omvatten, blijkt dat het aanbod het
meest is uitgedijd in de publieke of gesubsidieerde sector (Knulst 1995a: 42-44)). Ook bij de
media lijkt het aanbodvolume in de publieke sector (zendtijd Nederlandse omroep,
volumegroei van bibliotheekdiensten) sterker te zijn gegroeid dan in de marktsector. Het
aanbod van krantetitels is overigens het enige uit de reeks dat sinds de jaren zeventig is
teruggelopen. Bij het aantal uitgebrachte boektitels is de groei in de jaren tachtig afgezwakt.
Het titelaanbod in de tijdschriftenbranche geeft echter nog geen stagnatie te zien. Uit de
uitbreiding van het aantal commerciële tv- en radiozenders of het aantal commercieel
gesponsorde, gratis bladen en tijdschriften, die niet apart in de figuur zijn weergegeven,
spreekt overigens een nog groter optimisme over het absorptievermogen van het Nederlandse
publiek.
In figuur 10.2 zijn de trends in consumptie en aanbod van gedrukte media met elkaar
geconfronteerd. In het rechterdeel van figuur 10.2 is uitgegaan van gegevens over het feitelijk
gebruik, i.e. de tijd besteed aan diverse gedrukte media. Ten aanzien van het aanbod van
gedrukte media (figuur 10.2 linkerdeel) is de trend in het aantal uitgebrachte titels uit figuur
10.1 weergegeven, met 1975 opnieuw als basisjaar voor de indexcijfers.
Zoals inmiddels al duidelijk was geworden, wijken beide trends van elkaar af. De feitelijke
belangstelling heeft geen gelijke tred gehouden met de verruiming van het aanbod. Alleen het
aanbod van dagbladtitels is enigszins in verhouding gebleven tot de dalende trend in de tijd
die aan kranten wordt besteed. Belangrijk is dat er op deze markt van verhandeld drukwerk
nog steeds een correctiemechanisme werkzaam blijft. Kranten en tijdschriften die te weinig
worden gekocht zullen op den duur uit de circulatie worden genomen.
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FiguurNDP;
10.2 Ontwikkeling
aanbodvolume
van gedrukte
media vergeleken met de ontwikkeling van het feitelijk
Bron:
NOTU; SSB;inCBS;
SCP (TBO'75,
'80, '85, '90)
gebruik, 1975-1990 (1975 = 100)

Negatieve effecten van de informatieovervloed
Een aanzienlijk deel van het informatieaanbod verschijnt als wervende publiciteit. Naast de
marktsector hebben ook publieke en non-profitinstellingen zich met hun folders in de strijd
om de aandacht gemengd.
Het aanbod van gratis verspreide huis-aan-huisbladen, gesponsorde tijdschriften, folders en
geadresseerde wervingsbrochures is hand over hand toegenomen, terwijl de doelgroep over
geen effectief middel beschikt om via haar waardering het aanbod te beïnvloeden
(deurstickers zijn niet effectief voor de correctie van het geproduceerde volume). Ook bij de
bladen die het publiek zelf van een stapeltje neemt of aanvraagt, blijft onbekend of het er ook
maar een cent voor over zou hebben gehad. Als die dingen bij thuiskomst in de papierbak
verdwijnen, heeft de consument daar geen nadeel van.
Aangezien het lezen is afgenomen in een periode waarin er steeds meer gratis drukwerk is
gekomen (dat in dit onderzoek ten dele in de rubriek `tijdschriften' wordt meegeteld) moet de
thuis beschikbare lectuur die ongelezen blijft, ook zijn toegenomen. Dit betekent eenvoudig
dat mensen steeds vaker met drukwerk worden geconfronteerd dat in hun ogen waardeloos is.
In 1976 wees Scitovsky (1976) op het risico van een steeds grootschaliger en steeds snellere
omloop van informatie, nieuws en modetrends. Het publiek zou er sneller op uitgekeken
raken en er dus minder waarde aan hechten. In Nederland heeft Van Cuilenburg (1983)
verschillende malen gehamerd op de gevaren van een aanzwellende informatiestroom. Het
publiek haalt tegenwoordig de schouders op bij mededelingen van een type waarvoor zijn
voorgeslacht mogelijk nog zou zijn uitgelopen. Van Cuilenburg veronderstelt dat de behoefte
aan informatie ruimschoots verzadigd is (information overload) en verwijst hiervoor naar de
eerste wet van Gossen,4 die inhoudt dat waar de vraag een overaanbod niet langer effectief
kan corrigeren, de waardering voor het goed zal afnemen. Daarbij valt tevens de denken aan
de wet van Gresham: bad money always drives out good money.5 Die mechanismen zullen
waarschijnlijk ook hun invloed gaan hebben indien er steeds meer Nederlandstalige of
ondertitelde tv-uitzendingen op de kabel gezet zullen worden.
Er zijn aanwijzingen dat de inflatie in de waardering van gedrukte teksten al duidelijke
proporties heeft aangenomen. De aan tijdschriften bestede tijd is, zoals in hoofdstuk 4 werd
beschreven, verhoudingsgewijs het meest teruggelopen. Vergeleken met 1975, bleken er in
1990 60% meer nieuwe titels te zijn aangeboden, bij een oplagedaling van 6% per 100
huishoudens (zie § 6.4). Er kwamen dus steeds meer tijdschrifttitels om een afnemend aantal
lezers vast te houden. Die uitspraak kan men ook omdraaien: door een voortdurend komen en
gaan van tijdschrifttitels (en vanwege de toevloed van gratis bladen), zou de waardering voor
tijdschriften meer dan trendmatig verminderd kunnen zijn.
Het beschikbare materiaal schiet tekort om de stelling te bewijzen, er zijn alleen argumenten
om haar aannemelijk te maken. De omvang van het aanbod van een bepaald goed lijkt steeds
van invloed op de waardering van potentiële gebruikers. Tijdens de laatste jaren van de
bezetting, een periode waarin produkten van een (vrije) drukpers bijzonder schaars werden, is
elke beschikbare tekst volgens de overlevering gretig gelezen en herlezen. Cijfers ontbreken
hierover, maar tien jaar later, in 1955/'56, werd er zoals we gezien hebben, nog steeds
bijzonder veel gelezen. De bevolking ging destijds ook vaker dan nu naar bioscoop,
schouwburg of voetbal. De leeshonger en gretige toeloop naar evenementen tijdens de magere
jaren van wederopbouw en woningnood lijkt veel op de situatie in de Oosteuropese landen
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onder het communistische bewind. Dat gretige onthaal van drukwerk en evenementen toen en
daar, heeft eerst en vooral te maken met een beperkte kwantiteit van het aanbod. `Overdaad
schaadt' luidt de volkswijsheid. Een bepaalde mate van schaarste lijkt een noodzakelijke
voorwaarde te zijn voor de waardering van gedrukte media. Dat geldt althans voor het
overgrote deel van het publiek dat als leek en uit liefhebberij leest. De leden van de republiek
der letteren, die beroepsmatig op teksten zijn aangewezen, zijn niet zo gevoelig voor dit
mechanisme.

10.5 Gebreken aan het ordenings- en afweermechanisme bij het publiek?
In een van zijn recente beschouwingen gaat de cultuurfilosoof Postman eveneens in op
mogelijke effecten van een ongebreidelde informatiestroom (Postman 1992). Hij neemt de
verminderde belangstelling voor (gedrukte) informatie eveneens als uitgangspunt, maar
verklaart deze niet op een economische, maar op cultuursociologische manier. Het publiek
zou volgens hem steeds meer immuun worden voor de inhoud van boodschappen, niet alleen
vanwege de hoeveelheid, maar vooral omdat het die informatie niet meer op zinvolle manier
weet te ordenen. Hij ziet dit als een gevolg van het geslonken geloof in godsdienstige
beginselen of vooruitgangsidealen. Daardoor zou een mechanisme wegvallen waarmee
informatie traditioneel werd afgeweerd dan wel verwelkomd. Normatieve beginselen zouden
stuk voor stuk dreigen te bezwijken onder een radicaal technocratisch wereldbeeld
(`technopolie'). Hoe dit ook zij, de boodschap van Postman is dat een groeiende
onverschilligheid tegenover informatie veroorzaakt wordt door afnemende adhesie met
traditionele waarden (`het einde van de ideologie').
Hoe waarschijnlijk is die verklaring? Personen die zich nog sterk met een religie verbonden
voelen, lezen niet meer dan mensen zonder zo'n band, werd in paragraaf 4.6 vastgesteld.
Aldaar bleek ook dat de mate van religiositeit evenmin invloed heeft gehad op veranderingen
in leesgewoonten. Wel op verschuivingen in kijkgewoonten. Mensen met een sterke religieuze
betrokkenheid zijn nauwelijks meegegaan met de groei van de kijktijd. Bij een vergelijking
van dit effect bij groepen met een zelfde opleidingsniveau blijkt de mate van religiositeit een
significante invloed te hebben gehad op het verschil in die groei. Dit zou te maken kunnen
hebben met het selectiemechanisme uit Postman's redenering, maar dan toch vermoedelijk
veeleer met een afkeer van amusement (tv-films en spelshows), niet van informatieve
programma's.
Zijn er alleen maar contra-indicaties? Aanhangers van Postman's visie zouden erop kunnen
wijzen dat de teruggang in het abonneebestand van opinieweekbladen in de jaren tachtig
samenhing met een afnemend politiek engagement onder intellectuelen. Men kan hier echter
tegenin brengen dat de belangstelling voor tal van andere bladen en lectuur, die met politiek
niets van doen hadden, in die tijd ook is teruggelopen, zodat een afnemend politiek
engagement hier niet de meest voor de hand liggende verklaring kan zijn. De vraag waarom
de belangstelling voor fictie is afgenomen, is dan evenmin opgelost.
Deze vluchtige rondgang door de feiten schiet natuurlijk tekort om te beoordelen in hoeverre
Postman gelijk heeft. Men zou zeker ook moeten onderzoeken in hoeverre idealen of devoties
van beperkte draagwijdte (single issues, reli-shopping) de rol van traditionele religies en
ideologieën hebben overgenomen, want Postman lijkt de algehele teloorgang van idealen
nogal te overschatten.
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Ondanks bedenkingen tegen Postman's uitwerking, kan de cultuursociologische factor niet
worden gemist. Economische of utilitaire verklaringen alleen lijken onvoldoende als
oplossing. Hypotheses over verzadiging, inflatie, verdringing of substitutie kunnen niet
verklaren waarom de teruggang van het lezen zich overwegend heeft voorgedaan onder
jongere cohorten, de lager en middelbaar opgeleiden en mannen. Gesteld dat het tv kijken het
lezen gesubstitueerd heeft, dan blijft de vraag waarom het lezen ook is teruggelopen in
periodes waarin de concurrentie van het televisie kijken constant is gebleven, zoals
1975-1980. Een aanvullende (cultuur)sociologische theorie lijkt daarom gewenst.
Economische wetmatigheden mogen hierbij overigens ook weer niet uit het oog worden
verloren.

10.6 Terug naar de rol van de televisie
Verdenkingen in andere richting dan televisie zijn in het voorgaande terecht gebleken of
komen als uiterst aannemelijk voor. Bij elkaar zijn ze echter onvoldoende om het televisie
kijken te kunnen vrijpleiten.
Ook bij het onderzoek van die effecten dient de methode van falsifiëring om eenzijdigheid te
vermijden. Is de extra tijd die nodig was om meer naar televisie te kijken niet overwegend
weggehaald bij andere tijdpassering dan lezen? Uit eerder onderzoek is komen vast te staan
dat lezen niet het enige `slachtoffer' was van de verdere opmars van de televisie sinds de jaren
zeventig. Dezelfde publieksgroepen die in de periode 1975-1985 veel meer naar televisie zijn
gaan kijken, zijn gelijkertijd minder uren gaan vullen met huiselijke contacten, praatjes met
huisgenoten en uitrusten (niets doen, uit het raam turen; zie Knulst en Kalmijn 1988:
120-123). Het gaat hierbij steeds om tijdpassering die evenals lezen niet geagendeerd wordt,
direct bij de hand is, en waar men naar believen elk stuk tijd mee kan vullen. Televisie
verdringt dus ten dele huiselijke tijdpassering met een overeenkomstige functie.
Dit verschijnsel zal hier niet opnieuw worden onderzocht.
Bij deze complexe materie is er nog een andere zaak die buiten beschouwing moet blijven: de
invloed van het televisie kijken op de tijdstippen waarop nog wordt gelezen. In dit opzicht is
waarschijnlijk van verdringing sprake geweest. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 werden er
duidelijke aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat de opmars van de televisie ook
hier haar invloed heeft doen gelden. Het lezen in de periode 1975-1990 blijkt zo ten dele ook
te zijn verschoven van daggedeelten waarin meer televisie werd gekeken (middagen en vroege
avonden) naar daggedeelten waarin nog relatief weinig naar televisie werd gekeken (late
avonden, 's nachts en 's ochtends).
Nu staat de vraag centraal in hoeverre het televisie kijken gebeurt in tijd die voordien aan
lezen werd besteed. Na de diagnoses van de twee voorgaande hoofdstukken is inmiddels
duidelijk dat dit niet voor alle publieksgroepen het geval kan zijn en evenmin voor alle
soorten lectuur.
Theoretische overwegingen
Als men zich afvraagt waarom er zich in de loop der tijd veranderingen voordoen in patronen
van mediagebruik - of waarom personen onderling verschillen in de keuze voor een bepaald
medium en de hoeveelheid eraan bestede tijd - moet er eerst een (hypothetisch) antwoord
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worden gevonden op een algemener vraag en wel waarom mensen door media geboeid
worden.
De vraag waarom mensen door bepaalde zaken geboeid raken, behoort tot de moeilijkste
vragen van de menswetenschappen. Hoewel er tal van uitspraken bestaan over deelkwesties,
ontbreekt een integrerende visie op de gehele kwestie.6 In verschillende disciplines zijn er
overigens bruikbare uitgangspunten voor synthetiserende benadering.
Assimilatietheorie
Volgens de cognitieve psychologie zijn mensen leergierig. Bij voorkeur bevredigen ze die
behoefte bij zaken die ze met hun reeds vergaarde kennis en oordelen de baas kunnen. Vanuit
een vertrouwde context doen ze graag nieuwe ervaringen op.7 Een overdosis van onbekende
stimuli veroorzaakt een sterke frictie tussen verwachting en feitelijke ervaring. Er bestaat dan
ook de neiging om situaties of onderwerpen die men niet beheerst te mijden. Als na een reeks
van ervaringen vertrouwde zaken zich duidelijk aftekenen, zou er een soort spel ontstaan
waarbij die kennis telkens wordt getest. Aan dat spel raken mensen gehecht, want zij beleven
er voldoening aan prikkels die aanvankelijk als vreemd voorkwamen, te vervlechten met
eerder ontwikkelde kennis (`cognities', zie Frijda 1988: 362).8 Niet zozeer de stimuli zelf
zouden een gevoel van voldoening geven, maar het individuele vermogen om onbekende
signalen te verenigen met dingen die men al wist of beheerste (vgl. de uitspraak: `feest der
herkenning'). Daarom zullen personen welbewust toegeven aan nieuwsgierigheid of
welbewust spanning zoeken en gaan hechten aan activiteiten waarbij ze zich op die manier
denken te kunnen bewijzen.9
De geschetste assimilatietheorie laat zich uitbouwen tot een algemenere sociale theorie.
Aangenomen mag worden dat bedrevenheid in het assimileren van soorten informatie niet bij
elke persoon (in gelijke mate) aanwezig is.10 Verschillen in assimilatievermogen zullen
samenhangen met verschillen in aanleg, opvoeding en intellectuele vorming.
Verschillen in complexiteit van het aanbod
Een volgende stap in de redenering is de veronderstelling dat het media-aanbod uiteenlopend
is naar de uitdagingen die het bevat (zie ook Kraaykamp 1993: 39-74).11 Voor de complexere
soorten informatie is meestal voorkennis nodig. De mate van complexiteit van informatie
blijft meestal impliciet, consumenten leiden die af uit stereotypen of secundaire kenmerken.12
Het gaat hier om een relatief begrip van complexiteit. De dagelijkse symbolen, verwijzingen
of uitdrukkingen op bij voorbeeld een visafslag zijn eenvoudig voor de vaklui, maar
geheimtaal voor buitenstaanders. Taal en conventies die veel voorkomen tijdens
tv-uitzendingen gelden als eenvoudig of begrijpelijk, omdat die spelenderwijs zijn aangeleerd
en alledaagse kost zijn geworden.13
Alle consumptieve wijzen van mediagebruik, dat wil zeggen: alle gebruik waarbij het volgen
van sprekers, schouwspel, muziek of tekst doel op zichzelf is, laat zich uit dit gezichtspunt
beschouwen. Bij de selectie van het aanbod zullen personen uitgaan van hun verwachtingen
over mogelijke spanning of wetenswaardigheden, ongeacht of programma's respectievelijk
teksten worden gepresenteerd als realistische informatie, dan wel als fictie of spel.
Keuzen en routines
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Een derde algemeen uitgangspunt is dat individuen moeten kiezen hoe ze hun behoefte aan
spanning en nieuw(tje)s realiseren, gegeven het feit dat ze niet alle interesses tegelijk kunnen
bevredigen en gegeven ook de beperkingen van hun vaardigheden, materiële middelen en
beschikbare tijd (Knulst 1989). `Kiezen' is hier een metafoor die aangeeft hoe mensen door
trial and error de voor hen meest aantrekkelijke route door de beschikbare mogelijkheden
weten te vinden. Zo ontstaan er routines en gewoonten, en zo hoeft men niet telkens meer na
te denken over datgene wat men het liefst bekijkt of leest. Bij de ontwikkeling van voorkeuren
en routines spelen ook mogelijke alternatieven een rol. Hoe meer mogelijkheden er zijn om
elders spanning te beleven of kennis te vergaren, hoe minder men bij voorbeeld aangewezen
zal zijn op het aanbod van televisie.
Substitutiegedrag
Waarom vervangen personen de ene bron van spanning en informatie door een andere?
Waarom zou men lezen willen inruilen tegen tv kijken?
Om die vraag te beantwoorden, is eerst uitgegaan van de ideeën van Linder (1971) en
Scitovsky (1976). Zij veronderstellen dat de produktiviteitsstijging in hooggeïndustrialiseerde
landen ertoe leidt dat consumenten ook van hun vrije uren een hoger rendement (aan
belevenissen) verlangen. `Arbeidsintensieve' genoegens, zoals lezen en kunstuitvoeringen
bezoeken, zouden door `kapitaalintensieve' genoegens (met behulp van machines) zoals
televisie kijken en muziek afspelen, worden vervangen. In die visie reikt televisie de gezochte
spanning en informatie eenvoudiger en directer (ongecodeerd) aan dan gedrukte media.
Voorts zou men per uur meer spanning of afwisseling kunnen hebben dan bij het lezen.
Deze stelling lijkt echter niet voor alle mediagebruikers op te gaan. Wie meer achtergrondinformatie verlangt of ingewijd is in de wereld van de literatuur, heeft aan televisie niet
genoeg, want hij ontleent genoegens aan gedrukte media die niet door audiovisuele media te
vervangen zijn. Consumenten die veel kennis ontwikkeld hebben over goederen als muziek,
verhalend proza en achtergrondinformatie (connaisseursgoederen), zijn veeleisende
consumenten geworden, in de zin dat hun alternatieven beperkter worden naarmate ze op een
bepaald terrein beter ingevoerd raken (Hirschman 1970). Ze zijn dan niet geïnteresseerd in
mogelijkheden die hun eerdere (arbeidsintensieve) inspanningen overbodig maken of die hun
kennis onvoldoende prikkelen. Kundigheid maakt in dit opzicht behoudend.
De stelling luidt dus dat het inruilen van lezen tegen televisie kijken afhangt van de kennis en
ervaring die personen reeds ten aanzien van informatie en fictie hebben. Hoe beter men op een
bepaald gebied is ingevoerd, hoe minder neiging men zal hebben om het lezen hierover op te
geven ten gunste van het televisie kijken.
Socialisatieperiode en opleiding
Competentie en ervaring zijn volgens de bovenstaande redenering cruciale factoren voor het
aanhouden van leesgewoonten in een periode van oprukkende televisie. Ervaring verwijst
daarbij zowel naar de bekendheid met bepaalde onderwerpen als naar de vaardigheid in het
verwerken van leesteksten.
Dit laatste, zo kan worden aangenomen, zal sterk afhangen van de periode waarin personen
zijn opgevoed. Personen die onder de heerschappij van het gesproken en geschreven woord
zijn opgegroeid, zijn bedreven geraakt in de taal en uitdrukkingsvormen van dit medium en
getraind om zich al lezende te vermaken (vooral ook omdat er tijdens hun jeugd nog weinig
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andere mogelijkheden waren). Jongere generaties daarentegen, die al met televisie zijn
opgegroeid, waren niet langer in die mate aangewezen op teksten, en zullen daardoor in het
algemeen niet zo veel routine hebben opgedaan bij het verwerken van teksten. De vraag of
personen in hun jeugd en leerperiode al dan niet met televisie zijn opgegroeid, zal naar
verwachting mede bepalend zijn voor hun leesvaardigheid of gehechtheid aan gedrukte
informatie. Personen met die leesroutine zullen naar verwachting het lezen minder vaak
ingeruild hebben voor televisie kijken dan de groep die van jongsaf met televisie opgroeide.
Verschillen in substitutiegedrag tussen de seksen
De data uit de voorgaande hoofdstukken bevatten voorts aanwijzingen dat naast ontwikkelingsniveau en geboorteperiode ook sekse van invloed is op het substitutiegedrag. Tussen de
jaren vijftig en het begin van de jaren negentig is de teruggang in leesgewoonten onder
mannen sterker geweest dan onder vrouwen. Dit correspondeert met het feit dat mannen zich
in een eerder stadium dan vrouwen gewonnen gaven aan televisie (Knulst 1994).
Kan de gehanteerde theorie dit verschil verklaren?
Uit onderzoek is bekend dat vrouwen minder snel geïmponeerd raken door technische
innovaties dan mannen. Bij de verspreiding en acceptatie van technologische innovaties
(computers en andere informatietechnologie) blijken vrouwen terughoudender dan mannen
(Knulst en Van Beek 1988). Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met een tamelijk sterke
achterstand van vrouwen en meisjes in beroepen en opleidingen op technisch gebied, al wordt
het probleem hierdoor alleen maar verlegd naar de vraag waaruit dit interesseverschil voor
schoolvakken en studierichtingen voorkomt.
De sterkere affiniteit met gedrukte media (d.w.z. tijdschriften en verhalend proza in boeken;
niet met kranten) zou kunnen samenhangen met het feit dat vrouwen juist op esthetisch terrein
gevoeliger zijn dan mannen. Bij verder overeenkomstige achtergrondkenmerken (opleiding,
leeftijd, inkomenssituatie en aard van de woonplaats) zijn vrouwen en meisjes op cultureel
gebied actiever dan mannen en jongens. Dat geldt bij de receptieve deelname, zoals bezoek
aan theaters, concerten, kunst- en cultuurhistorische musea, maar evenzeer bij de
amateurbeoefening van kunstzinnige activiteiten (SCP 1988: 234-239; Van Beek en Knulst
1991). Bij het bezoek aan technische musea (De Haan 1995) en de beoefening van
technisch-artistieke vakken zoals amateurfotografie, -film of -video, hebben mannen opnieuw
de overhand.
Zouden meisjes eenzijdig op een ontvankelijk soort rollen worden voorbereid? Zijn jongeren
werkelijk nog in die mate kneedbaar, of stuit men hier wellicht mede op verschillen in aanleg?
Zonder die kwestie te willen omzeilen, zal duidelijk zijn dat het beschikbare
onderzoeksmateriaal op dit gebied geen helderheid kan verschaffen.
Een feit blijft dat vrouwen op het terrein van media en cultuur langer dan mannen vasthouden
aan traditionele technieken of kanalen en het is niet te gewaagd te veronderstellen dat
vrouwen hier waarschijnlijk meer uit weten te halen dan mannen. Deze behoudendheid zou
dan toch in de lijn van de eerder uiteengezette theorie liggen en zou evenals voor ingewijden
in het algemeen, verband houden met een groter mate van competentie bij vrouwen in het
hanteren van traditionele overdrachtstechnieken.
Substitutie afhankelijk van het soort lectuur

)))))))
224

)))

)))

*

*

)))))))

Het onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van het televisie kijken (§ 10.1) heeft
verschillende hypothesen opgeleverd die nog steeds actueel zijn, ook al gaat het tegenwoordig
om gevolgen van een verdere opmars van televisie. Zo was er de veronderstelling dat
eenvoudig toegankelijke lectuur als strips niet, maar het lezen van uitvoerige teksten wel door
televisie kijken zou worden verdrongen (Himmelweit et al. 1958: hoofdstuk 28). Belson wees
evenals Himmelweit op de mogelijkheid dat televisie kijken niet alle soorten lezen nadelig of
in dezelfde mate beïnvloedt. Geïllustreerde en/of eenvoudig vormgegeven bladen die geen
geconcentreerde aandacht vergen, zouden, anders dan bladen van meer complexe aard, niet te
lijden hebben onder de opkomst van de televisie. Tevens wees Belson als een van de eersten
op het complementaire karakter van het lezen van boulevardbladen en het kijken naar
televisieamusement (Belson 1961).
De gedachte dat televisie wel het complexe, maar niet het eenvoudiger type lectuur
beconcurreert, vormt het tegendeel van de voorgaande redenering. De laatste is echter
consistent met de assimilatietheorie en gaat dus ook terug op veronderstellingen over
individueel gedrag. De uitspraak van Belson mist zo'n theoretisch uitgangspunt, zodat men
niet nader kan preciseren onder welke omstandigheden of bij welk soort mediagebruikers de
veronderstelde verschuivingen zich zullen voordoen. Wat gebeurt er als de aanvankelijke
lezers van strips en boulevardbladen hele dagen met een overeenkomstig tv-aanbod worden
geconfronteerd?
Op basis van de eerder uiteengezette redenering is het waarschijnlijker dat in die situatie
vooral de eenvoudige lectuur beconcurreerd zal worden. Substitutie van lezen door tv kijken
(overdag) ligt immers het meest voor de hand in een situatie waarin tv-programmamakers en
uitgevers op een zelfde breed publiek mikken. Zoals in paragraaf 9.5 is betoogd, lijkt dit niet
alleen op de boulevardpers van toepassing te zijn, maar ook op de populaire landelijke
dagbladpers.
Dag- of weekbladen die uitvoerig berichten over politieke, maatschappelijke en culturele
gebeurtenissen en dus veeleer appelleren aan interesses van personen die in de stof zijn
ingevoerd, zullen naar verwachting weinig concurrentie van het grovere massamedium
televisie te duchten hebben. Deze hypothese bleek in grote lijnen houdbaar voor de Nederlandse situatie tussen 1975 en 1985 (Knulst en Kalmijn 1988: 125-130). De omstandigheden
waren in 1990 in zoverre veranderd dat er toen hele dagen Nederlandstalige televisie werd
uitgezonden.
Operationalisering van de hypothesen en de beperkingen van het materiaal
Om de hypotheses te toetsen, moet volstaan worden met een grove manier van
operationaliseren. Het tijdsbudgetonderzoek is opgezet en telkens herhaald voor allerhande
praktische toepassingen. Daardoor bestaat er nu weliswaar een fraaie tijdreeks over
leesgewoonten, maar de beschikbare achtergrondvariabelen missen de fijnmazigheid voor
uitgesponnen analyses, georiënteerd op een bepaalde theorie14 en in die zin gaat het hier om
een secundaire analyse.
Het beschikbare onderzoeksmateriaal bevat geen meting van de kennis die respondenten met
betrekking tot diverse interessegebieden bezitten. De hypothese dat personen op terreinen
waarin ze ingewijd zijn voor de (uitvoerige) gedrukte informatie zullen blijven kiezen, laat
zich dan ook alleen toetsen als men terugvalt op het opleidingsniveau als globale indicator
voor kennis en interesse.
Gegevens over de leeftijd waarop ondervraagden voor het eerst thuis televisie konden kijken,
ontbreken eveneens. Daarom moet ook hier met een globale indicator worden volstaan, i.c.
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het geboortejaar, of liever het tijdstip van de leerperiode (tussen circa 5 en 15 jaar). In dit
opzicht zijn de steekproeven telkens in tweeën gesplitst, met het geboortejaar 1950 als
scheidslijn. Degenen die vóór 1950 zijn geboren en hun primaire leerperiode gehad hebben in
het tijdvak vóór 1965, zijn aangemerkt als de groep die zonder televisie is opgegroeid. Eerst
in de tweede helft van de jaren zestig heeft televisie op algemene schaal ingang gevonden15 en
werden een tweede net en kleurentelevisie geïntroduceerd. Degenen wier primaire leerperiode
(van 5 tot 15 jaar) in het tijdvak van 1965 en later viel, zullen in het algemeen tijdens die
levensfase met televisie thuis zijn geconfronteerd. Hun geboortejaar valt derhalve in het
tijdvak vanaf 1950. De geboorteperiode als globale indicator voor het karakter van
mediaopvoeding, zo wordt dus aangenomen, zal mede van invloed zijn op het
substitutiegedrag en op de gehechtheid aan gedrukte media.
De rol van het onderwijsniveau, dat naar de mate van intellectuele competentie verwijst, is
gegeven de analyse in paragraaf 8.10 hier niet meer expliciet onderzocht. Aldaar werd
aangetoond dat de meerwaarde van hogere onderwijsniveaus in relatie tot het leesgedrag
cohortsgewijs is afgenomen. Onder jongere cohorten heeft een meerderheid minstens
middelbaar onderwijs genoten. Gegeven de ruime kansen tot deelname aan voortgezet
onderwijs, zullen verborgen intellectuele talenten onder de jongere cohorten lager opgeleiden
veel schaarser zijn dan onder de oudere. De jongste lichtingen met een hbo- en academisch
niveau lazen in 1990 bij voorbeeld nog maar net zo veel als de laagst opgeleide categorie uit
de cohorten 1919-1933 (bij een gelijke hoeveelheid tijd). Dit laat onverlet dat binnen groepen
van dezelfde geboorteperiode de hoger opgeleiden gemiddeld meer lezen dan de lager
opgeleiden (al is dit verschil bij oudere cohorten groter dan bij jongere).
In dit kader wordt niet opnieuw aangetoond dat verschillen in kennisniveau gemeten via
opleiding samenhangen met verschillen in leesgedrag, alsook met verschillen in substitutie
van leesactiviteiten. In de analyse wordt het opleidingsniveau wel steeds meegenomen, maar
steeds met de bedoeling om uitspraken te toetsen over groepen die qua intellectuele
competentie dezelfde achtergrond hebben. De uitspraken worden met andere woorden telkens
gecontroleerd voor effecten van opleidingsverschillen.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de volgende drie theoretisch onderbouwde uitspraken
worden getoetst.
- Onder groepen met een overeenkomstig opleidingsniveau zal het lezen het minst zijn
gereduceerd door degenen die vóór 1950 zijn geboren (socialisatiehypothese).
- Onder groepen van overeenkomstige opleiding en mediasocialisatie, zullen vrouwen het
lezen minder gereduceerd hebben dan mannen.
- Het lezen van specifieke bladen alsmede van boeken zal bij overeenkomstige opleiding
en socialisatieomstandigheden minder zijn afgenomen dan het lezen van bladen die op
een breed publiek zijn gericht.
Eerst is getoetst of de aan lezen en tv kijken bestede tijd door een relevante groep tussen twee
tijdstippen in significante mate is veranderd (zoals in tabel 10.2). Hierbij is gebruik gemaakt
van een difference of means-test (t-test). Vervolgens is onderzocht of de testfactor geboorteperiode dan wel sekse - in significante mate samenhangt met een verschil in mate van
verandering tussen de twee meetmomenten. Hiervoor is een variantieanalyse (Anova)
uitgevoerd en is uitgegaan van de significantie van het interactie-effect testfactor-jaar op de
waargenomen leesscores.
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Om te voorkomen dat er bij het eerste meetmoment een te lage celbezetting zou optreden, zijn
(ook) hier de gegevens van 1975 en 1980 samengevoegd. Dit laat zich goed verdedigen,
omdat tussen 1975 en 1980 de aan tv kijken bestede tijd gemiddeld ongeveer gelijk is
gebleven. Tussen 1975 en 1980 is de gelezen tijd wel teruggelopen, maar dit heeft hier tot
gevolg dat het onderzochte effect van de testfactor onderschat en niet overschat kan worden.
Het samenvoegen werkt dus hooguit in het nadeel van de hypothesen.
De hypothesen worden getoetst in een situatie van gelijke tijdsrestricties. Een nadere
uitsplitsing naar aantal vrije uren was technisch ongewenst en daarom zijn de waargenomen
gegevens over de aan lezen en tv kijken bestede tijd gestandaardiseerd voor een gelijke
hoeveelheid vrije tijd. In dit geval is gestandaardiseerd op 47 vrije uren per week,16 wat het
feitelijke weekgemiddelde op de twee meetmomenten het meest benadert.
De aan lezen bestede tijd kan toenemen, niet omdat personen meer zijn gaan lezen, maar
omdat hun gezichtsvermogen achteruit gaat en het lezen hun meer moeite kost. Teneinde dit
soort verschijnselen zo veel mogelijk buiten de analyse te houden, zijn de waarnemingen bij
personen van 80 jaar en ouder buiten beschouwing gelaten.
Het effect van de geboorteperiode op veranderingen in de gelezen tijd
In tabel 10.3 is het effect van de geboorteperiode onderzocht bij bevolkingscategorieën die
naar drie opleidingsniveaus zijn onderscheiden.
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Tabel 10.3 I Veranderingen in het tv kijken en lezen, naar geboorteperiode en opleidingsniveau, 1975/1980-1990
(in uren per week)a
tijdsbesteding in uren
1975/1980

1990

verschil
1975/1980-1990

A1 geboren na 1950
lo, lbo

tv
lezen

11,7
4,2

14,2
3,0

+2,5**
-1,2**

A2 geboren vóór 1950
lo, lbo

tv
lezen

11,4
5,6

12,7
5,0

+1,3**
-0,6**

B1 geboren na 1950
mo, mbo

tv
lezen

9,5
5,1

12,9
4,1

+3,4**
-1,0**

B2 geboren vóór 1950
mo, mbo

tv
lezen

10,0
6,7

11,1
6,7

+1,2**
0,0

C1 geboren na 1950
hbo, wo

tv
lezen

6,6
6,5

9,7
5,5

+3,1**
-1,1**

C2 geboren vóór 1950
hbo, wo

tv
lezen

8,5
7,5

9,6
7,7

+1,1*
+0,2

Tabel 10.3 II Significantie van veranderingenb in het tv kijken en lezen, naar geboorteperiode per
opleidingsniveau, 1975/1980-1990
veranderingen 1975/80-1990
geboren vóór 1950
geboren na 1950 (1)
(2)

verschila
1-2

A lo, lbo

tv
lezen

+2,5
-1,2

+1,3
-0,6

+1,2*
-0,6*

B mo, mbo

tv
lezen

+3,4
-1,0

+1,2
0,0

+2,2**
-1,0**

C hbo, wo

tv
lezen

+3,1
-1,1

+1,1
+0,2

+2,0**
-1,3

a

b

*
**

De tijdsbesteding is gestandaardiseerd per 47 uur vrije tijd per week (gemiddelde) en heeft betrekking op
personen tot 80 jaar.
Significantie van het (two way) interactie-effect cohort-jaar uit een Anova.
Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Uit tabel 10.3 I blijkt dat alle zes onderscheiden bevolkingscategorieën tussen de twee
meetmomenten in significante mate meer naar televisie zijn gaan kijken. De sterkste groei
heeft zich voorgedaan onder de cohorten die na 1950 zijn geboren en middelbaar of hoger
onderwijs hebben genoten (of die opleiding nog volgen).
Wat het lezen betreft is er bij vier van de zes groepen sprake geweest van een significante
teruggang. Onder de middelbaar en hoger opgeleiden die vóór 1950 werden geboren, deed
zich geen significante teruggang voor.
In alle onderzochte gevallen was de toename van het tv kijken onder de cohorten vanaf 1950
sterker dan onder de cohorten van vóór 1950 (tabel 10.3 II). Het omgekeerde geldt voor het
lezen, dat steeds het meest gereduceerd is onder het bevolkingsdeel dat sinds 1950 werd
geboren. Het verschil in de (relatief kleine) groep met hoger beroeps- of wetenschappelijk
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onderwijs bereikt echter geen significant niveau. Afgezien van deze laatstgenoemde uitslag
bieden de cijfers steun aan de socialisatiehypothese. Deze hypothese blijkt dus geldig zowel
voor veranderingen in kijkgewoonten als voor veranderingen in leesgewoonten. De
veronderstelling dat het kennisniveau (gemeten via opleidingsniveau) bepalend is voor de
continuering van leesgewoonten, blijkt alleen juist te zijn voor de groepen die vóór 1950 zijn
geboren.
Het effect van sekseverschillen op veranderingen in de gelezen tijd
Alvorens de socialisatiehypothese getoetst wordt voor groepen van verschillende sekse (tabel
10.5), wordt eerst onderzocht welk invloed sekse heeft gehad op groepen met overeenkomstig
opleidingsniveau (tabel 10.4).
Het bovenste tabeldeel (10.4 I) wijst opnieuw uit dat het tv kijken tussen de twee
meetmomenten in alle gevallen significant is toegenomen, terwijl het lezen op één
uitzondering na in significante mate is afgenomen. Alleen onder de groep van vrouwen met
hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs bereikt de teruggang van de aan lezen bestede
tijd geen significant niveau.
Bij de toename van de kijktijd hebben zich geen significante verschillen tussen mannen en
vrouwen voorgedaan. Ten aanzien van het lezen blijken mannen met middelbare of hogere
opleiding het lezen vaker te hebben gereduceerd dan vrouwen met een overeenkomstige
opleiding. In twee van de drie gevallen is dit dus in overeenstemming met de hypothese die
aan vrouwen een behoudender substitutiegedrag toeschrijft.

Tabel 10.4 I Veranderingen in het tv kijken en lezen, naar geslacht en opleidingsniveau, 1975/1980-1990 (in
uren per week)a
tijdsbesteding in uren
1975/1980

1990

verschil
1975/1980-1990

A1 mannen
lo, lbo

tv
lezen

12,1
5,1

14,3
3,9

+2,2**
-1,2**

A2 vrouwen
lo, lbo

tv
lezen

11,0
5,3

12,5
4,6

+1,5**
-0,7**

B1 mannen
mo, mbo

tv
lezen

10,9
6,0

13,2
4,5

+2,3**
-1,5**

B2 vrouwen
mo, mbo

tv
lezen

8,7
6,0

11,5
5,5

+2,8**
-0,5*

C1 mannen
hbo, wo

tv
lezen

8,3
7,2

10,4
6,2

+2,1**
-0,9**

C2 vrouwen
hbo, wo

tv
lezen

6,8
7,2

8,7
6,6

+1,9**
-0,6

Tabel 10.4 II Significantie van veranderingenb in het tv kijken en lezen, naar sekse per opleidingsniveau,
1975/1980-1990
veranderingen 1975/80-1990

A lo, lbo
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tv
lezen

mannen (1)

vrouwen (2)

+2,2
-1,2

+1,5
-0,7

verschila
1-2
+0,7
-0,5
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B mo, mbo

tv
lezen

+2,3
-1,5

+2,8
-0,4

-0,5
-1,1**

C hbo, wo

tv
lezen

+2,1
-0,9

+2,0
-0,6

+0,1
-0,3*

a

b

*
**

De tijdsbesteding is gestandaardiseerd per 47 uur vrije tijd per week (gemiddelde) en heeft betrekking op
personen tot 80 jaar.
Significantie van het (two way) interactie-effect seksejaar uit een Anova.
Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

Het effect van sekseverschillen en geboorteperiode op veranderingen in de gelezen tijd
Interessanter is echter om het substitutiegedrag in samenhang met de geboorteperiode te
toetsen (tabel 10.5).
Bij een verdere uitsplitsing naar geboorteperiode blijken er twee groepen te zijn die, in
afwijking van de algemene trend, meer in plaats van minder zijn gaan lezen (zie ook figuur
10.3). Het gaat hierbij om vrouwen die vóór 1950 zijn geboren en middelbaar of hoger
onderwijs hebben genoten (D2 en F2 in tabel 10.5 I). In beide gevallen wijkt deze
verandering significant af van die bij de seksegenoten met overeenkomstige opleiding, maar
die sinds 1950 zijn geboren (tabel 10.5 II).
Zoals tabel 10.3 al uitwees, hebben de cohorten van na 1950 het tv kijken sterker opgevoerd
dan de cohorten van vóór 1950. Opgesplitst naar sekse zijn de verschillen in toename bij de
lager opgeleiden niet langer significant (bij de vrouwen zijn de verschillen tussen de cohorten
bijzonder gering). In figuur 10.3 zijn de gegevens van tabel 10.5 I grafisch weergegeven.
Beter dan uit tabel 10.5 valt uit figuur 10.3 af te leiden dat de mate van teruggang in het lezen
in het geval van de mannen correspondeert met de mate van toename van het tv kijken. Bij de
vrouwen is die samenhang er niet, althans niet bij de vrouwen geboren vóór 1950 met
middelbare of hogere opleiding. Opmerkelijk bij hun tegenvoeters, dat wil zeggen vrouwen
met een overeenkomstige opleiding maar van de cohorten van 1950 en later, is de bijzondere
sterke toename van de aan tv kijken bestede tijd. Dit wijst op een inhaalbeweging ten
opzichte van de mannen (een inhaalbeweging die zich in dezelfde periode al evenzeer bij het
autogebruik heeft voorgedaan, zie Batenburg en Knulst 1993).
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Tabel 10.5 I Veranderingen in het tv kijken en lezen, naar geslacht, opleidingsniveau en cohort, 1975/1980-1990
(in uren per week)a
tijdsbesteding in uren
1975/1980

1990

verschil
1975/1980-1990

A1 mannen
geb. na 1950, lo, lbo

tv
lezen

12,3
3,7

15,2
2,6

+2,9**
-1,1**

A2 mannen
geb vóór 1950, lo, lbo

tv
lezen

12,0
5,7

13,4
5,1

+1,5**
-0,7*

B1 vrouwen
geb. na 1950, lo, lbo

tv
lezen

11,2
4,7

12,9
3,6

+1,8*
-1,1**

B2 vrouwen
geb. vóór 1950, lo, lbo

tv
lezen

10,9
5,5

12,1
5,0

+1,3**
-0,6*

C1 mannen
geb. na 1950, mo, mbo

tv
lezen

10,9
4,9

13,9
3,5

+3,0**
-1,4**

C2 mannen
geb. vóór 1950, mo, mbo

tv
lezen

10,9
7,0

11,9
6,1

+1,0
-0,9*

D1 vrouwen
geb. na 1950, mo, mbo

tv
lezen

8,2
5,4

12,0
4,7

+3,8**
-0,8*

D2 vrouwen
geb. vóór 1950, mo, mbo

tv
lezen

9,1
6,5

10,5
7,2

1,4**
+0,8*

E1 mannen,
geb. na 1950, hbo, wo

tv
lezen

7,5
6,5

10,6
5,4

+3,2**
-1,1*

E2 mannen,
geb. vóór 1950, hbo, wo

tv
lezen

8,8
7,6

10,1
7,3

+1,3
-0,3

F1 vrouwen,
geb. na 1950, hbo, wo

tv
lezen

5,2
6,6

8,7
5,6

+3,5**
-1,0

F2 vrouwen
geb. vóór 1950, hbo, wo

tv
lezen

7,9
7,1

8,9
8,4

+0,9
+1,3*

Over het geheel genomen blijkt de geboorteperiode een betere voorspeller te zijn voor de
toename van de kijktijd dan opleidingsniveau. In hoofdstuk 3 werd al geconstateerd dat het
effect van het opleidingsniveau op de kijktijd is verminderd. Onder middelbaar en hoger
opgeleiden, zo bleek aldaar, had zich een inhaalbeweging ten opzichte van lager opgeleiden
voorgedaan. Thans is duidelijk dat dit vooral aan het gedrag van de jongere cohorten kan
worden toegeschreven.
Het effect van opleiding en geboorteperiode op veranderingen bij diverse soorten lectuur
Volgens de redenering zou het lezen het meest zijn gereduceerd bij het type lectuur dat op een
breed publiek is afgestemd. Gedrukte media met een specialistische inhoud en/of gericht op
een specifieke publieksgroep zouden minder te lijden hebben van de opmars van de televisie.
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Tabel 10.5 II Significantie van veranderingenb in het tv kijken en lezen, naar geboorteperiode per sekse en
opleidingsniveau, 1975/1980-1990
veranderingen 1975/1980-1990
geboren na 1950 (1)

geboren vóór 1950
(2)

verschila
1-2

A mannen, lo, lbo

tv
lezen

+2,9
-1,1

+1,5
-0,7

+1,4
-0,4

B vrouwen, lo, lbo

tv
lezen

+1,8
-1,1

+1,3
-0,6

+0,5
-0,5

C mannen, mo, mbo

tv
lezen

+3,0
-1,4

+1,0
-0,9

+2,0**
-0,5

D vrouwen, mo, mbo

tv
lezen

+3,8
-0,8

+1,4
+0,8

+2,6**
-1,6**

E mannen, hbo, wo

tv
lezen

+3,2
-1,1

+1,3
-0,3

+2,0*
-0,8

F vrouwen, hbo, wo

tv
lezen

+3,5
-1,0

+0,9
+1,3

+2,6*
-2,3*

a

b
*
**

De tijdsbesteding is gestandaardiseerd per 47 uur vrije tijd per week (gemiddelde) en heeft betrekking op
personen tot 80 jaar.
Significantie van het (two way) interactie-effect cohort-jaar uit een Anova.
Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)
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In tabel 10.6 is die stelling getoetst. Er zijn daar drie soorten gedrukte media onderscheiden,
te weten:
- boeken;
- specifieke kranten en tijdschriften, waaronder begrepen zijn: NRC Handelsblad, de
Volkskrant, Trouw, de landelijke confessionele dagbladen en de opinieweekbladen;
- kranten en tijdschriften voor een breed publiek, waaronder gerekend zijn: De Telegraaf,
Algemeen Dagblad en verder alle boulevardbladen.
Overige soorten kranten en bladen zijn hier buiten beschouwing gelaten.
De getoetste stelling blijkt in het algemeen niet op te gaan. De aan boeken en specifieke
bladen bestede tijd is vaker in significante mate teruggelopen dan de tijd besteed aan de
bladen voor een breed publiek (tabel 10.6 II). Slechts in een enkel geval, en wel onder de
cohorten van vóór 1950 met hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs, is de aandacht
voor boeken of specifieke lectuur niet teruggelopen. De aan boeken bestede tijd heeft hier
zelfs een opmerkelijke opleving meegemaakt. Een verdere analyse wees uit dat dit vooral aan
de vrouwen uit deze subcategorie is toe te schrijven.
Het feit dat de onderscheiden publieksgroepen in het algemeen niet selectief zijn geweest bij
het reduceren van hun leestijd, betekent overigens niet dat ook de verschillen tussen
cohortgroepen hier zijn vervaagd (tabel 10.5 II). In het geval van boeken was de teruggang
onder de cohorten van 1950 en later steeds significant sterker dan onder de cohorten van vóór
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1950 (ongeacht het opleidingsniveau). In het geval van specifieke bladen heeft dit patroon
zich niet bij de groep met middelbaar onderwijs voorgedaan, en bij de groep met hoger
beroeps- of wetenschappelijk onderwijs niet in significante mate.
Terwijl alle onderscheiden groepen tussen 1975 en 1990 (met name tussen 1980-1985) meer
tijd aan televisie kijken hebben besteed, hebben niet alle groepen de leestijd in gelijke mate
gereduceerd. De generaties van vóór 1950 hebben minder gekort op het lezen dan de
generaties van na 1950. Vrouwen geboren vóór 1950, die middelbaar en hoger onderwijs
volgden, zijn zelfs meer gaan lezen, met name in boeken.
Het gevolg van die uiteenlopende reacties op het uitbreidende televisieaanbod is geweest dat
de samenstelling van het lezerspubliek in de afgelopen decennia geleidelijk is veranderd.
Mensen die tegenwoordig nog veel plegen te lezen, komen het meest voor onder de oudere
generatie die ten minste middelbaar onderwijs heeft genoten en voorts onder de jongere
generaties met hoger en wetenschappelijk onderwijs. Onder jongeren met minder scholing
werd het lezen tot nu het meest tegen televisie ingeruild.
10.7 Samenvatting
Op grond van de voorgaande hoofdstukken is duidelijk dat de televisie niet de enige oorzaak
van de teruggang in het lezen kan zijn geweest, dat er - met andere woorden - nog andere
factoren in het spel zijn. Behalve tv kijken zijn in dit hoofdstuk vier factoren die tot dusver
niet konden worden vrijgepleit en die van negatieve invloed kunnen zijn geweest, nader
onderzocht, te weten: het toegenomen aantal taakcombineerders, de toegenomen concurrentie
van andere vormen van vrijetijdsbesteding, de afgenomen waardering voor lectuur in verband
met een overvloedig aanbod, en het afgenomen vermogen van het publiek om informatie op
zinvolle wijze te ordenen.
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Tabel 10.6 I Veranderingen in het lezen van diverse soorten lectuur, naar geboorteperiode en opleidingsniveau,
1975/1980-1990 (in uren per week)a
tijdsbesteding in uren

A1

geboren na 1950
lo, lbo

A2

geboren vóór
1950
lo, lbo

B1

B2

C1

C2

geboren na 1950
mo, mbo

geboren vóór
1950
mo, mbo

geboren na 1950
hbo, wo

geboren vóór
1950
hbo, wo

verschil
1975/1980-1990

1975/1980

1990

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

1,5

0,7

-0,9**

1,5
1,1

1,0
1,1

-0,5
+0,1

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

1,2

1,2

-0,1

0,5
2,4

0,2
2,3

-0,3**
-0,1

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

1,9

1,4

-0,6**

0,4
1,3

0,3
1,2

-0,2**
-0,1

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

1,9

1,9

0,0

1,0
2,6

0,5
3,0

-0,4**
+0,4**

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

2,0

1,7

-0,3

1,7
1,7

1,3
1,4

-0,4*
-0,3

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

1,8

2,7

+0,9**

1,7
2,3

1,8
2,1

+0,1
-0,2

Slechts een gering deel van de teruggang in de leestijd (ca. 15%) kan worden toegeschreven
aan de toename van de proportie taakcombineerders, ondanks het gegeven dat mannelijke
taakcombineerders hun leestijd in vergelijking met hun evenredig belaste voorgangers uit
1975 ook nog extra reduceerden.
Enerzijds lezen breed geïnteresseerde mensen relatief veel, anderzijds was de teruggang van
de leestijd het sterkst onder degenen die zich in de onderzochte week met een breed scala aan
vrijetijdsactiviteiten had beziggehouden. Met name jongeren en lager opgeleiden met een
breed activiteitenrepertoire lijken uitgaan en sporten als een alternatief voor lezen op te
vatten, althans in de zin dat ze daar de tijd voor vrijmaken die hun voorgangers voorheen nog
aan lezen besteedden. Toetst men het verband tussen de mate van diversiteit
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Tabel 10.6 II Veranderingen in het lezen van diverse soorten lectuur,b naar geboorteperiode en opleidingsniveau,
1975/1980-1990
veranderingen 1975/80-1990

A lo, lbo

B mo, mbo

C ho, wo

a

b

*
**

boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed
boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed
boeken,
kranten en
tijdschriften:
-specifiek
-breed

verschil*
1-2

geboren na 1950 (1)

geboren vóór 1950
(2)

-0,9

-0,1

-0,8**

-0,5
+0,1

-0,3
-0,1

-0,2**
+0,2

-0,6

0,0

-0,6*

-0,2
-0,1

-0,4
+0,4

+0,2*
-0,5**

-0,3

+0,9

-1,2**

-0,4
-0,3

+0,1
-0,2

-0,5
-0,1

De tijdsbesteding is gestandaardiseerd per 47 uur vrije tijd per week (gemiddelde) en heeft betrekking op
personen tot 80 jaar.
Significantie van het (two way) interactie-effect cohort-jaar uit een Anova.
Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '90)

van activiteiten en de mate van afname van het lezen, dan is een hoge mate van diversiteit
slechts onder een deel van de steekproeven samen gegaan met een meer dan gemiddelde
afname van het lezen. Dit patroon heeft zich alleen in significante mate voorgedaan onder
mannen met ten hoogste mavo-opleiding.
Terwijl het gebruik van lectuur stagneert, is het aanbod van boek- en tijdschrifttitels sinds de
jaren zeventig voortdurend gegroeid. Alleen het aantal krantetitels liep terug. Behalve uit het
titelaanbod in de tijdschriftenbranche spreekt ook uit de opkomst van commerciële tv- en
radiozenders en van gesponsorde of gratis bladen optimisme over het absorptievermogen van
het publiek. Niettemin bestaat het risico dat de overvloed aan informatie ten koste zal gaan
van de waardering ervoor. In concreto zou de ongebreidelde aanvoer van gratis lectuur ertoe
kunnen leiden dat lectuur waarvoor het publiek wel bereid was te betalen, op den duur uit de
markt wordt gedrukt. De afname van aan tijdschriften bestede tijd kan als een aanwijzing
hiervoor gezien worden. Ten gevolge van het komen en gaan van tijdschrifttitels en van de
toevloed van gratis bladen lijkt de waardering voor tijdschriften meer dan trendmatig te zijn
verminderd.
Ten slotte is erop gewezen dat het publiek immuun zou worden voor `boodschappen' omdat
het, als gevolg van een slinkend geloof in godsdienstige of wereldlijke beginselen, steeds
minder in staat zou zijn om informatie op zinvolle wijze te ordenen. De mate van religiositeit
heeft echter geen invloed gehad op veranderingen in leesgewoonten, terwijl de teruggang van
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opiniebladen niet uit de pas loopt met de teruggang voor verhalende lectuur in het algemeen,
zodat weinig aanwijzingen ten faveure van deze hypothese voorhanden zijn.
Drie van de voornoemde verklaringen voor de afname van de leestijd - verklaringen die niet
met de rol van de televisie van doen hebben - kunnen niet worden weerlegd: de toename van
het aantal taakcombineerders, de grotere diversiteit van het vrijetijdsrepertoire en het
overaanbod aan lectuur. Niettemin leggen deze drie verklaringen onvoldoende gewicht in de
schaal om te concluderen dat het tv kijken niet van belang is voor de verklaring van de
afgenomen leesgewoonten.
Waarom ruilen personen lezen in tegen tv kijken en voor wie geldt dit? Op basis van aan de
cognitieve psychologie (assimilatietheorie) en de consumenteneconomie (substitutietheorie)
ontleende inzichten werd de stelling uitgewerkt dat de substitutie van lezen door tv kijken
afhankelijk is van de kennis en ervaring die men ten aanzien van informatie en fictie
ontwikkeld heeft. Hoe beter iemand op een bepaald gebied is ingevoerd, hoe minder iemand
geneigd zal zijn om het lezen hierover op te geven ten gunste van het televisie kijken.
Competentie en ervaring zouden bepalend zijn voor het vasthouden aan leesgewoonten tijdens
de opmars van de televisie. Het is waarschijnlijk dat de mate van leesvaardigheid afhangt van
de periode waarin men opgroeide. Mensen die onder de heerschappij van het gesproken en
geschreven woord opgroeiden, zijn er bedreven in zich lezend te vermaken. Recentere
generaties uit het televisietijdperk waren niet in die mate op teksten aangewezen en hebben
bijgevolg minder leesroutine opgedaan.
Verschillen in de socialisatieperiode zouden derhalve aan verschillen in substitutiegedrag ten
grondslag kunnen liggen. De cohorten die vóór 1950 werden geboren, zo luidt de te toetsen
stelling, ruilden lezen minder vaak in voor televisie kijken dan de cohorten van 1950 en later.
De analyses wezen inderdaad op een sterkere toename van het tv kijken onder de cohorten
vanaf 1950 dan onder de cohorten van vóór 1950, terwijl lezen het meest werd gereduceerd
door degenen die sinds 1950 werden geboren. Deze bevindingen ondersteunen de
socialisatiehypothese.
Competentieverschillen met betrekking tot traditionele overdrachtstechnieken op cultureel
gebied zouden tevens kunnen leiden tot een verschil in substitutiegedrag tussen mannen en
vrouwen. Aannemende dat vrouwen op dit terrein meer ingewijd zijn, zullen zij zich bij de
overstap naar nieuwe communicatietechnieken terughoudender opstellen.
De toename van de kijktijd geeft geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen te
zien, wel hebben mannen met middelbare of hogere opleiding het lezen sterker gereduceerd
dan vrouwen met een overeenkomstige opleiding, hetgeen een gedeeltelijke ondersteuning
lijkt te zijn van de stelling dat vrouwen behoudender zijn in hun substitutiegedrag. Wordt
echter de socialisatieperiode bij de toetsing betrokken, dan blijkt het effect van de
geboorteperiode sterker dan dat van de sekseverschillen (gecontroleerd voor
opleidingsniveau). Geboorteperiode is ook een betere voorspeller van de toename van de
kijktijd dan opleidingsniveau. De eerdere constatering dat de middelbaar en hoger opgeleiden
op dit punt de lager opgeleiden aan het bijbenen waren, kan nu worden gepreciseerd in de zin
dat dit voornamelijk aan de jongere cohorten met een middelbare/hogere vooropleiding kan
worden toegeschreven.
Uit de theorie die substitutiegedrag afhankelijk stelt van ervaring en competentie valt ook de
stelling af te leiden dat het lezen van eenvoudige en breed toegankelijke kranten en bladen het
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meest zou zijn gereduceerd. Lezers van complexe of specialistische kranten en bladen zouden
immers minder te winnen hebben bij een ruimer televisieaanbod dat op een breed publiek
mikt. Deze stelling blijkt niet houdbaar. De aan boeken en specifieke bladen bestede tijd liep
sterker terug dan de aan brede publieksbladen bestede tijd.
De aftocht van het lezen is niet eenduidig herleidbaar tot de opmars van het televisie kijken.
De toename van de taakcombinatie, van de diversiteit van de vrijetijdsbesteding en van het
lectuuraanbod zijn daar mede debet aan, terwijl het tv kijken ook ten koste ging van andere
niet-geagendeerde vormen van tijdsbesteding. Wel is de substitutie van lezen door tv kijken
afhankelijk van het feit of men onder de heerschappij van het woord dan wel in het tv-tijdperk
opgegroeid is. Geboorteperiode is in dit opzicht belangrijker dan geslacht en
opleidingsniveau.
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In 1975/1980 zowel als in 1990 scoorde 24% van de steekproeven in de klasse tot 9 activiteiten per 47 uur; tot de
klasse van 13 activiteiten en meer behoorde in 1975/1980 34% en in 1990 37% van de steekproeven.
Sekse en opleidingsniveau zijn van sterke invloed op de mate van diversiteit.
Deze procedure kan hooguit tot onderschatting van het te onderzoeken effect leiden, aangezien de leestijd in 1980
gemiddeld lager was dan in de steekproef van 1975.
Anders echter dan in onderhavige redenering, meent hij een kern van informatie te kunnen aanwijzen die enerzijds
voor het publiek belangwekkende kennis bevat en anderzijds overtollige informatie die hieraan niets heeft toe te
voegen. Afgezien van het bezwaar tegen de normatieve lading van zo'n uitspraak (wie zal uitmaken welke informatie
overbodig is) heeft de overload aan informatie in de visie van Cuilenburg geen invloed op de waardering van de
reeds beschikbare. Dit nu is een vrij statische visie, die voorbijgaat aan inzichten over het verschijnsel inflatie.
Naar de drukpers vertaald zou die erop neerkomen, dat steeds meer consumenten gratis drukwerk als normaal gaan
zien en steeds minder bereid zijn nog voor bladen te betalen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er steeds meer
betaalde bladen uit de markt worden gedrukt.
Dat komt zeker niet omdat er nog weinig op die vraag is gestudeerd. Integendeel, de vraag waaraan dingen hun
schoonheid ontlenen en waarom mensen schoonheid als aangenaam ervaren, heeft filosofen vanouds al bezig
gehouden. Ook bij jongere vakken als cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, taal- en literatuurwetenschap,
psychologie, neurofysiologie, sociologie en culturele antropologie zijn er specialisaties die zich op die of daarvan
afgeleide vragen richten. Reeds dit feit wijst op het ingewikkelde en veelzijdige karakter van de materie. Op zichzelf
zou dit geen belemmering hoeven te zijn voor de vorderingen van de kennis, maar hier lijkt dit wel het geval te zijn
geweest. Het lijkt alsof elke discipline dit complexe vraagstuk eigenzinnig, dat wil zeggen door eenzijdig gebruik van
visies en instrumenten van het eigen vakgebied, zou willen oplossen. Dit gedrag lijkt op dat van toeristen die komend
vanuit uiteenlopende richtingen in een en dezelfde stad zijn neergestreken, maar aldaar telkens weer verschillende
bezienswaardigheden bezoeken. Uit hun reisverslagen zou niet zijn op te maken dat de reizigers in dezelfde stad
hebben rondgelopen. Ook de disciplines beginnen hun onderzoek veelal vanuit uiteenlopende vertrekpunten waardoor
men dikwijls ook bij onderling verschillende onderwerpen uitkomt.
Vanwege verschillen in terminologie en onderzoeksmethode valt het soms niet eens op dat verschillende disciplines
zich met hetzelfde onderwerp hebben beziggehouden. De resultaten laten zich hierdoor niet eenvoudig op
complementaire wijze benutten.
Dit zou tevens verklaren waarom er geen tegenstelling blijkt te bestaan tussen enerzijds nieuwsgierigheid of behoefte
aan spanning en anderzijds vrees voor het onbekende. Beide soorten van emoties blijken zich naast elkaar voor te
doen. Mensen hebben in het algemeen een afkeer van drastische veranderingen, ongeacht de vraag of ze op bepaalde
terreinen uitdagingen of nieuwe ervaringen goed de baas kunnen. Trouwens, capabele lieden zien zich op hun terrein
evenmin graag voor complete verrassingen geplaatst.
Volgens een bepaalde richting in de psychologie zou de activering van het zenuwstelsel (arousal) onder invloed van
stimuli (of een afwisseling van stimuli die nu eens de activering opvoeren, dan weer deze reduceren) als aangenaam
worden ervaren (zgn. arousal-jag-theorie, Berlyne 1971, zie Frijda 1988: 360-374). Deze theorie lijkt door nieuwere
inzichten te zijn achterhaald. Het kan niet aannemelijk worden gemaakt dat een absoluut niveau van arousal (of een
schommeling daarin) als zodanig prettig zou zijn. De behoefte aan sensatie, spanning, nieuwe ervaringen, komt niet
zozeer voort uit verveling (onderstimulering), als wel uit een behoefte verworven capaciteiten daadwerkelijk te
benutten (Frijda 1988: 364).
Nieuwsgierigheid of spanning zijn waarschijnlijk wel terug te voeren tot een oorsprong van vrees of angst. Als angst
voor het vreemde is overwonnen door een basis van vertrouwen, dan krijgt het onbekende het karakter van een
uitdaging, van een opgave om kennis en ervaring over de omgeving op te doen en de omstandigheden te leren
beheersen. Als dat vermogen en zelfvertrouwen zich eenmaal hebben ontwikkeld, en men zoekt die uitdagingen
welbewust, dan geeft dit tevens het verschil aan tussen het verlangen naar spanning en de meer primaire emoties als
angst, woede of verdriet, die men niet zoekt (Frijda 1988: 97).
Het voordeel van de assimilatietheorie is verder dat deze, anders dan de arousal jag-theorie niet eenzijdig op
receptieve ervaringen geënt is. Zij is tevens geldig voor genoegens die aan lichamelijke of ambachtelijke
behendigheid ontleend worden, zoals sport of het bespelen van een muziekinstrument.
De soorten nieuws, verhalen, theater of muziek verschillen op grond van de complexiteit van het gebodene.
Informatie die met behulp van beelden, melodie, ritme of rijm is gestructureerd, is bevattelijker dan tekstuele
informatie zonder visuele of auditieve structurering. In vergelijking met beelden of muziek, vergen gedrukte teksten
een extra stap bij het decoderen. In vergelijking met gevisualiseerde verslagen vergt lezen meer inspanning en
daardoor ook meer geduld alvorens de inspanning wordt beloond. Lettercombinaties dienen omgezet te worden in
klanken of woordbeelden en van die serie dient men daarnaast de zin of samenhang te onderkennen. Binnen visuele,
auditieve of tekstuele uitingen zijn er opnieuw complexere en eenvoudigere soorten.
Bij nieuwsverslagen of commentaren wordt veelal stilzwijgend aangenomen dat lezers of kijkers bekend zijn met de
voorgeschiedenis of met de politieke verhoudingen. Bij lezers van literatuur wordt een grote mate van
inlevingsvermogen op grond van levenservaring aanwezig verondersteld, evenals vertrouwdheid met stijlfiguren of
narratieve conventies. Aangezien het aanbod zelden informatie bevat over de vereiste mate van inwijding, leiden
consumenten die ontbrekende informatie af uit stereotypen of secundaire kenmerken (bij voorbeeld het tijdstip van
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een tv-uitzending).
Om die reden gelden kranteartikelen of radiocauserieën van vóór de televisieperiode als moeilijker dan een
tv-uitzending, zelfs wanneer die in hun tijd brede populariteit genoten. Om dezelfde reden geldt een schilderij met
slechts enkele kleurvlakken, maar zonder concrete of herkenbare tekens, als ongewoon en moeilijk voor een oog dat
aan televisiebeelden en foto's gewend is.
De behoefte aan een dergelijke analyse is ook eerst bij het beschikbaar komen van drie meetmomenten (in 1985)
ontstaan.
In 1960 bedroeg het aantal geplaatste televisietoestellen 25 per 100 huishoudens, in 1965 68 en in 1970 82 per 100
per huishoudens.
De hoeveelheid vrije uren is de belangrijkste determinant van de naar televisie gekeken tijd en de op een na
belangrijkste van de gelezen tijd.
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11 Samenvatting en afsluitende beschouwing

11.1 Onderzoeksopzet en probleemstelling
De moderne maatschappij draait voor een groot deel op schriftelijke communicatie. Zonder
leerboeken, formulieren of tekstregels op een beeldscherm kunnen mensen tegenwoordig
weinig beginnen. Ook buiten werk- en studietijd zijn er steeds de instructies, de ondertitels
dan wel de reclameopschriften die zich opdringen om gelezen te worden.
Ook traditionele produkten van de drukpers verschijnen nog steeds op grote schaal, als
lectuur waarvan de inhoud een doel op zichzelf vormt. Het gaat hier om een grote
verscheidenheid aan boeken, kranten en tijdschriften die het publiek uit eigen beweging kiest.
Dit lezen om het lezen bereikte zijn grootste populariteit in de eerste helft van deze eeuw. Uit
het eerste landelijke tijdsbestedingsonderzoek, dat in Nederland halverwege de jaren dertig
werd gehouden, bleek dat de onderzochte werkende bevolking ruim een kwart van de vrije tijd
aan lezen had besteed. Dat was ongeveer evenveel als in de huidige periode aan televisie
kijken wordt besteed. Twintig jaar later, in 1955, bleek iets minder dan een kwart van de vrije
tijd (22%) lezend te zijn doorgebracht, maar dit cijfer kwam naar voren uit een steekproef
waarin de gehele Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder was vertegenwoordigd. In alle
lagen en leeftijdsgroepen werd er toen gelezen, maar het meest onder het beter opgeleide deel
van de bevolking.
Sinds 1955 is de bevolking aangevuld met cohorten die telkens weer wat meer onderwijs
hebben genoten dan hun voorgangers. In vergelijking met de jaren vijftig kan er tegenwoordig
uit een veel diverser aanbod van boeken en bladen worden gekozen. Het huidige publiek
besteedt echter nog maar 11% van zijn eigen tijd aan lezen. Naar het zich bij de start van dit
onderzoeksproject al liet aanzien, is het lezen vooral onder de jongere gardes uit de gratie
geraakt.
Sinds 1955 zijn er grote veranderingen opgetreden in het gebruik van andere media. De
televisie maakte haar opwachting in de jaren vijftig en was halverwege de jaren zestig al
uitgegroeid tot het meest gebruikte medium. De aan televisie bestede tijd is tot in de tweede
helft van de jaren tachtig toegenomen. Evenals het lezen heeft het naar de radio luisteren
terrein verloren, en voor sommigen is het verleidelijk dit alles op het conto van de televisie te
schrijven. Die eenvoudige benadering laat echter verschillende zaken onopgelost. Uit een
eerdere analyse was al eens gebleken dat niet alle bevolkingsgroepen minder zijn gaan lezen
en voorts dat niet alle soorten lectuur minder worden gelezen (Knulst en Kalmijn 1988).
Bovendien bleken burgers media niet als een gesloten boekhouding te hanteren: meer tijd
gaan gebruiken voor het ene medium wordt niet noodzakelijk verrekend door tijd te
bezuinigen op een ander.
Sinds de jaren vijftig is er in de huiselijke sfeer meer veranderd dan de infiltratie van televisie.
Als mogelijke `belagers' van het lezen valt te denken aan:
- een gewijzigde verdeling van arbeid en zorgtaken, en hiermee samenhangende
veranderingen in de verdeling van gewerkte en vrije uren over personen en groepen;
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de sterke toename van de welvaart en de technische outillage in particuliere huishoudens,
en als consequentie hiervan een verbreding van het activiteitenrepertoire en een sterkere
concurrentie voor het lezen;
de verbreiding van een globale massa- en jeugdcultuur die telkens nieuwe rages
voortbrengt, de consumptie animeert en leden van het gezin afzonderlijk, als individu,
bespeelt;
de afgenomen betekenis van het gezin als consumptiegemeenschap op het gebied van
muziek, lectuur en schouwspel; ook de zuilen, die voorheen de smaakvorming binnen
gezinnen ondersteunden en stuurden, verloren op dit gebied aan betekenis;
het overstelpende aanbod aan gedrukte informatie, dat wellicht fnuikend heeft gewerkt op
de leeslust.

Bij elkaar zijn er drieërlei factoren die in de beschouwing moeten worden betrokken: de
veranderde samenstelling van het publiek, de proliferatie van de televisie en de
omstandigheden op het zijtoneel, zoals hiervoor opgesomd. In dit rapport hebben ze allemaal
meegespeeld bij het onderzoek van de leesgewoonten in de afgelopen periode van circa
55 jaar. Centraal in dit rapport staat derhalve de vraag hoe de veranderingen in
leesgewoonten zich laten verklaren.
Voorafgaande aan het verklaringsprobleem is het onderwerp uitvoerig beschreven, waarbij
drie facetten zijn belicht.
- Hoeveel werd er op de verschillende tijdstippen gelezen?
- Wat werd er gelezen: hoeveel aandacht ging er naar kranten, naar boeken en naar
tijdschriften en welke soorten hiervan worden minder dan wel meer gelezen?
- Wie las veel en wie weinig in de onderscheiden soorten lectuur; zijn de kenmerken van de
veellezers en matige lezers door de tijd hetzelfde gebleven?
Bij de centrale vraag naar de verklaring is de omslachtige maar meest overtuigende methode
van falsifiëring gevolgd, evenals in de voorgaande publikatie over dit onderwerp (Knulst en
Kalmijn 1988: hoofdstuk 5). Alvorens de rol van de televisie als meest genoemde oorzaak
wordt onderzocht, moet aannemelijk zijn dat de teruggang in het lezen niet hoofdzakelijk door
andere factoren kan zijn veroorzaakt. En wanneer de rol van het televisie kijken aan de beurt
komt, dient men zich steeds af te vragen of het televisie kijken voor alle
bevolkingscategorieën en voor alle soorten van lectuur een nadelige invloed heeft gehad.

11.2 Gebruikte bronnen
Voor de beantwoording van de vragen zijn verschillende bronnen gebruikt. Het meest is
teruggevallen op een zestal landelijke tijdsbestedingsonderzoeken:
- CBS Vrijetijdsbesteding in Nederland 1955/'56 (landelijke bevolking van 12 jaar en
ouder, oktober 1955-januari 1956, n = 7.230);
- CBS Vrijetijdsbesteding in Nederland 1962 (landelijke bevolking van 12 jaar en ouder,
november 1962, n = 4.008);
- SCP/Intomart Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) 1975 (landelijke bevolking van 12 jaar
en ouder, oktober 1975, n = 1.309);
- SCP/Intomart TBO 1980 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 2.730);
- SCP/Intomart TBO 1985 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 3.262);
- SCP/Intomart TBO 1990 (steekproefbasis/onderzoeksperiode als in 1975, n = 3.158).
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Voor een inzicht in leesgewoonten in de jaren dertig is gebruik gemaakt van een
kleinschaliger landelijk, zij het niet representatief, tijdsbudgetonderzoek van Blonk en Kruyt
(1936): De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse arbeiders (een onderzoek onder
arbeiders en lagere employés van 18 jaar en ouder, vermoedelijk in de periode 1934-1935, n
= 226).
De tijdsbudgetdata uit 1955/'56, 1962, 1975, 1980, 1985 en 1990 geven een momentopname
van het mediagebruik in het najaar (ofwel, in 1955/'56, in de periode van het najaar en het
begin van de winter). De gegevens uit 1934/'35 bestrijken vermoedelijk
verschillende jaargetijden. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het mediagebruik
zoals gemeten in het najaar en winterseizoen drastisch verschilt van dat in het voorjaar.
Het dagboeksysteem, waarbij respondenten hun bezigheden volgens klokverloop rapporteren,
geeft een aanvaardbare benadering van de realiteit. Het wordt respondenten niet eenvoudig
gemaakt hun favoriete activiteiten of die met sociaal aanzien, breed uit te meten en
beslommeringen of allerlei triviale bezigheden over het hoofd te zien. Het eigenlijke
onderzoeksobject wordt hierdoor niet eenzijdig uitvergroot, zoals in gespecialiseerde enquêtes
wel gebeurt. Ondanks de voordelen van een breed opgezet tijdsbestedingsonderzoek zijn geen
van de gebruikte onderzoeken opgezet als gespecialiseerd leesonderzoek.
In de onderzoeken is lezen opgevat als een opzichzelfstaande bezigheid, niet in dienst dus van
een praktische toepassing, die personen uit eigen beweging ondernemen. Het gaat hierbij in
het bijzonder om het lezen van als lectuur geproduceerde teksten, wat wil zeggen om kranten,
tijdschriften en boeken. Hoewel bij voorbeeld vaktijdschriften of bladen over
kinderopvoeding in de TBO's als lezen zijn gemeten, geldt dit niet voor teksten, opschriften,
instructies, en dergelijke die tijdens en in dienst van beroepsarbeid, studie of verzorgende
taken zijn doorgenomen.

11.3 Het lezen onder de heerschappij van het geschreven en gesproken woord
(1935-1960)
De door Blonk en Kruyt (1936) onderzochte groep besteedde 28% van de wekelijkse vrije
uren aan `lectuur, studie thuis of in de leeszaal'. Het lezen van kranten, boeken en tijdschriften
moet het grootste deel van die 28% hebben uitgemaakt, want dit werd (anders dan de
zelfstudie) nagenoeg door iedereen gedaan. De krant werd door 97% gelezen, tijdschriften
door 73% en boeken door 63%. Naar de radio luisterde 75% en gemiddeld over de gehele
groep werd hieraan 8% van alle vrije tijd besteed.
Bij het eerste tijdsbestedingsonderzoek van het CBS in 1955/'56 stonden door-de-weekse
dagen en de zaterdagmorgen nog overwegend in het teken van werk. Het onderzoek werd
gericht op dat weekdeel waarin niet gewerkt werd en de scholen dicht waren: de vijf
werkdagavonden van 17.30 tot 24.00 uur, de zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur en de zondag
van 8.00 tot 24.00 uur; te zamen een tijdvak van 60,5 uur. Daarbinnen werd ruim 5 uur aan
het lezen besteed, 22% van alle vrije uren. Het grootste deel hiervan of 2,4 uur viel toe aan
boeken, 2,1 uur aan kranten en 0,7 uur aan tijdschriften.
De rapporteurs vatten hun bevindingen als volgt samen: "Het lezen is gemeengoed, de
hoeveelheid eraan bestede tijd is in alle lagen der bevolking (zeker waar het mannen betreft)
vrijwel even groot." (CBS 1957b: 20). Mannen lazen wekelijks meer dan vrouwen: 6,2
tegenover 4,2 uur. Het verschil tussen de seksen bleek het grootst in de levensfase van 40 jaar
en ouder. Er werd onder mannen zowel als vrouwen meer gelezen naarmate de leeftijd hoger
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uitviel. Mannen van 60 jaar en ouder vulden maar liefst 29% van hun vrije uren met lezen,
jonge mannen tussen 18 en 23 jaar slechts 16%. In die levensfase werd het minst van al
gelezen.
Van alle gelezen tijd werd bij de 12-14-jarigen 81% aan boeken besteed. Dit aandeel voor
boeken daalde bij het ouder worden en was bij de 40-59-jarigen nog slechts 39%. Het
percentage aan kranten lezen bestede tijd was het grootst tussen de 24 en 40 jaar. De
geleidelijke verschuiving van boek naar krant en tijdschrift was zowel onder mannen als
vrouwen te vinden, zij het dat mannen over de gehele linie grotere belangstelling toonden
voor kranten, en vrouwen voor (dames)tijdschriften.
Naast het geslacht bleek de kerkelijke gezindte van invloed op de leesgewoonten.
Gereformeerden besteedden gemiddeld de meeste tijd aan lezen, namelijk 6 uur tijdens de
werkdagavonden en weekenddagen. Nederlands-hervormden en onkerkelijken brachten het in
1955/'56 gemiddeld tot 5,5 uur; rooms-katholieken lazen het minst: 4,2 uur per week. Dit
verschil werd vooral veroorzaakt door een geringere belangstelling voor boeken.
De binding aan de eigen confessie was volgens het CBS het sterkst bij het lezen van
radioprogrammabladen. Dagbladen namen in dit opzicht een tussenpositie in en de band was
het zwakst bij het lezen van romans. Uit een eerder radio-onderzoek uit 1953 viel op te
maken dat luisteren naar de radio in dit opzicht met romans lezen op een lijn kon worden
geplaatst.
Dat Nederlanders in de jaren vijftig vaker lazen dan nu lijkt overigens niet zo veel met de
geboden kwaliteit van de lectuur te maken te hebben. Alle geboden ontspanningsmogelijkheden werden destijds tamelijk massaal gebruikt. Bioscoop, revue en dansgelegenheden
liepen rond 1950 nog vol en ook de radio bereikte in die dagen haar grootste populariteit. De
grotere toeloop van publiek destijds wijst veeleer op een beperkter aantal mogelijkheden.
Dit tijdperk van schaarste aan afleiding en vermaak werd afgesloten door de komst van de
televisie. De kinderjaren van de televisie in de jaren zestig vielen samen met een forse sprong
voorwaarts in welvaart en technische toerusting van huishoudens en gezinsleden. De
solistische consumptie van massacultuur, die zich reeds bij boeken en bladen (strips, mannenen vrouwenbladen) had aangekondigd, kreeg een sterke impuls van het massale solisme bij
het gebruik van de transistorradio en pick-up. De rol van het gezin als kader voor
gemeenschappelijke cultuurbeleving raakte bij radio, muziekapparaten en lectuur uitgespeeld,
maar kreeg door het jongste medium opnieuw een impuls, althans in de beginfase. Voor de
zuilen, die in de hoogtijdagen van radio en gezinsblad over de schouders van de
gezinshoofden hadden meegeregeerd over de familiale cultuurconsumptie, bleek de eigen
subcultuur op den duur uitgeput voor de vulling en inkleuring van steeds meer
televisiezendtijd. Programma's en ideeën werden steeds vaker op de internationale markt
ingekocht. Onder leiding van de zuilen is de televisie in Nederland evenals elders geleidelijk
uitgegroeid tot de belangrijkste aanvoerlijn van internationale massacultuur.
Het aandeel van televisie, radio en grammofoon in de vrije uren van de avond en het
weekeinde steeg van 14% in 1955/'56 naar 30% in 1962. Het CBS constateerde dat degenen
die al vroeg een televisie hadden tot de groep behoorden waarin (tevoren) relatief weinig werd
gelezen. De eerste tv-bezitters lazen ongeveer de helft minder dan de (nagenoeg televisieloze)
steekproef uit 1955/'56. Gemiddeld over alle ondervraagden daalde het lezen van 22% naar
17% van de vrije tijd.
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De kenmerken van degenen die alles bijeengenomen tot de veellezers behoorden, waren in
1962 in grote lijnen dezelfde als in 1955/'56. Ten aanzien van het boeken lezen afzonderlijk
bleven de correlaties niet constant. In een vervolgonderzoek uit 1963 bleek het percentage
boekenlezers onder vrouwen voor het eerst hoger uit te vallen dan dat onder mannen. Geen
groot verschil, maar wel een omslagpunt, omdat het overwicht van vrouwen in latere
peilingen groter is geworden. Naarmate de rol van de televisie dominanter werd, haakten meer
mannelijke boekenlezers af dan vrouwelijke.

11.4 De veranderde omstandigheden sinds de jaren zeventig
Het aantal vrij te besteden uren is van grote invloed op de tijd die mensen lezend en vooral
ook televisie kijkend doorbrengen. De verdeling van het aantal vrije uren over leeftijds- en
sociale klassen is in de laatste decennia ongelijker geworden. Oorzaken hiervan zijn onder
meer verschuivingen in de arbeidsparticipatie, in de verdeling van zorgtaken en in de
huishoudensomvang. Het bevolkingsdeel in de leeftijd tot 50 jaar, en daarvan met name de
middelbaar en hoger opgeleiden, heeft in vergelijking met zijn voorganger in de jaren
zeventig tegenwoordig meer werk aan de diverse taken en houdt daardoor minder vrije tijd
over. Het bevolkingsdeel van 50 jaar en ouder alsmede de lager opgeleiden hebben
tegenwoordig, door de afgenomen hoeveelheid werk, juist meer vrije tijd.
Alle inkomensklassen hebben tot de jaren negentig naar verhouding kunnen delen in de
welvaartsgroei. Terwijl er natuurlijk verschillen zijn blijven bestaan in de bestede bedragen,
wijzen cijfers over de deelname aan luxe consumptiegewoonten op een sterke spreiding van
welvaart. Dankzij de schaalvoordelen van de massaproduktie zijn apparaten steeds
voordeliger geworden, waardoor huishoudens zich meerdere radio's, tv- en afspeelapparaten,
fototoestellen en dergelijke konden veroorloven. Binnen het gemechaniseerde huishouden is
op die manier het elektronisch toegeruste individu ten tonele verschenen. De kooplust bij
geluids- en audiovisuele apparaten was in de jaren zeventig en tachtig opmerkelijk. Van een
reeks van apparaten (kleurentoestellen, met of zonder Teletekst en afstandsbediening,
videorecorder, cd-speler, audioset, enz.) waren er in huishoudens met de lagere inkomens in
1990 gemiddeld ongeveer 4 aanwezig; in huishoudens met de hogere inkomens gemiddeld 5 à
5,5. In alle inkomensklassen was de omvang van de elektronische uitrusting tussen 1980 en
1990 overigens toegenomen.
Door de welvaartsgroei en de toegenomen technische uitrusting is het eenvoudiger geworden
aan steeds meer activiteiten of belevenissen deel te hebben: sinds 1975 is de diversiteit van
het individuele vrijetijdsgedrag met bijna 10% toegenomen. Hoewel de omstandigheden
vooral in vergelijking met de televisie- en autoloze jaren vijftig ingrijpend zijn gewijzigd,
worden evenals in 1955 nog steeds ongeveer twee van elke drie vrije uren thuis besteed.
Jongeren brengen minder vrije tijd thuis door, ouderen meer.
Welvaart en techniek stimuleerden individuen evenzeer om diverse goederen vaker op
hetzelfde moment te consumeren. In circa 90% van de gevallen dat mensen de radio of
muziekapparatuur hebben ingeschakeld, doen ze er iets anders bij. Lezen hoort tot de
bezigheden waarbij dit relatief vaak gebeurt. Televisie kijken wordt nog slechts in 25% van
alle bij de tv doorgebrachte tijd met andere bezigheden gecombineerd. Dit percentage is sinds
de jaren zeventig ook niet gestegen, zoals bij de radio wel het geval was.

11.5 Televisie: afleiding voor hele dagen
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Televisie heeft zich sinds de jaren zeventig ontwikkeld van een typisch avondmedium tot een
medium voor hele dagen. In 1975 viel 26% van alle gekeken tijd buiten het blok van 18.00
tot 22.00 uur, in 1990 39%. Vooral 's middags en 's morgens wordt er verhoudingsgewijs
vaker gekeken. In het programma-assortiment van de Nederlandse omroepen heeft zich in de
loop der jaren geen drastische wijziging voorgedaan. Het aandeel van de categorie
`informatieve programma's' (incl. infotainment en praatprogramma's) is door de komst van
middag- en ochtenduitzendingen nog het meest toegenomen.
In vergelijking met de jaren vijftig en zestig (en gemeten zoals destijds door het CBS) nam de
gemiddelde kijktijd toe van nog geen kwartier per week in de jaren vijftig tot 11 uur in 1990.
De forse toename tussen 1955 en het begin van de jaren zeventig valt hoofdzakelijk aan de
groei van het aantal kijkers toe te schrijven. Nadat televisie in nagenoeg alle huishoudens was
doorgedrongen (en praktisch iedereen kijker was geworden) is er vooral sprake geweest van
een groei van de gekeken tijd per kijker. Over een gehele week berekend is alle kijktijd tussen
1975 en 1990 toegenomen van 13,3 naar gemiddeld 15,4 uur, en de met aandacht gekeken
tijd van 10,2 naar gemiddeld 12 uur.
Niettemin keek de eerste - en vermoedelijk nog zeer kijklustige - groep tv-bezitters in de
beginjaren 's avonds en in het weekeinde meer dan het publiek van 1990, zeker als men
uitgaat van de veel beperktere zendtijd van toen. Uitgedrukt in procenten van het potentiële
kijkersaantal (`kijkdichtheid') is de gemiddelde belangstelling per uitgezonden programma
sindsdien gestaag gedaald. Zoals steeds oefent het exclusieve en schaarse de meeste
aantrekkingskracht uit.
In de periode 1975-1990 is de aan tv bestede tijd het meest toegenomen tussen 1980 en 1985,
als een gecombineerd effect van bekabeling, de opkomst van de video en de hoge
werkloosheid. Vervolgens is de kijktijd tussen 1985-1990 een weinig afgenomen, en dit
ondanks het feit dat de commerciële zender RTL4 in 1989 haar opwachting maakte. De
belangstelling die dit nieuwe net trok is grotendeels ten koste gegaan van de publieke omroep,
ten dele ook van tijd die voordien nog naar buitenlandse zenders en video werd gekeken.
`Zware' en `lichte' kijkers
De factoren die bepalen of mensen veel of weinig tijd bij de tv doorbrengen, lijken sinds de
eerste peilingen van het CBS niet essentieel te zijn veranderd. Mannen die weinig of geen
werk verrichten, met een lagere opleiding en zonder religieuze overtuiging, kijken het meest;
vrouwen die wekelijks 55 uur en meer voor hun diverse taken nodig hebben, met hbo of
universiteit als vooropleiding, en die praktiserend gelovig zijn, kijken het minst (dit alles
geldt bij gelijktijdige uitschakeling van andere invloeden).
Niettemin hebben zich tussen 1975 en 1990 enige interessante wijzigingen voorgedaan in de
invloed van achtergrondkenmerken op het kijkgedrag. De invloed van het aantal gewerkte
uren (kijkgelegenheid) is sinds 1975 sterker geworden, evenals die van de religiositeit. De
invloed van opleidingsniveau op verschillen in gekeken tijd is daarentegen afgenomen. Dit
laatste is veroorzaakt doordat de kijktijd van personen met middelbaar en hoger onderwijs,
die een inhaalbeweging maakten, relatief sterker is toegenomen dan die van lager opgeleiden.
Naar leeftijd werd de sterkste groei van de kijktijd waargenomen enerzijds bij de jeugd tot
20 jaar en anderzijds bij de ouderen boven de 70 jaar.
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Er kan meer gekozen en gezapt worden, maar is de kijker nu ook selectiever geworden?
Ondanks de verruiming van keuzemogelijkheden en de vereenvoudiging van het schakelen is
de verscheidenheid in het kijkmenu nauwelijks groter geworden. Wat reeds in de jaren
zeventig werd vastgesteld, geldt nog steeds: mensen verschillen het meest op grond van het
aantal uren dat ze bij de televisie zitten en niet zozeer door het soort programma's dat ze
bekijken. Verschil in voorkeur hangt evenals bij het allereerste tv-onderzoek van het CBS het
meest samen met opleidingsniveau. Lager opgeleiden vullen in vergelijking met middelbaar
en hoger opgeleiden een groter percentage van hun kijktijd met amusement (spelletjes,
muziekshows, e.d.) en drama (films, tv-series/soaps). Verschil tekent zich ook af bij de
zenderkeuze. De commerciële zenders (RTL4/5) hebben veel meer lager dan hoger opgeleiden
aangetrokken, hetgeen ten koste ging van de belangstelling voor de publieke omroep.
Daardoor is de vertegenwoordiging van middelbaar en hoger opgeleiden onder het publiek
van de publieke omroep procentueel gestegen. Belgische, Duitse en Engels(talig)e zenders
worden door hoog opgeleiden twee keer zo vaak bekeken als door laag opgeleiden.

11.6 Leesgewoonten in een televisietijdperk
Terwijl het televisie kijken vooral tussen 1980 en 1985 is toegenomen, viel de gemiddelde
leestijd in de periode 1975-1990 elke vijf jaar lager uit (figuur 11.1).

Figuur
11.1 (TBO'75,
Tijd besteed
Bron: SCP
'80,aan
'85,het
'90)aandachtig volgen van tv/video en aan het lezen als hoofdactiviteit,
1975/1980-1990 (in uren per week)

Uitgedrukt in procenten van de vrije tijd vormt de periode 1985-1990 echter een onderbreking
in de dalende trend in de gelezen tijd. De teruggang heeft zich voornamelijk in de hoek van
kranten en tijdschriften voorgedaan; boeken lezen geeft na 1985 een licht herstel te zien. Het
aandeel van kranten en boeken in de totale gelezen tijd is tussen 1975 en 1990 gestegen, dat
van de tijdschriften gedaald.
In vergelijking met 1955/'56 is het aandeel van tijdschriften in de huidige periode overigens
toegenomen. De 32% in 1975 was ruim het dubbele van de 13% in 1955/'56 en ook de 28%
uit 1990 ligt hier nog flink boven. Het aandeel van kranten in de totale gelezen tijd is
opmerkelijk stabiel gebleven (40% in 1955/'56 en 43% in 1990), het aandeel van boeken fors
teruggelopen (van 47% in 1955/'56, naar 29% in 1990).
Dat de gelezen tijd gemiddeld over alle ondervraagden tussen 1975 en 1990 is afgenomen,
komt vooral door een vermindering van het aantal Nederlanders dat in de loop van een week
nog wel eens pleegt te lezen. Ten aanzien van tijdschriften geldt echter dat zowel de groep
lezers is afgenomen, als de tijd die door de (slinkende) groep tijdschriftenlezers aan de bladen
is besteed. Voor wat kranten en boeken betreft, zijn vooral de lezers afgehaakt die er toch al
niet zo veel tijd in staken. De overgebleven groep leest gemiddeld meer tijd in haar kranten en
boeken. Over een week opgestapeld rest er voor kranten en tijdschriften nog steeds een
lezerskring van ruim twee derde van de bevolking van 12 jaar en ouder. Het cumulatieve
weekbereik bedroeg in 1975 in beide gevallen nog circa vier vijfde. De groep die tijdens een
week in een of meer boeken had gelezen, is tussen 1975 en 1990 geslonken van 49% tot
44%.
Hoewel het tv kijken vooral tijdens ochtenden, middagen en late avonden en 's nachts opgang
heeft gemaakt, valt de sterkste teruggang van het lezen maar gedeeltelijk binnen dezelfde
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tijdvakken. Evenals in 1975 werd in 1990 nog steeds meer dan de helft van de gelezen tijd
(57%) 's ochtends en 's middags gerealiseerd. 's Middags is het lezen weliswaar behoorlijk
teruggelopen, maar 's ochtends niet en tijdens de late avond en 's nachts evenmin.
De trend in de aan lezen bestede tijd correspondeert in grote trekken met trends over uitgaven
aan lectuur en over de betaalde oplage van bladen. Alleen bij tijdschriften beweegt de trend in
de aankoopcijfers zich boven het niveau van de trend in de gebruikscijfers.
Achtergrondkenmerken van veellezers en matige lezers
Naarmate het gezinsinkomen hoger ligt, neemt het aantal uiteenlopende titels van kranten en
tijdschriften dat mensen onder ogen hebben gehad toe (overige invloeden zijn dan steeds
uitgeschakeld). Het verband is niet sterk en het is tussen 1980 en 1990 stabiel gebleven. De
algemene trend van teruggang in het aantal opgeslagen titels heeft zich in ongeveer gelijke
mate in alle inkomensgroepen voorgedaan. De inkomenshoogte heeft verder weinig of geen
invloed op de vraag of men in de onderzochte week in kranten of boeken heeft gelezen. De
hogere-inkomensgroepen lenen wel meer boeken bij de openbare bibliotheek.
Ook van andere achtergrondkenmerken dan inkomen is de invloed onderzocht terwijl effecten
van overige invloeden waren uitgeschakeld. De vraag of Nederlanders veel of weinig lezen
hangt het meest af van leeftijd: de jongere leeftijdsklassen lezen tegenwoordig beduidend
minder dan de oudere. In het CBS-onderzoek uit 1955/'56 waren die verschillen lang niet zo
sterk. Alleen bij kranten waren ze tamelijk groot. Ook tegenwoordig is het verschil tussen
jong en oud opnieuw het grootst bij de tijd die aan kranten wordt besteed, maar de verschillen
zijn verder uitgediept. Het lezen onder de jeugd - of meer in het algemeen: in de levensfase tot
40 jaar - is sinds 1975 meer dan gemiddeld teruggelopen. Alleen bij het lezen in tijdschriften
zijn de leeftijdsverschillen sinds 1975 niet groter geworden.
Terwijl de beschikbare tijd bij het tv kijken verantwoordelijk is voor de grootste verschillen,
staat deze factor bij het lezen op de tweede plaats. De invloed ervan is sinds 1975 enigszins
zwakker geworden. Lezers die over veel tijd beschikken, onderscheidden zich in 1990 het
meest door de extra hoeveelheid uren die ze aan boeken besteedden. Bij kranten en
tijdschriften veroorzaakt de hoeveelheid beschikbare tijd niet zulke grote verschillen.
Het verband tussen de gelezen tijd en het opleidingsniveau is door de tijd sterker geworden,
het meest bij kranten en boeken. Sekseverschillen hebben een verhoudingsgewijs geringe
invloed op de totale leestijd. Dit gemiddelde verhult grotere verschillen bij de aan kranten en
boeken bestede tijd. Mannen overtroffen vrouwen alleen nog bij het lezen in kranten, maar
hun voorsprong bij deze ene soort lectuur is inmiddels aan het afkalven. Vrouwen lazen
zowel in 1975 als in 1990 meer tijd in tijdschriften en boeken. Het overwicht van vrouwen
onder het boeken lezend publiek, dat tijdens de opkomst van de tv (in 1963) voor het eerst
werd waargenomen, is in het huidige tijdperk groter geworden.

11.7 Het boeken lezend publiek
In drie hoofdstukken van dit rapport (5, 6 en 7) zijn nadere bijzonderheden onderzocht van
het publiek van kranten, tijdschriften en boeken afzonderlijk, steeds in vergelijking met
eerdere gegevens uit de jaren dertig of vijftig. Aangezien de hoofdlijnen hierboven al werden
geschetst, zou een verdere detaillering voor een samenvatting te ver voeren. Een uitzondering
wordt gemaakt voor boeken, aangezien dit terrein er in het voorgaande rapport wat bekaaid
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vanaf is gekomen. Bovendien zijn er op verzoek van het ministerie van OC&W over
boekenlezers aanvullende gegevens vergaard.
"Het is tevens mogelijk dat het vele lezen een eigenschap van de jeugd zelve is", opperden de
samenstellers van het CBS-rapport, toen zij zich hadden afgevraagd waarom er in 1955/'56
toch zo veel boekenlezers onder de jeugd voorkwamen. De 12-14-jarigen telden al reeds 89%
boekenlezers, maar de studerenden tussen 18-28 jaar spanden met 96% de kroon. In 1955/'56
lazen jongeren veel vaker dan ouderen in boeken. In 1975 was hiervan nog slechts een zwak
spoor over, al lazen jongeren (12-19 jaar) ook toen nog meer in boeken dan ouderen.
Tussen 1975 en 1985 is het boeken lezen onder de jeugd en jongvolwassenen meer dan
gemiddeld teruggelopen. Met uitzondering van de jongsten (12-19 jaar) is het lichte herstel
tussen 1985-1990 onder het jongere bevolkingsdeel uitgebleven. In de levensfase boven de
40 jaar had zich tussen 1975-1985 echter veelal geen teruggang voorgedaan. De
leeftijdsklasse van boven de 60 jaar las in 1990 zelfs 30 tot 40% meer tijd in boeken dan haar
voorganger in 1975. Beschouwd naar opleidingsniveau is het bevolkingsdeel met lo, lbo en
havo, vwo en mbo minder in boeken gaan gelezen. Onder de groep met mulo/mavo en
universiteit was er sprake van toename tussen 1975 en 1990.
Al sinds 1975 wordt er in de late avond en 's nachts meer in boeken gelezen. Daar staat een
aanzienlijk terreinverlies tijdens de middagen tegenover, in het dagdeel dus waarin de opmars
van het tv kijken het sterkst is geweest en waarin ook de kranten en tijdschriften veel terrein
verloren. Waar echter het lezen in kranten en tijdschriften meer naar de ochtenden is verlegd,
heeft die verschuiving zich bij het boeken lezen niet voorgedaan. Tijdens de vroege avonden
is er evenmin veel veranderd. Per saldo zijn de vroege avonden voor het lezen in boeken
relatief belangrijker geworden en in 1990 was dit het daggedeelte waarin nog het meest in
boeken werd gelezen.
Voorafgaande aan de week waarin de tijdsbesteding is bijgehouden, is de ondervraagden in
1990 verzocht op te geven hoeveel uur ze gemiddeld per week aan het lezen van boeken
dachten te besteden. Het antwoord op die vraag blijkt systematisch hoger uit te vallen dan de
tijd die men tijdens de onderzoeksweek daadwerkelijk aan boeken heeft besteed. De
voorgaande schattingen bedroegen gemiddeld het dubbele van de feitelijke tijdsbesteding (en
dit bij alle opleidingsniveaus). Globale vragen over de tijdsbesteding aan boeken
representeren dus een sociaal wenselijk antwoord, dat overigens wel aangeeft dat mensen
vinden dat ze veel of meer in boeken horen te lezen.
De meest gelezen genres zijn informatieve en spannende boeken, op enige afstand gevolgd
door romantische en literaire werken. Onder mannen zijn de twee eerstgenoemde genres het
populairst. Vrouwen lezen veel in romantische boeken, maar ze lezen ook meer dan mannen
in literaire romans.
De belangstelling voor het romantische genre is groter onder oudere dan jongere vrouwen. De
overige genres lijken ouderen relatief minder aan te spreken. Literaire romans en boeken over
spanning en avontuur worden meer door jongeren dan ouderen gelezen.
De 31% van de steekproef die zei het meest van literaire boeken te houden, bleek een week
later ook een echte groep van veellezers te zijn. Ze had in alle soorten lectuur meer gelezen
dan groepen met andere voorkeuren, dus niet alleen in boeken. Voor de liefhebbers van
romantiek, spanning en avontuur of non-fictie geldt ook steeds dat zij significant meer lazen
dan de rest, maar meer betekent hier: alleen meer in boeken.
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Met uitzondering van de literatuurliefhebbers geldt verder dat een voorliefde voor een bepaald
boekengenre veelal samenging met een leesmenu dat eenzijdig op boeken was gericht. De
stripliefhebbers bij voorbeeld, die aan boeken nog juist evenveel tijd besteedden als de gehele
steekproef gemiddeld had gedaan, lazen verder significant minder in kranten en tijdschriften.
Hier stuit men opnieuw op het beperkte leesmenu van de jeugd, maar tevens leert het dat
jongeren, indien ze al een bijzondere belangstelling voor een type boek tonen, dan tevens
minder dan gemiddeld in kranten of tijdschriften lezen.
Naar de tv kijken de liefhebbers van de diverse boekengenres meestal minder dan de rest,
uitgezonderd opnieuw de stripliefhebbers. De lezers van literaire boeken keken
verhoudingsgewijs het minst, maar ook de lezers van kinder- en jeugdboeken bleven onder het
gemiddelde.
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11.8 Een nadere diagnose van de veranderde leesgewoonten
Op grond van verschuivingen in leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en aantal gewerkte uren
had men een stijging van het lezen mogen verwachten, indien de diverse leeftijdsgroepen per
opleidingsniveau en bij een gelijke hoeveelheid vrije uren in 1990 evenveel waren blijven
lezen als hun evenknieën in 1975. In werkelijkheid werd geen stijging waargenomen maar een
uitgesproken teruggang. De leesgewoonten binnen de diverse leeftijds- en
opleidingscategorieën zijn door de tijd echter niet altijd constant gebleven. De waargenomen
verschuivingen onder de bevolking bleken het resultaat te zijn van grote verschuivingen
binnen de ene publieksgroep en geen of weinig verandering binnen de andere. De sterkste
teruggang werd aangetroffen onder de leeftijdsklasse tot circa 40 jaar en verder onder het
bevolkingsdeel met lager of middelbaar onderwijs (telkens bij uitschakeling van andere
effecten).
De veranderingen van leesgewoonten in samenhang met leeftijd kunnen het beste worden
geanalyseerd door de ondervraagden naar geboorteperiode in te delen. De veranderingen
blijken dan een resultante te zijn van twee bewegingen in tegengestelde richting: bij het ouder
worden gaan mensen in het algemeen meer lezen (het effect van de vrijetijdsgroei bij het
klimmen der jaren is uitgeschakeld). In een bevolking met een omvangrijk aantal leden van
middelbare leeftijd, zoals in de huidige periode, had dit tot een stijging van de gemiddelde
leestijd moeten leiden, ware het niet dat de nieuw aangetreden cohorten telkens met wat
minder leestijd beginnen dan hun voorgangers. Daar komt echter nog bij dat de leeftijd
waarop de toename van het lezen (in verband met het ouder worden) inzet in de laatste
decennia naar boven is opgeschoven. De toename begint tegenwoordig niet langer rond het
twintigste levensjaar, zoals in de jaren vijftig, maar pas boven het dertigste. Verder handhaaft
de aan lezen bestede tijd zich tijdens de opgerekte jeugdperiode niet meer op het niveau van
een 12-jarige, zoals aanvankelijk het geval was, maar daalt daaronder. De adolescentie- en
jeugdjaren geven in de laatste decennia dus wat de leesgewoonten betreft een sterkere en
langdurigere inzinking te zien.
Een en ander geldt het meest voor mannen. Sinds de jaren vijftig is de teruggang onder
(jonge) mannen steeds sterker geweest dan die onder (jonge) vrouwen. Al halverwege die
neergaande beweging zijn de mannen onder het leestijdgemiddelde van de vrouwen
uitgekomen, zodat vrouwen nu, anders dan in de jaren vijftig, de meest lezende sekse zijn
(alleen nog niet bij kranten).
Op het eerste gezicht lijkt televisie kijken tot de vrijetijdsbesteding te horen die zich redelijk
verdraagt met lezen. Personen die een meer dan gemiddelde hoeveelheid tijd bij de tv
doorbrengen, blijken al evenzeer een meer dan gemiddelde tijd aan lezen te besteden.
Desondanks is in de periode 1975-1985 de teruggang onder die groep relatief sterker geweest
dan het steekproefgemiddelde. In 1990 hoorden de relatief zware tv-kijkers opnieuw tot de
groep die meer dan gemiddeld had gelezen, met name kranten en tijdschriften. Bij het lezen
van boeken bleven zij wel onder het gemiddelde.
Beziet men de relatie leestijd-kijktijd opnieuw voor de cohorten, dan blijken bij nagenoeg alle
onderscheiden cohorten de veranderingen in de kijktijd sterker te zijn geweest dan de
veranderingen in de leestijd. Dit wijst er reeds op dat de tijd die sinds 1975 extra aan tv
kijken is besteed, niet eenzijdig kan zijn verkregen door te bezuinigen op het lezen. In
verschillende gevallen, in het bijzonder onder hoger en middelbaar opgeleiden van de
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cohorten van vóór 1950, kan van een verschuiving van lezen naar kijken helemaal geen
sprake zijn geweest, omdat zowel de aan tv kijken als de aan lezen bestede tijd is
toegenomen. Onder de jongere cohorten blijkt de mate van toename van de naar tv gekeken
uren wel degelijk te corresponderen met de mate van afname van de gelezen uren.

11.9 Op zoek naar een verklaring voor de teruggang van het lezen
Op grond van de voorgaande diagnose laat het verklaringsprobleem zich scherper omlijnen.
De volgende kwesties vragen om een oplossing.
- Waarom is het lezen het meest teruggelopen onder lager opgeleiden en weinig of niet
onder hoger opgeleiden?
- Waarom is het lezen het meest teruggelopen onder de jongere cohorten?
- Waarom is het lezen onder mannen sterker teruggelopen dan onder vrouwen?
- Waarom zijn er verschillen in de mate van teruggang bij de diverse soorten gedrukte
media; waarom bij tijdschriften en kranten meer dan bij boeken?
Na de voorgaande analyses was duidelijk geworden dat de televisie niet de enige oorzaak kan
zijn geweest voor de waargenomen teruggang bij het lezen in de periode 1975-1990. Er
moeten dus ook steeds andere factoren in het spel zijn geweest. Vier ervan, die tot dusver niet
konden worden `vrijgepleit', zijn aan een nader onderzoek onderworpen:
- een toegenomen aantal volwassenen met complexe dagtaken, vooral onder groepen die
oorspronkelijk veel plachten te lezen;
- een toegenomen concurrentie van andere vrijetijdsbesteding;
- een afgenomen waardering voor lectuur als gevolg van het overvloedige aanbod;
- een afgenomen vermogen om informatie op zinvolle wijze te ordenen.
Het toegenomen aantal volwassenen met complexe dagtaken
15% van de feitelijke teruggang van de leestijd zou veroorzaakt kunnen zijn doordat het
aantal personen met dubbele taken per saldo sterker is gestegen dan het aantal personen
zonder enige belastende dagtaak. Mannen zonder taak lezen feitelijk meer dan verwacht zou
mogen worden bij continuering van de patronen uit 1975. In het totale gemiddelde wordt dit
effect echter teniet gedaan door de achteruitgang bij de mannelijke taakcombineerders. Deze
groep las in 1990 niet slechts minder dan hun huishoudelijk vrijgestelde soortgenoten op een
eerder tijdstip, maar ook beduidend minder dan hun evenredig belaste voorgangers uit 1975.
Vrouwen weten beter te leven met over de dag versnipperde taken, want vrouwen met twee of
drie taken zijn niet minder gaan lezen. De emancipatie blijkt tot nu toe alleen bij de mannen
in het nadeel van het lezen te werken.
Een toegenomen concurrentie van andere vrijetijdsbesteding
Hoewel personen met brede interesses ook relatief veel plegen te lezen, komt de concurrentie
van andere interesses wel tot uitdrukking indien de verdeling van aandacht over lectuur en
andere tijdsbesteding binnen een afgebakende tijdspanne wordt onderzocht. Gemeten over één
week blijkt de teruggang van de leestijd sinds 1975 sterker te zijn geweest naarmate personen
zich met meer uiteenlopende activiteiten hebben ingelaten.
In vergelijking met de jaren zeventig zijn er tegenwoordig meer personen die in de loop van
een normale werkweek uitgaansgelegenheden aandoen of een sport beoefenen, met name aan
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de onder- en bovenkant van de leeftijdspiramide. De jongste jaargangen uit de bevolking
(geboren sinds de jaren zestig) hebben vooral meer tijd aan uitgaan besteed, de
oudere jaargangen (van vóór de jaren dertig) meer aan uitgaan en (denk)sport.
Onder de jongste cohorten is dit samengegaan met een forse teruggang van het lezen, onder de
oudere echter niet, want in deze kring werd er juist ook meer tijd aan lezen besteed. Onder
overige cohorten corresponderen de veranderingen in uitgaansgedrag of
(denk)sportbeoefening al evenmin met mutaties in de leestijd. De bevolking van grofweg
boven de dertig, heeft uitgaan en sport kennelijk niet behandeld als een alternatief voor
leesavonturen althans niet in de zin dat men voor de eerstgenoemde bestemming tijd heeft
`weggehaald' die men tevoren nog aan lezen besteedde.
Een toets van de invloed van de feitelijke diversiteit van vrijetijdsactiviteiten binnen een week
op de veranderingen in de gelezen tijd, wijst uit dat alleen onder de groep met ten hoogste
mavo de personen met een sterk divers vrijetijdsgedrag het lezen meer hebben gereduceerd
dan personen met een beperkte afwisseling in hun vrijetijdsgedrag.
Een afgenomen waardering voor lectuur als gevolg van het overvloedige aanbod
Als er minder aandacht aan boeken, kranten of tijdschriften wordt geschonken, hoeft dit niet
noodzakelijk aan externe oorzaken te liggen. De alomtegenwoordigheid van informatie en een
bijna dolgedraaide drukpers kunnen eveneens tegenzin oproepen. Terwijl het feitelijk gebruik
van lectuur stagneert, is het aanbod van boek- en tijdschrifttitels voortdurend gegroeid. Het
aanbod van krantetitels is overigens het enige uit de reeks dat sinds de jaren zeventig is
teruggelopen. Bij het aantal uitgebrachte boektitels is de groei in de jaren tachtig afgezwakt.
Het titelaanbod in de tijdschriftenbranche geeft echter nog geen aarzeling te zien. Uit de groei
van het aantal commerciële en regionale dan wel lokale tv- en radiozenders of het aantal
commercieel gesponsorde, gratis bladen spreekt overigens een nog groter optimisme over het
absorptievermogen van het Nederlandse publiek.
Al geruime tijd waarschuwen wetenschappers voor de risico's van informatieovervloed. Bij
steeds meer ongevraagd verspreide informatie is het publiek niet langer in de gelegenheid via
de werking van een marktmechanisme zijn desinteresse kenbaar te maken. In zo'n situatie zal
de waardering voor het goed onvermijdelijk afnemen. Daarbij valt tevens te denken aan de
wet van Gresham (bad money always drives out good money). Omgezet voor de
lectuurmarkt zou die luiden: de ongebreidelde aanvoer van gedrukte informatie waarvoor het
publiek geen geldbedrag overheeft, leidt ertoe dat lectuur waarvoor het publiek wel bereid
was te betalen op den duur uit de markt wordt gedrukt.
Er zijn aanwijzingen dat die inflatie in de waardering al behoorlijke proporties heeft
aangenomen. De aan tijdschriften bestede tijd is, zoals werd beschreven, verhoudingsgewijs
het meest teruggelopen. Bij vergelijking van een overeenkomstig pakket van soorten
tijdschriften bleken er in 1990 60% meer nieuwe titels te zijn aangeboden, bij een
oplagedaling van 6% per 100 huishoudens. Door een voortdurend komen en gaan van
tijdschrifttitels en door de vloed van gratis bladen lijkt de waardering voor tijdschriften meer
dan trendmatig te zijn verminderd.
Een bepaalde mate van schaarste lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor de
waardering van gedrukte media. Dat geldt althans voor het overgrote deel van het publiek dat
als leek en liefhebber leest (niet voor professionele gebruikers).
Een afgenomen vermogen om informatie op zinvolle wijze te ordenen
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Het publiek zou volgens de Amerikaanse mediafilosoof Postman (1992) steeds meer immuun
worden voor de inhoud van boodschappen, omdat het die informatie niet meer op zinvolle
manier weet te ordenen. Hij ziet dit als het gevolg van het geslonken geloof in godsdienstige
beginselen of vooruitgangsidealen. Daardoor zou een mechanisme wegvallen waarmee
informatie traditioneel werd afgeweerd dan wel verwelkomd.
De mate van religiositeit blijkt echter geen invloed gehad te hebben op veranderingen in
leesgewoonten. Wel op verschuivingen in kijkgewoonten. Mensen met een sterke religieuze
betrokkenheid zijn nauwelijks meegegaan met de groei van de kijktijd. Dit zou te maken
kunnen hebben met het afweermechanisme uit Postman's redenering, maar dan toch
vermoedelijk veeleer met een afkeer van amusement (tv-films en spelshows) dan van
informatieve programma's.
Men zou er voorts op kunnen wijzen dat de teruggang in het abonneebestand van opinieweekbladen in de jaren tachtig samenhing met een afnemend politiek engagement onder
intellectuelen. Maar de belangstelling voor tal van andere bladen en lectuur die met politiek
niets van doen hadden, is in die tijd ook teruggelopen, evenals voor verhalende lectuur. Voor
Postman's diagnose is vooralsnog weinig bewijs te vinden.
Drie van de voornoemde verklaringen voor de afname van de leestijd - verklaringen die niets
met de rol van televisie van doen hebben - kunnen niet worden weerlegd: de toename van het
aantal taakcombineerders, de grotere diversiteit van het vrijetijdsrepertoire en het overaanbod
aan lectuur. Niettemin leggen deze drie factoren onvoldoende gewicht in de schaal om te
concluderen dat het tv kijken niet van belang is voor de verklaring van de afgenomen
leesgewoonten.
De opvoedingsperiode als verklarende factor
Waarom vervangen personen de ene bron van spanning en informatie door een andere?
Waarom zou men lezen willen inruilen tegen tv kijken? Op basis van inzichten uit de
cognitieve psychologie (assimilatietheorie) en consumenteneconomie (substitutietheorie) is de
stelling uitgewerkt dat het inruilen van lezen tegen televisie kijken afhangt van de kennis en
ervaring die personen reeds ontwikkeld hebben ten aanzien van informatie en fictie. Hoe beter
men op een bepaald gebied is ingevoerd, hoe minder neiging men zal hebben om het lezen
hierover op te geven ten gunste van het televisie kijken. Competentie en ervaring zouden van
cruciaal belang zijn voor het aanhouden van leesgewoonten in een tijd waarin de televisie
oprukt. Leesvaardigheid zal sterk afhangen van de periode waarin iemand is opgevoed.
Personen die zijn opgegroeid onder de heerschappij van het gesproken en geschreven woord,
zijn - mede door schaarste aan alternatieven - bedreven geraakt in de taal en
uitdrukkingsvormen van dit medium en getraind om zich al lezende te vermaken. Jongere
generaties daarentegen, die met televisie zijn opgegroeid, waren niet langer in die mate op
teksten aangewezen en zullen in het algemeen daardoor niet zo veel leesroutine hebben
opgedaan.
De verklaring voor verschillen in substitutiegedrag wordt derhalve gelegd bij de
socialisatieperiode. De cohorten vóór 1950, zo luidt de te toetsen stelling, zullen het lezen
minder vaak ingeruild hebben voor televisie kijken dan de cohorten van 1950 en later die van
jongsaf met televisie zijn opgegroeid.
Deze stelling (alsook de hierna volgende) is getoetst in een situatie van gelijke tijdsrestricties
en steeds voor groepen van hetzelfde opleidingsniveau. In alle onderzochte gevallen blijkt de
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toename van het tv kijken onder de cohorten vanaf 1950 sterker te zijn geweest dan onder de
cohorten van vóór 1950. Het omgekeerde geldt voor het lezen, dat steeds het meest werd
gereduceerd onder het bevolkingsdeel dat sinds 1950 werd geboren. Deze uitslagen bieden
steun voor de socialisatiehypothese. Deze hypothese blijkt dus geldig zowel voor
veranderingen in kijkgewoonten als voor veranderingen in leesgewoonten. De
veronderstelling dat het kennisniveau (gemeten via opleidingsniveau) bepalend is voor de
continuering van leesgewoonten, blijkt alleen juist te zijn voor de groepen die vóór 1950 zijn
geboren.
Verschillen in aanpassing tussen de seksen
Het verschil in substitutiegedrag tussen mannen en vrouwen wordt verklaard door te
veronderstellen dat vrouwen op cultureel gebied een grotere mate van competentie hebben
ontwikkeld in de traditionele overdrachtstechnieken, en evenals andere ingewijden op dit
terrein behoudender zullen zijn bij de overstap naar nieuwe communicatietechnieken.
a
Figuur
11.2 Veranderingen
in kijktijd
enbevolking
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a
periode,
1975/1980-1990
(in uren per week)
voor een
(gemiddelde) hoeveelheid
van 47 vrije uren per week, zie figuur 10.3.

Bij de toename van de kijktijd hebben zich geen significante verschillen voorgedaan tussen
mannen en vrouwen. Mannen met een middelbare of hogere opleiding blijken het lezen echter
vaker te hebben gereduceerd dan vrouwen met een overeenkomstige opleiding. Bij twee van
de drie onderscheiden opleidingscategorieën is die uitslag in overeenstemming met de stelling
die aan vrouwen een meer behoudend substitutiegedrag toeschrijft.
Wordt echter de socialisatieperiode bij de toetsing betrokken, dan blijkt - uitgaande van een
gelijk opleidingsniveau - het effect van de geboorteperiode sterker dan dat van de
sekseverschillen. Uit de combinatie van sekse en geboorteperiode komen dan weer wel
interessante verschillen naar voren: vrouwen die vóór 1950 zijn geboren en middelbaar of
hoger onderwijs hebben genoten, zijn significant meer gaan lezen, terwijl hun seksegenoten
met dezelfde opleiding, die later geboren zijn, significant minder zijn gaan lezen (zie figuur
11.2).
De mate van teruggang in het lezen correspondeert in het geval van de mannen met de mate
van toename van het tv kijken. Bij de vrouwen is die samenhang er niet, althans niet bij de
vrouwen geboren vóór 1950 met een middelbare of hogere opleiding. De vrouwen met
dezelfde opleiding maar van de cohorten van 1950 en later onderscheiden zich juist door een
bijzonder sterke toename van de gekeken tijd. Dit wijst op een inhaalbeweging ten opzichte
van de mannen, omdat de toename van de kijktijd zich onder jonge mannen al eerder had
voorgedaan.
Over het geheel genomen blijkt de geboorteperiode een betere voorspeller te zijn voor de
toename van de kijktijd dan het opleidingsniveau. De eerdere constatering dat de middelbaar
en hoger opgeleiden op dit punt de lager opgeleiden aan het bijbenen waren, kan nu in die zin
worden gepreciseerd dat dit voornamelijk aan het gedrag van de jongere cohorten (met die
vooropleiding) kan worden toegeschreven.
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Verschil in teruggang afhankelijk van het soort lectuur
Volgens de theorie die substitutiegedrag afhankelijk stelt van ervaring en competentie, zou
het lezen het meest zijn gereduceerd onder het lezerspubliek van eenvoudige en breed
toegankelijke kranten en bladen. Het lezerspubliek van kranten en bladen met een complexer
of specialistischer inhoud zou niets te winnen hebben bij een ruimer aanbod van televisie dat
als regel op een breed publiek mikt.
Bij toetsing blijkt deze stelling in de meeste gevallen niet houdbaar te zijn. De aan boeken en
specifieke bladen bestede tijd is vaker in significante mate teruggelopen dan de tijd besteed
aan de voor een breed publiek bestemde bladen. Alleen onder de cohorten van vóór 1950 met
hoger beroeps- dan wel wetenschappelijk onderwijs is de aandacht voor boeken of specifieke
lectuur niet teruggelopen. De aan boeken bestede tijd heeft hier zelfs een opmerkelijke opgang
gemaakt, speciaal bij vrouwen.
Het feit dat de onderscheiden publieksgroepen in het algemeen niet kieskeurig zijn geweest
bij het reduceren van hun leestijd, betekent overigens niet dat de verschillen tussen
cohortgroepen ook in één keer zijn vervaagd. In het geval van boeken was de teruggang onder
de cohorten van 1950 en later steeds significant sterker dan onder de cohorten van vóór 1950.
Bijzonder opmerkelijk hierbij is dat de cohorten van vóór 1950 met lager onderwijs, geheel in
afwijking van het patroon onder lager opgeleiden, het lezen in boeken niet hebben
teruggeschroefd.

De rol van opleiding bij het substitutiegedrag
De genoten opleiding geldt als indicator voor algemene ontwikkeling en kennisniveau. Wordt
de tijd die mensen aan boeken, kranten of andere lectuur wijden opgevat als een indicatie voor
interesse en weetgierigheid, dan dringt zich de conclusie op dat de meerwaarde van hoger
onderwijs op dit punt cohortsgewijs is teruggelopen. De jongste lichtingen met een hbo- en
academisch niveau lazen in 1990 bij voorbeeld nog maar net zo veel als de laagst opgeleide
categorie uit de cohorten 1919-1933 (bij gelijke hoeveelheid tijd). De absolute verschillen in
leestijd tussen lager en hoger opgeleiden nemen binnen elke cohortformatie af naarmate men
opschuift van oudere naar jongere cohorten. De hoger opgeleiden uit de cohorten 1959-1968
lazen 2,6 uur meer dan de lager opgeleiden. Onder de cohorten van 1919-1933 was dit
verschil nog 4 uur.
Personen die vóór de invoering van de Mammoetwet middelbaar of zelfs hoger onderwijs
hadden gevolgd, behoorden nog tot een selecte groep, bij voorbeeld door hun kennis van
moderne talen of door hun interesse voor literatuur en klassieke cultuur. Onder de cohorten
die nadien zijn geboren vormen degenen met ten minste middelbaar onderwijs een
meerderheid. Mede hierdoor heeft een diploma middelbaar onderwijs tegenwoordig minder
waarde dan vóór 1960. A fortiori is dit van toepassing op jeugdige cohorten met een lager
onderwijsniveau. Volgens dit onderzoek geldt dit zeker voor het rendement op het punt van
leesinteresses.

11.10 Afsluitende beschouwing
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Het lezen in eigen tijd is door verschillende oorzaken teruggelopen. Voor de verklaring van
de teruggang in de periode 1975-1990 zijn vijf mogelijke redenen onderzocht. Vier ervan
bleken steekhoudend:
- de toename van het publiek met complexe en belastende dagtaken;
- de concurrentie van andere vrijetijdsactiviteiten;
- het overaanbod aan lectuur;
- een opschuiven van lezen naar televisie kijken.
Niet onderzocht werd hoeveel gewicht elk der factoren in onderling verband bijdraagt aan de
verklaring van het geheel. Van de vier lijkt de invloed van het televisie kijken de belangrijkste
te zijn geweest. De opmars van het televisie kijken heeft niet bij iedereen tot een vermindering
van het lezen geleid, evenmin als de twee eerste factoren. Onder de jongere generaties, die van
jongs af aan met televisie zijn opgegroeid, is dit wel het geval. Welk deel van de bevolking
bij zijn leesgewoonten door de derde factor werd beïnvloed, kon (nog) niet worden
vastgesteld. Van één groep staat vast dat zij zich door een overaanbod van lectuur niet van de
wijs heeft laten brengen, want zij ging meer in plaats van minder lezen. Dit was het geval bij
de vrouwen die vóór 1950 zijn geboren en middelbaar en hoger onderwijs hebben gevolgd.
Hoewel met betrekking tot de oorzaken lang nog niet alles kon worden opgehelderd, is wel
duidelijk geworden dat er in vergelijking met de jaren vijftig in eigen tijd nu aanmerkelijk
minder wordt gelezen. De groep die nog wel geregeld leest bestaat hoofdzakelijk uit leden van
de oudere generaties die veelal middelbaar of hoger onderwijs hebben genoten. Onder de
oudere generaties met lagere opleiding is alleen de aan boeken bestede tijd niet teruggelopen.
Aan het slot van deze studie resten er nog vier vragen.
- Wat zijn de perspectieven voor het lezen uit genoegen?
- In hoeverre is de ontwikkeling uniek voor het lezen?
- Dreigen er waardevolle zaken verloren te gaan?
- Valt er veel tegen een dergelijk verlies te doen?
Wat zijn de perspectieven voor het lezen uit genoegen?
Hoe zijn de perspectieven voor het lezen in eigen tijd? Anders dan het lezen uit plezier lijkt
het functioneel gebruik van teksten er goed voor te staan. De vraag die zich opdringt is of dit
functioneel gebruik, de teruggang in het lezen uit genoegen niet ruimschoots zal gaan
compenseren.
In het begin van deze studie bleek dat het lezen ooit onder een breder publiek ingang heeft
gevonden als een lezen en herlezen van boeken of brochures met een stichtelijke inhoud.
Aanvankelijk nam het lezen van verhalend proza een bescheiden plaats in. Als de tekenen niet
bedriegen, krijgt het functioneel gebruik van teksten onder het jongere bevolkingsdeel
opnieuw de overhand (al zal stichtelijke gebruikslectuur hierbij vermoedelijk niet opnieuw
een centrale plaats innnemen).
In de `informatiesamenleving' waarvan de contouren geleidelijk zichtbaar worden, zullen
personen hun leesvermogen het meest gebruiken tijdens hun werk of studie, of wel in dienst
van allerhande consumptieve of recreatieve zaken. Ook zullen de benodigde tekstregels vaker
van een beeldscherm dan van papier worden afgelezen.
De geschetste ontwikkeling past bij een technologische samenleving waarin snelheid,
effectiviteit en innovaties hoog staan aangeschreven. Het toepassen van uitgekiende
combinaties van beeld, geluid en ondersteunende tekst staat nu nog maar in de kinder)))))))
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schoenen. In de uitgeverij wordt al wel hard gewerkt aan het omzetten van tekstuele in
multimediale informatie (o.a. cd-rom en cd-i), met name van naslagwerken en instructief
materiaal.
Het valt nog moeilijk in te schatten of een verdere verbreiding van deze multimediale
zelfbediening even ingrijpende gevolgen zal hebben als destijds de doorbraak van de
televisie. Wat zich tot nu toe na die doorbraak heeft aangediend (kleuren-tv, spelcomputer,
videorecorder, pc, beeld-cd), betekende een steeds verdergaande penetratie van beeldscherm
en elektronische zelfbediening. Zo beschouwd wijzen de nieuwe toepassingen veeleer op het
doorzetten van die trend dan op iets geheel nieuws.
Onder invloed van de veranderingen die zich op het gebied van audiovisuele media reeds
voltrokken hebben, blijken nu de leesgewoonten bij elk nieuw aantredend cohort te zijn
teruggelopen. Dat het lezen uit genoegen nog steeds op ruime schaal voorkomt, valt vooral
aan het gegeven te danken dat de cohorten bij het ouder worden telkens weer meer zijn gaan
lezen. Blijft dit effect van de levensfase werkzaam, dan zal als gevolg hiervan de jongste
uitstroom uit het middelbaar en hoger onderwijs, aangekomen bij een leeftijd van dertig-plus,
ook weer meer gaan lezen. Maar niet meer evenveel als een vorige generatie bij het bereiken
van die levensfase. Ook het bereiken van een volgende fase in de levensloop, zoals de
overgang van de drukke levensfase naar de rustiger fase van postcarrière en leeg nest, ging tot
nu gepaard met een toename van het lezen. In het komend decennium bereiken de
geboortegolvers die levensfase. Vanwege de grote omvang van die groep zal het positieve
effect zwaarder aantikken dan normaal. Of dit zal opwegen tegen de negatieve invloeden van
oprukkende multimedia of van voortgaande taakcombinatie en diversificatie van de
vrijetijdsbestijding, valt moeilijk te zeggen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het lezen uit
genoegen weer opnieuw de plaats zal innemen die het bij voorbeeld begin jaren zeventig
innam (toen het minder negatieve invloeden te verduren had).
In hoeverre is de ontwikkeling uniek voor het lezen?
De waargenomen ontwikkeling is niet uniek voor het lezen. De tendens is vergelijkbaar met
die bij andere conventionele vormen van cultuurparticipatie zoals het bezoek van klassieke
podiumkunsten. En ook de oorzaken hiervan lijken in grote lijnen hetzelfde te zijn.
In vergelijking met de jaren vijftig is ook hier sprake geweest van een schifting onder de
publieksgroepen. Onder het overgebleven publiek voor de traditionele podiumkunsten hebben
hoger opgeleiden van middelbare en meer gevorderde leeftijd al evenzeer de overhand
gekregen (Knulst 1989 en 1995).
De traditionele presentatie van informatie en cultuur geniet dus de meeste belangstelling
onder de groep met een meer dan gemiddelde opleiding die de middelbare leeftijd heeft
bereikt.
Nog steeds geldt dat personen die vaak lezen, kunstuitvoeringen of musea bezoeken (bij
verder overeenkomstige achtergrond) minder dan gemiddeld naar televisie kijken dan de nietcultureel geïnteresseerden. Na de inburgering van televisie, zo zou men kunnen zeggen, is
bijna iedereen naar die supermarkt toegestroomd. Het belangrijkste verschil spitst zich niet
toe op het gebruik van die supermarkt, maar op het feit dat de ene groep praktisch alles van
de supermarkt betrekt, terwijl de andere groep nog geregeld elders, in speciaalzaken winkelt.1
De betekenis van televisie als amusementsleverancier is toegenomen, maar ook die als
nieuwsbezorger. Ondervraagden beschouwen de tv voor steeds meer onderwerpen als de
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belangrijkste nieuwsbron, ook bij voorbeeld voor berichtgeving over misdaad en financieel
nieuws, waar de positie van gedrukte media steeds bijzonder sterk is geweest (Cebuco 1992:
40).
Ondanks parallellen tussen lezen en traditionele cultuurparticipatie, zijn er beduidende
verschillen tussen die twee.2 Lectuur voorziet vanouds in een breder spectrum aan behoeften
dan de genoemde vormen van cultuurparticipatie. Ook het lezen van verhalende boeken, dat
nog het meest met dit laatste overeenkomt, gebeurt nog steeds op veel grotere schaal en met
veel hogere frequentie dan het bezoek aan podiumkunsten of musea.
In de huiselijke sfeer deelt het lezen het lot van vormen van tijdspassering als huiselijke
contacten (incl. praatje maken met huisgenoten), voor het raam zitten en zomaar uitrusten. Dit
werd in het eerdere onderzoek vastgesteld (Knulst en Kalmijn 1988: 120-123). Ook hier is
sprake geweest van verdringing van aloude vormen van tijdspassering en gezelligheidsleven
door onder andere televisie. Lezen hoort eveneens tot een soort vrijetijdsbesteding die geen
hoge eisen stelt aan de lokatie of uitrusting. Verder heeft lezen nog het ongeagendeerde
karakter met genoemde huiselijke tijdspassering gemeen. Om eraan te beginnen hoeft men
niets bijzonders te ondernemen en naar believen kan elk stuk tijd ermee worden gevuld.
Televisie kijken is de belangrijkste ongeagendeerde tijdspassering geworden, maar dan een
soort waarvoor wel hoogwaardige technische uitrusting nodig is.
Dreigen er waardevolle zaken verloren te gaan?
De ijveraars voor volksonderwijs en volksbibliotheken hamerden aan het begin van de vorige
eeuw reeds op het belang van lezen en leesvaardigheid. Sindsdien is het lezen steeds een
belangrijk doel van onderwijs- en volksontwikkelingspolitiek geweest. En zo zijn er steeds
meer voorzieningen in het schoolse en het buitenschoolse gebied gekomen. Groepslezen,
leesbegeleiding, literatuuronderwijs, tekstverklaring, openbare biliotheken,
Kinderboekenweek zijn hieruit slechts een greep.
Doordat aan het lezen een bijzonder waarde wordt toegekend, is steeds sprake geweest van
bezorgdheid over de stand van het lezen, ook op momenten dat het lezen in eigen tijd een
ongekende bloei doormaakte. Blonk en Kruyt meenden op basis van hun eenmalige peiling al
een `afnemende leeslust onder jongeren' te kunnen signaleren. In hun ogen waren bioscoop,
dansvloer, wedstrijd- en cafébezoek naast het naar de radio luisteren de voornaamste belagers
van het lezen (zie § 2.3). In de jaren vijftig, de bloei van lezen als vrijetijdsbesteding was nog
niet ten einde, dacht men in grote lijnen nog hetzelfde over de belagers van het lezen. Onder
de jeugd werd er echter nog dermate veel gelezen dat er onderscheid werd gemaakt tussen
goede en slechte leesgewoonten. Tot die laatste werd het lezen van beeld- en stripverhalen
gerekend en van boeken uit de niet-erkende bibliotheken (Van Riemsdijk 1982; Heemskerk
1994). Die commercieel gedreven winkelbibliotheken genoten destijds populariteit onder de
opgeschoten jeugd, omdat alleen hier de zogenoemde `fel realistische' romans te leen waren
en de beduimelde boekjes over detectives `van losse zeden'. Voor weetgierige jongeren was
lezen toen nog sport: toch stiekem lezen over dingen die `nog niet bij de leeftijd pasten'.
Toen het lezen onder de jeugd echt ging teruglopen, werden campagnes tegen `slechte' lectuur
gestaakt. Het lezen als zodanig werd oogmerk van de bibliotheek- en leesbevorderingspolitiek. Hoewel lezen voorop bleef staan, zijn waardeoordelen over goede en slechte
ontspanning verdwenen. Impliciet werd wel de tv een soort tegenpartij, want
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leesbevorderingscampagnes bevatten menigmaal de boodschap aan de jeugd om minder dan
wel selectiever tv te kijken.
Een cultuurpolitiek oordeel over de huidige stand van de leesgewoonten vraagt onvermijdelijk
om een evaluatie van het tv kijken ten opzichte van het lezen. Zo'n beschouwing dient
verschoond te blijven van de oorspronkelijke (veelal intellectuele) vooroordelen jegens
moderne media.3 Evenals film en radio werd ook de televisie aanvankelijk gewantrouwd. De
neiging bestond om het beste van de leesbeschaving af te zetten tegen het slechtste van de tvcultuur. De suggestie als zouden er vele tv-kijkers zijn die zo'n slechte ruil hadden gemaakt,
was ongegrond. Reeds uit de CBS-onderzoeken viel op te maken dat de eerste zware tvkijkers voordien nu juist geen fervente lezers waren geweest. Uit de meest recente gegevens is
gebleken dat de liefhebbers van literaire boeken nog steeds tot de groep van lichte kijkers
behoren.4 De boeken lezers die het meest televisie kijken, zijn liefhebbers van stripverhalen
(vgl. § 7.8). Op individueel niveau wijst dit niet op een uitruil van hoogwaardige leesstof
tegen televisieamusement.
De verschuiving die sinds de jaren zeventig van lezen naar tv kijken heeft plaatsgevonden, en
met name bij tijdschriften en kranten, raakte zowel de `populaire' als `kwaliteitspers'.
Onbekend is echter welke type tv-programma's hiervoor in de plaats is gekomen. Een
cultuurpolitieke evaluatie van die ontwikkeling moet in dit kader daarom tot enkele globale
aantekeningen beperkt blijven.
Het standpunt dat het lezend kennisnemen van informatieve en opiniërende inhoud a priori
beter is dan het kijkend volgen van overeenkomstige zaken, laat zich niet verdedigen. Grote
groepen uit de bevolking zijn zich onder invloed van tv, burgers van een Nederlandse staat
en, bij steeds meer onderwerpen, ook meelevende wereldburgers gaan voelen.
Andersdenkenden, personen van een ander ras of huidskleur, of homoseksuelen zijn mede
onder die invloed op grotere schaal als gelijkwaardige medeburgers aanvaard, zoals ook de
veranderde houding tegenover natuur en milieu en tegenover Derde-wereldlanden ten dele ook
aan de invloed van dit medium valt toe te schrijven. In de periode dat het gesproken en
gedrukte woord nog de alleenheerschappij in de huiskamers had, was weliswaar het klimaat
nog niet rijp voor deze verandering, maar dan nog kan men betwijfelen of de geschetste
veranderingen hadden kunnen plaatsvinden zonder de indringende beelden van televisie.
Televisie biedt enerzijds niet voortdurend dergelijke blikverruimende informatie of dialogen
en het zou ook naïef zijn te denken dat die forumfunctie van televisie uitsluitend tot
wederzijds begrip en verdraagzaamheid zou bijdragen, anderzijds behoort een aanbod zoals
praatprogramma's wel tot de weinige domeinen waar de diverse overtuigingen en smaken nog
voor een breed publiek met elkaar worden geconfronteerd.
Let men specifiek op het culturele aanbod van de omroep, dan is er voor een geringschattend
oordeel evenmin reden. Dankzij tv, radio en andere elektronische media komen veel mensen
die niet gewend zijn klassieke-muziekuitvoeringen, opera of theater te bezoeken, daarmee
toch regelmatig in aanraking. Ongeveer een vijfde van de bevolking volgt in de loop van een
maand een of meer keren klassieke muziek of opera via televisie en radio (SCP 1992: 309).
Wie, kortom, hoofdzakelijk televisie kijkt en goed weet te selecteren, kan net zo goed met
belangwekkende informatie en cultuur in aanraking komen als degene die zich op lezen
concentreert. In het laatste geval moet men ook goed weten te selecteren.
Het voorgaande raakt de inhoud van drukwerk en televisie, maar ook de merites van lezen als
geestelijke activiteit dienen in de beschouwing te worden betrokken.
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De praktijk wijst uit dat kinderen eerder tv kunnen kijken dan lezen. Lezen moet apart geleerd
worden en het begrijpen van uitvoeriger teksten vraagt veel kennis van de taal. In de culturele
evaluatie van tv kijken ten opzichte van lezen heeft dit feit altijd zwaar meegewogen en
dikwijls werd eruit geconcludeerd dat er voor televisie kijken geen vaardigheden nodig
zouden zijn. De Swaan heeft hier terecht tegenover gesteld dat de taal en conventies van de
televisiecultuur ook aangeleerd moeten worden maar, zo stelt hij, dit gaat terloops en
ongemerkt: "Niemand hoefde zich er ooit voor in te spannen". Uit het gezichtspunt van het
oorspronkelijke Bildungsideal leidde dit volgens De Swaan tot een misvatting, die hij als
volgt omschreef: "Televisie kijken is geen kunst, want het vraagt geen werk. Het is
onverdraaglijk behaaglijk." (De Swaan 1986: 53).
De elektronische zelfbediening die rond cd-rom, cd-i en Internet in opkomst is, vergt ook
vaardigheden en kennis. Jongeren die in die wereld opgroeien, maken zich spelenderwijs een
informatietaal eigen waarmee ze zich internationaal verstaanbaar kunnen maken. Die nieuwe
media bieden nieuwe uitdagingen voor inventiviteit en na verloop van tijd zullen de
specialisaties die eruit zijn voortgekomen, ongetwijfeld ook weer respect afdwingen.
De audiovisuele zelfbediening betekent wel weer een verdere stap in de richting van
solistische informatieverwerving en cultuurbeleving. Hier stuit men op minder positieve
aspecten.
De nieuwe media vragen om een explicieter articulatie van de voorkeur door de gebruiker. Op
onvoorziene manier `ergens tegen aanlopen' zoals bij de conventionele manier van
doorbladeren, zal hier veeleer uitzondering dan regel zijn. Met een bedieningspaneel kan de
gebruiker tot in details zijn zin doordrijven, zodat hij telkens weer met de resultaten van de
eigen voorkeur wordt geconfronteerd. Wachten met klikken totdat men meer over een
onderwerp weet of zich openstellen voor onbekende invalshoeken, lijken geen
omgangsvormen te zijn die door multimedialand aangemoedigd worden. En die zijn juist een
van de grote verworvenheden van een leesbeschaving.
De ontwikkeling naar een voornamelijk utilitaire omgang met teksten heeft bovendien ook
schaduwkanten. Het geduld en de discipline die voor het volgen van uitvoerige teksten nodig
zijn, zullen erdoor verminderen, evenals de ontvankelijkheid voor mooi gestileerde verhalen
en beschouwingen. De schone letteren of de bronnen voor de intellectuele cultuur zijn ook in
de jaren vijftig geen gemeengoed geweest, maar velen waren toen wel vertrouwd met het idee
dat inspanning aan voldoening of ontspanning voorafgaat.
Ook andere bronnen van de beschaving dan literatuur liggen nog grotendeels in een
schriftcultuur opgeslagen. Met behulp van multimedia kunnen fragmenten en hoogtepunten
gereproduceerd worden uit de geschiedenis, het politieke en rechtstelsel of uit de filosofie.
Met behulp van tv-documentaires en educatieve omroep gebeurde dit al. Het blijft dan bij een
selectie en overdracht uit de tweede hand. Zonder kennis en oefening van stijlfiguren,
begrippen en uitdrukkingen van een schriftcultuur, is er geen rechtstreekse toegang tot die
beschaving.
Het louter functionele gebruik van tekstfragmenten tijdens studie, werk of recreatie schiet
tekort om de hiervoor benodigde vaardigheid te onderhouden. De meest geschikte manier was
en is om regelmatig in de eigen tijd te lezen. In dit opzicht vertegenwoordigt het lezen (bij een
gelijkwaardige inhoud) een culturele meerwaarde. Inspanningen om jongeren van dit belang
te doordringen, blijven daarom wenselijk.
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Valt er veel tegen een dergelijk verlies te doen?
Onderwijs is steeds beschouwd als een essentiële voorwaarde voor onder andere de
verbreding van het lezende publiek. Het lezen is echter het meest teruggelopen onder het
jongere bevolkingsdeel, dat vele jaren onderwijs heeft genoten. Een fijnmazig stelsel van
openbare bibliotheken en andere aanmoedigingen om te lezen, hebben die ontwikkeling
evenmin kunnen tegenhouden. Mogelijk was de teruggang zonder die aanvullende faciliteiten
nog groter uitgevallen, maar dat zou betekenen dat de voorzieningen de ontwikkeling
afgeremd hebben in plaats van tegengehouden. Zijn er cultuurpolitieke middelen te bedenken
die slagen op een terrein waarop zelfs onderwijs- en bibliotheekvoorzieningen ontoereikend
zijn gebleken?
Terugkerend naar de meest waarschijnlijke oorzaken van de afgenomen leesgewoonten, moet
men constateren dat deze buiten het bereik liggen van bescheiden cultuurpolitieke
maatregelen. De eerste drie van de onderzochte factoren (taakcombinatie, diversificatie
vrijetijdsgedrag, overproduktie lectuur) hebben met elkaar gemeen dat zij naar een ambitieus
en buitengewoon actief cultuurpatroon verwijzen. Vooral de beter opgeleide burgers houden
zich met meer uiteenlopende zaken bezig dan burgers met een vergelijkbare achtergrond een
generatie terug doorgaans deden. Het activiteitenpatroon in het werk en het vrijetijdsleven, is
per persoon veel diverser geworden dan toen.
De overproduktie aan lectuur en drukwerk verwijst eveneens naar een cultuur die zich
uitermate breed manifesteert.
Matiging op elk van die terreinen zou het lezen vermoedelijk ten goede komen en dat geldt
stellig ook voor een eventuele beperking van de invloed van de als vierde genoemde factor,
dat wil zeggen: beperking van het aanbod van televisie-uitzendingen.
In het huidige klimaat is het niet goed voorstelbaar dat de overheid omwille van het lezen op
ook maar een van de terreinen zou willen ingrijpen. Dit zou een beperking inhouden van de
vrijheid van handelen voor burgers en de cultuurindustrie, en ook deze vrijheid geldt als een
hoog goed.
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Noten
1

2

3

4

De toestroom van kijkers met diverse interesses heeft hier en daar wel tot extra schappen (een meer gespecialiseerd tvaanbod) geleid, maar terzijde van de hoofdroute (d.w.z op de late tijdstippen van een televisieavond).
Gesteld dat dit waar zal blijken, dan doorloopt de schriftelijke communicatie een geheel andere ontwikkeling dan de
muziek, het theater of de schilderkunst. Deze communicatietechnieken hebben immers een ontwikkeling gevolgd
waarbij de oorspronkelijk instrumentele toepassingen geleidelijk overschaduwd werden door puur esthetische en
expressieve varianten.
Uit het gezichtspunt van het oorspronkelijke beschavingsideaal hebben reproduktietechnieken die na de drukkunst tot
ontwikkeling zijn gekomen, het voor het boek zo kenmerkende evenwicht tussen inspanning en gemak verstoord.
Film, radio en vervolgens televisie brachten cultuuruitingen op ongecodeerde, en dus drempelloze wijze direct onder
de mensen. Deze media bezorgden hun theater en muziek in een hun reeds vertrouwde taal en stijl, die dus direct
genoten konden worden zonder de `tegenprestatie' van een leerproces, zoals bij het lezen.
Kennis en ontspanning die zo eenvoudig wordt aangereikt, zo meende men, kan geen kunst zijn. Huizinga schreef in
1920 over de bioscoop: "Hij schept een code van expressie, die noodzakelijker wijze beperkt en grof moet zijn"
(Huizinga 1920: 120), en over de radio in 1935: dat ook indien de "erkende euvelen van het vulgaire radiogebruik"
zoals "het luisteren zonder aandacht, de beuzelachtige wispelturigheid die het bedrijf tot morsen met klank en geest
verlaagt" worden vermeden, dan "Toch de radio als mededelingsorgaan in haar dagelijksche functie in vele opzichten
een regressie beteekent naar een ondoelmatiger vorm van geachtenoverbrenging. Lezen is de fijnere cultuurfunctie."
(Huizinga 1935: 201).
De nieuwe media werden dus als intrinsiek inferieur aan gedrukte teksten beschouwd. Hoewel dit standpunt ook ten
aanzien van televisie nog lang is verdedigd, is het nu verlaten. De kritiek richt zich niet langer op het medium als
zodanig maar op de manier waarop het wordt geprogrammeerd.
Tegenwoordig wordt ook vaak de stelling verdedigd dat de schijnwerpers van praatprogramma's nodig zijn om van
literaire primeurs een succes te maken. Dat zou betekenen dat literair geïnteresseerden, die tot de lichte
televisiekijkers behoren, op dit punt gevoelig zijn voor tv-boodschappen.
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Summary

1. Study design and questions addressed
Modern societies rely to a large extent on written communication. We can do little these days
without reference books, forms, or text on VDUs. Outside work and study, too, we are
constantly bombarded with written instructions, subtitles, and advertising copy.
Traditional printed products are still produced on a large scale, as reading material whose
content is a goal in itself, rather than being linked to some specific purpose. The public make
their own choice from the wide variety of books, newspapers and magazines available.
Reading for reading's sake reached the height of its popularity in the first half of this century.
The first national survey of how people spend their time, conducted in the mid-1930s, showed
that the working population surveyed spent over a quarter of their free time reading, the same
proportion that people now spend watching television. Twenty years later, in 1955, people
spent a little less than a quarter of their free time (22%) reading, but this figure came from a
random sample of the entire Dutch population aged 12 and over. People at all levels of
society and in all age groups read back then, although the better educated section of the
population read most.
Since 1955, each successive cohort has enjoyed more education than its predecessors.
Compared with the 1950s, readers can now choose from a much wider range of books,
newspapers and magazines. However, people now spend only 11% of their free time reading.
Reading seems to have fallen from grace, especially with the younger generation.
Over the same period major changes have occurred in the use of other media. The 1950s saw
the advent of television, and by the mid-sixties it was already the most popular medium. Time
spent watching television rose steadily until the second half of the eighties. Both radio and
reading lost ground, and many are tempted to put this all down to television. However, this
simplistic approach leaves a number of questions unanswered. An earlier analysis had already
shown that reading has not declined among all population groups, and that the decline has not
been the same for all types of reading material. People do not subject themselves to a `quota'
where media are concerned. Spending more time on one medium does not necessarily mean
one will spend less time on another.
Since the 1950s more has changed in the home than simply the infiltration of television.
Other `rivals' to reading might include:
- a change in the division of work and caring, and the associated changes in the division of
working and free time among individuals and groups;
- the major increase in prosperity and the amount of technical equipment in private
households, resulting in a broadening of people's repertoire of activities, and therefore
stronger competition for reading;
- the broadening of global mass and youth culture which constantly throws up new trends,
drives consumption and manipulates members of the family separately, as individuals;
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an associated loss of significance for the family as a consumer of music, reading matter
and theatre, and for the `pillars' typical in Dutch society, which had previously supported
and directed family tastes;
the overwhelming supply of printed information, which may have destroyed people's
desire to read.

All in all, there are three factors that must be taken into account: the changed composition of
the reading public, the proliferation of television and the things happening in the background,
as summarised above. All three factors were brought into focus in the study of the reading
habits of the last 55 years or so. The key question addressed in this report is therefore How
can we explain the changes in reading habits? Before seeking an explanation, the author
presents a detailed description of the subject, focusing on three aspects:
- How much do people read at different times?
- What do people read? How much time is spent on newspapers, books and magazines,
and what types of publication have become more or less popular?
- What is the readership of the different types of material? Have `readers' and `non-readers'
changed over the years?
In the examination of the key question, the time-consuming but most convincing method
- refutation - was used, as in the previous publication on this subject (Knulst and Kalmijn
1988: chapter 5). This method is a kind of `fair judicial process'. Before one can study the
role of television as `alleged suspect', one must show that the decline in reading cannot be
explained by other factors. And once the role of television comes under the microscope, one
must ask oneself whether television has had a negative effect for all populations groups and
all types of reading material.
2. Sources
A number of sources were consulted, in particular six national surveys of how people spend
their time:
- CBS Leisure Pursuits in the Netherlands 1955-'56 (national population of 12 and over,
October 1955 - January 1956, n = 7,230);
- CBS Leisure Pursuits in the Netherlands 1962 (national population of 12 and over,
November 1962, n = 4,008);
- SCP/Intomart Time Budget Survey (TBO) 1975 (national population of 12 and over,
October 1975, n = 1,309);
- SCP/Intomart TBO 1980 (random sample/survey period as in 1975, n = 2,730);
- SCP/Intomart TBO 1985 (random sample/survey period as in 1975, n = 3,262);
- SCP/Intomart TBO 1990 (random sample/survey period as in 1975, n = 3,158).
A smaller national, albeit non-representative, time budget survey by Blonk and Kruyt ("How
Dutch workers spend their free time" - a study of labourers and blue-collar workers of 18
years and older, probably carried out in the period 1934-35, N = 226) was used to gain an
idea of reading habits in the thirties.
The time budget data from 1955/'56, 1962, 1975, 1980, 1985 and 1990 provide a snapshot
of the use of media in the autumn (or, in the case of 1955/'56, in the autumn and early winter).
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The data from 1934/'35 probably cover several seasons. There is no reason to assume that the
use of media measured in the autumn and winter differs dramatically from that in the spring.
The diary system, where respondents record their activities at different times of the day, gives
an acceptably realistic picture. With this system it is not easy for respondents to exaggerate
the amount of time they spend on their favourite activities, or those that are highly regarded
socially, and ignore their worries and trivial activities. This means that the actual object of
study is not unevenly magnified, as sometimes happens in specialised surveys. Despite the
advantages of a broadly-based time budget survey, none of the surveys used was set up as a
specialised reading survey.
In the studies, reading is regarded as an independent activity that people engage in of their
own volition and not for the purposes of a practical application. It mainly involves texts
offered exclusively as reading material: books, newspapers and magazines, in other words.
Although, for example, specialist journals or magazines about childcare were measured in the
SCP surveys, they did not cover texts, notes, instructions etc. read during and for the purpose
of paid work, study or care.
3. Reading in the age of the written and spoken word (1935-1960)
The group studied by Blonk and Kruyt spent 28% of their free time each week on `reading, or
studying at home or in the reading room'. Books, newspapers and magazines must have
accounted for the majority of that 28% because, unlike reading for self-study, almost all
respondents read them. 97% read the newspaper, 73% read magazines and 63% read books.
Three-quarters of respondents listened to the radio, and the entire group spent an average of
8% of their free time doing so.
At the time of the first CBS time budget survey in 1955-'56, Monday to Friday and Saturday
morning were still largely given over to work. The study was carried out during those parts of
the week when people did not work and schools were closed: Monday to Friday from 17.30 to
23.00 hours, Saturday from 12.00 to 24.00 hours, and Sunday from 8.00 to 24.00 hours; 60.5
hours in total. People spent over five of these hours reading, or 22% of all free hours. The
majority of this time was spent on books (2.4 hours), while 2.1 hours were spent reading
newspapers, and 0.7 hours on magazines.
The reporters summarised their findings as follows: "Reading is common property, the
number of hours spent reading is virtually the same at all levels of society (especially where
men are concerned)" (CBS 1957b: 20). Men read more than women each week: 6.2 hours as
opposed to 4.2. The difference between the sexes was found to be greatest among the
over-40s. Men and women read more the older they were. Men of 60 and over spent as much
as 29% of their free time reading, while young men between the ages of 18 and 23 devoted
only 16% of this time to reading. People in that age group read less than in any other.
81% of all time spent reading by 12-14-year-olds was spent on books. This percentage fell
with age, to only 39% among 40-59-year-olds. The percentage of time spent reading
newspapers was greatest in the 24 to 40 age group. The gradual shift from books to
newspapers and magazines was found among both men and women, although on the whole
men showed more interest in newspapers, and women in magazines.
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The researchers also established a link between church denomination and reading habits.
Protestants spent the most time reading on average - 6 hours during weekday evenings and at
the weekend. Members of the Dutch Reformed church and non-churchgoers read for an
average of 5.5 hours, while Roman Catholics read least, at 4.2 hours a week. The difference
was mainly due to the fact that they showed less interest in books.
According to the CBS, the denominational bond was strongest when it came to reading radio
listings magazines. The link was weakest in the case of novels, and daily newspapers came
somewhere in between. An earlier radio survey conducted in 1953 showed that, in this
respect, listening to the radio and reading novels were more or less on a par.
The fact that the Dutch read more in the fifties than they do today would seem to have little to
do with the quality on offer. All the leisure activities available were used more or less en
masse back then. Cinemas, revue theatres and dance halls were still receiving capacity crowds
around 1950, and the radio was at the height of its popularity. The bigger audiences are more
an indication of the more limited possibilities.
This lack of entertainment and diversion came to an end with the arrival of television. The
early years of television in the sixties came at the same time as a huge rise in prosperity and
growing technology in the home. The solo consumption of mass culture, already apparent in
the case of books and magazines (comic books, men's and women's magazines), was boosted
by the use of the transistor radio and record player. Radio, gramophones and reading brought
the role of the family as a framework for the joint cultural experience to an end, but it was
revived by the new medium, at least in the early stages. The individual subculture of the
pillars, which in the heyday of radio and family magazines, had influenced the heads of
families and had a hand in determining the family's cultural consumption, seemed to be
exhausted when it came to filling more and more television transmission time. More and
more, programmes and ideas were being bought on the international market. Under the
leadership of the pillars, Dutch television - like television elsewhere - gradually became the
major conduit for international mass culture.
The share of television, radio and gramophone in leisure time during the evening and at the
weekend rose from 14% in 1955/'56 to 30% in 1962. The CBS found that those who already
had a TV in the early days belonged to the group that had previously read little. The first TV
owners read about half what the random sample from 1955/'56 (virtually none of whom had a
television set) read. Reading fell from 22% to 17% of leisure activity on average among all
those surveyed.
The characteristics of those who, on the whole, were regarded as heavy readers were largely
the same in 1962 as in 1955/'56. With regard to books, however, the correlation had not
remained constant. A follow-up survey in 1963 found that, for the first time, women had
overtaken men in percentage terms when it came to reading books. The difference was not
great, but it was a turning point, and women have since increased their lead. The more
dominant television has become, the more men than women have turned from books to
television.
4. Change in circumstances since the seventies
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The amount of time spent reading and, above all, watching television, is affected greatly by
the total amount of free time available. The distribution of free time among age groups and
social classes has become more uneven in recent years, as a result of the shifts in participation
in the workforce, the division of care tasks and the size of households. The population up to
the age of 50, particularly those with secondary and higher education, now spend more time
on their various tasks than their predecessors in the seventies, and therefore have less free
time. The over-50s and those with a low level of education have more free time, because they
work less.
Up to the 1990s all income groups participated in the growth in prosperity. Although
differences in spending have of course persisted, the figures for luxury consumption indicate a
wide distribution of prosperity. Thanks to the benefits of large-scale production, electrical
equipment has become steadily cheaper, meaning that households can afford more radios,
television sets, hi-fis, cameras etc. This has given rise to the phenomenon of the electronically
equipped individual in the mechanised household. Consumer interest in audiovisual
equipment rode high in the seventies and eighties. In 1990 households in the lower income
bracket had an average of around 4 items from a range of electrical appliances (colour TVs,
with or without teletext and remote control, video recorder, CD player, hi fi etc.); households
with higher incomes had 5 to 5.5 on average. The amount of electrical equipment in
households in all income brackets rose between 1980 and 1990.
The growth in prosperity and technological progress have made it easier for people to partake
of more and more activities and experiences. Since 1975 the range of individual leisure
pursuits has grown by almost 10%. Although the circumstances have changed dramatically,
especially compared to the television- and car-less fifties, people still spend two out of every
three free hours at home, as they did in 1955. The figure is lower for young people and higher
for elderly people.
Prosperity and technology have also prompted more and more individuals to consume several
goods simultaneously. In almost 90% of cases when the radio or hi fi is on, people are also
doing something else, often reading. Only 25% of the time do people engage in other
activities while watching television. Unlike with radio, this percentage has not risen since
1975.
5. Television: all-day entertainment
Since the seventies, television has developed from typically evening entertainment to an
all-day medium. In 1975, 26% of time spent watching TV fell outside the 18.00 to 22.00
block; in 1990 the figure was 39%. People watch relatively more in the mornings and
afternoons in particular. No dramatic changes have occurred in the range of programmes
broadcast by the Dutch media over the years. The arrival of daytime television has led to a
rise in the number of informative programmes (including `infotainment' and talk shows), in
particular.
According to the aforementioned CBS-method the average viewing time rose from barely
fifteen minutes a week in the fifties, to 11 hours in 1990. The rapid increase between 1955
and the early seventies was largely due to the growing number of viewers. Since then, the
percentage of viewers in the population has not risen, and the growth has mainly been in the
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number of hours each individual spends watching television. Surveyed over the whole week,
total viewing time rose from 13.3 to 15.4 hours, and time spent concentrating on television
has risen from 10.2 to 12 hours.
Nevertheless, the first TV-owners - who were probably very keen viewers - watched more in
the evening and at weekends in the early years than the nineties viewing public, particularly
when one considers the fact that far fewer programmes were broadcast then. In terms of the
percentage of potential viewers (`viewing density'), average interest in each programme
broadcast has fallen gradually. As always, the exclusive and rare still attracts the most
attention.
In recent years, 1980 to 1985 saw the biggest increase in viewing time, thanks to the
combined effects of cable, video and high unemployment. Viewing time declined a little
between 1985 and 1990, despite the fact that the commercial channel RTL4 was launched in
1989. Interest in the new network grew largely at the expense of the public broadcasting
system, and partly of time spent watching foreign stations and videos.
`Heavy' and `light' viewers
The factors that determine how much television people watch would not appear to have
changed essentially since the first CBS surveys. Men with little or no work, a low level of
education and no religious convictions watch the most; women who spend 55 hours a week or
more on their responsibilities, with higher education and who are practising churchgoers,
watch least (all other things being equal).
Nevertheless, some interesting changes in the impact of background characteristics on
viewing behaviour did occur between 1975 and 1990. The influence of the number of hours
worked (viewing opportunity) has grown since 1975, as has religiosity. In contrast, the effect
of education has declined, because viewing time among people with secondary and higher
qualifications, who have caught up with the rest of the population, has risen more in relative
terms than that of those with a low level of education. The biggest increase in viewing time
was observed in certain age groups: young people up to 20 years of age, and people over 70.
We now have a wider range of channels, and `zapping' has become a phenomenon, but are
viewers now more selective? Despite the increase in choice and the ease of switching
channels, the variety of programmes people watch has barely increased. What the researchers
found in the seventies still applies today: people differ most in terms of the number of hours
they spend in front of the television, rather than in the type of programmes they watch. As
with the first CBS survey, preferences are determined mostly by education. Compared with
those holding secondary and higher qualifications, poorly educated people spend a greater
proportion of their viewing time watching light entertainment programmes (game shows,
music shows etc.) and drama (films, series, soaps). The difference also extends to the channel
people watch. The commercial channels (RTL4 and 5) have attracted more people with lower
than with higher qualifications, which has led to a decline in interest in public broadcasting.
This has led to a rise in the proportion of viewers with higher and secondary education for the
public channels. The highly qualified also watch twice as much Belgian, German and
English-language channels than the poorly educated.
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6. Reading habits in the television age
While television viewing increased, particularly between 1980 and 1985, the average reading
time was found to have fallen every five years from 1975 to 1990 (figure 1).

Figure 1 Time spent concentrating on TV/video and on reading as main activity in 1975, 1980, 1985 and 1990
Source: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In terms of percentage of free time, the period 1985 to 1990 represents a break in the
downward trend in reading time. The decline was mainly in newspapers and magazines; after
1985 there is a slight recovery in book reading. The share of newspapers and books in total
reading time rose between 1975 and 1990, while that of magazines fell.
In comparison with 1955/'56 the share of magazines has increased in the present period. The
32% in 1975 was more than double the 13% of 1955/'56, and the 28% figure for 1990 is well
up on this first figure. The share of newspapers in total reading time has remained remarkably
stable (40% in 1955/'56 and 43% in 1990), the share of books has seen a strong decline
(from 47% in 1955/'56 to 29% in 1990).
The reduction in average reading time among all those surveyed between 1975 and 1990 was
mainly due to a reduction in the number of Dutch nationals who read at any time during the
week. However, in the case of magazines, the number of readers declined as well as the
amount of time that this shrinking group spent reading magazines. As far as newspapers and
books were concerned, those who gave them up had not spent much time reading them
anyway. The remaining readers spend more time reading books and newspapers. Taken over
the whole week, more than two-thirds of the population aged twelve and over read
newspapers and magazines. This figure was nearer four-fifths in 1975. The group who read
one or more books during the week shrank from 49% in 1975 to 44% in 1990.
Although TV viewing has risen during the morning, afternoon, late evening and at night, the
biggest decline in reading did not occur entirely during these periods. As in 1975, in 1990
more than half of people's reading time (57%) was in the morning and afternoon. Although
there has been a major decline in reading in the afternoon, it has not declined in the morning,
nor in the late evening and at night.
The trend in the time spent on reading corresponds largely with trends in expenditure on
reading material and sales figures. Only in the case of magazines does the trend in sales
figures outstrip the trend in timebudget figures.
Background characteristics of frequent and infrequent readers
The higher the family income, the more different newspapers and magazines its members will
have purchased (all other things being equal). The link is weak and remained stable between
1980 and 1990. The general decline in the number of titles taken occurred more or less evenly
across all income groups. Level of income also had little or no effect on whether an individual
had read newspapers or books in the week surveyed. However, those in higher income groups
do borrow more books from public libraries.
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The effect of other background characteristics was also studied, after excluding the influence
of other factors. Whether Dutch people read a lot or a little depends mostly on age: those in
younger age groups now read significantly less than those in older age groups. The differences
were nowhere near as pronounced in the CBS study from 1955/'56, except in the case of
newspapers. Now, too, the difference between old and young is once more greatest when it
comes to time spent reading newspapers, but the differences have `deepened'. Reading has
declined at an above average rate among young people - indeed, more generally, among the
under-40s. Only when it comes to magazines have the differences remained unchanged since
1975.
Although, in the case of television viewing, the time available is responsible for the greatest
differences, this factor takes second place when it comes to reading. Indeed, the effect of time
has become slightly weaker since 1975. Readers with a lot of spare time distinguished
themselves most in 1990 by the extra number of hours they spent reading books. In the case
of newspapers and books, the amount of time available does not account for such major
differences.
The link between time spent reading and level of education has become stronger over time,
especially with regard to newspapers and books. Sex differences have a relatively minor effect
on total reading time. However, the average masks greater differences in the amount of time
spent reading newspapers and books. Men scored higher than women only in the case of
newspapers, but their lead in this area is also declining. In both 1975 and 1990 women spent
more time reading magazines and books. The predominance of women among the
book-reading public, first identified during the early days of television (1963), has grown in
recent years.
7. The book-reading public
Three chapters of the report (6, 7 and 8) look in further detail at the individual readerships of
newspapers, magazines and books, and compared them with earlier figures from the thirties
and fifties. Since the main outline has already been sketched above, further details would be
beyond the scope of a summary. However, we shall make an exception in the case of books,
since this area was largely overlooked in the previous report. Furthermore, extra data on book
readers were gathered at the request of the Ministry of Education, Culture and Science.
`It is also possible that reading a lot is a feature of youth itself' said the authors of the CBS
report when considering why, in 1955/'56, there were so many book readers among young
people. Among 12-14-year-olds, 89% were book readers, but students between the ages of 18
and 28 took the prize, at 96%. In 1955/'56 youngsters were more likely to read books than
older people. Only a weak trace of this remained in 1975, when youngsters (12-19) were
found to read more books than their elders.
Book reading among youngsters and young adults declined by more than the average from
1975 to 1985. With the exception of the youngest (12-19), the slight improvement between
1985 and 1990 did not affect the younger section of the population. However, there had been
virtually no decline among the over-40s between 1975 and 1985. The 60 and over age group
in fact spent 30% to 40% more time reading books than their predecessors in 1975. In terms
of education, those with lower qualifications, pre-university and pre-professional education
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and secondary vocational qualifications spent less time reading books, while those with lower
secondary general qualifications and university graduates read more by 1990.
Books have been read more in the late evening and at night since 1975. However, there has
been a decline in afternoon reading - the part of the day where the rise in TV viewing has
been greatest - and newspapers and magazines have also lost much ground at this time of day.
Whereas, however, newspaper and magazine reading has shifted to the morning, such a shift
has not occurred with book reading. Nor has little changed in the early evening. On balance,
the early evening has become a relatively more important time for book reading and in 1990
this was the part of the day when most book reading took place. Prior to the week when the
time budget was recorded, the 1990 respondents were asked to say how many hours they
thought they spent reading books each week. Their answers were systematically higher than
the time they actually spent reading books during the recorded week. Their estimates were on
average double the time actually spent on this activity (this applied to all levels of education).
Vague questions about how much time people spend reading books thus elicit `socially
desirable' responses, which incidentally indicates that people feel they should spend more
time reading books.
Informative books and thrillers are the most popular genres, followed some way behind by
romances and literary works. The first two are most popular with men. Women read more
romances, but also read more literary works than men.
Interest in the romantic genre is greater among older women than younger women. The other
genres would appear to be less attractive to older people. Literary books and thrillers are read
more by young people than by older people.
The 31% of the random sample who said they preferred literary works were also found to be
frequent readers after the survey. They had read more of all types of reading material than
groups with other preferences, not only books. Fans of romances, thrillers and non-fiction
also read significantly more than the rest, but only in the case of books.
With the exception of literature lovers, a preference for a particular type of book genre was
often associated with a one-sided reading repertoire geared towards books. Comic book fans,
for example, who spent just as much time on books as the average for the entire sample, spent
significantly less time reading newspapers and magazines. This is further evidence of young
peoples' limited reading repertoire, but it also shows us that young people who do show an
interest in a particular type of book are likely to spend less time than average reading
newspapers and magazines.
Fans of different types of books tend to watch less TV than the rest, although comic book
readers are again an exception. Readers of literary works watch the least TV relatively
speaking, and readers of childrens' and young peoples' books are also below average.
8. Further diagnosis of our changed reading habits
Given the shifts in age composition, education level and the number of working hours, one
might have expected an increase in reading, if the various age groups at each level of
education, with an equal number of free hours, had continued to read as much as their
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counterparts in 1975. In reality, though, a pronounced decline was observed. Reading habits
within the various age and education categories have not remained constant, however. The
shifts observed among the population were found to have resulted from major shifts among
one group in society, and little or no change in another. The steepest decline was found in the
age group up to the age of around 40, and among people with lower or secondary education
(all other things being equal).
The changes in reading habits connected with age can best be analysed if the respondents are
categorised according to period of birth rather than age group. The changes then appear to be
the results of developments in two opposite directions. As they grow older, people generally
tend to read more (irrespective of the effect of more free time with age). In a population with a
large number of middle-aged individuals, as we have at present, this should have led to an
increase in reading time, were it not for the fact that each new cohort begins with a lower
reading time than its predecessor. Another factor is that the age at which people begin to read
more (as a result of age) has risen over the last few decades. The increase no longer begins
around the age of twenty, as in the fifties, but above the age of thirty. Furthermore, the
amount of time people spend reading during their youth no longer remains at the level of a
12-year-old, as was initially the case, but falls below this level. Reading habits have therefore
undergone a stronger and more sustained decline during youth and adolescence in recent
decades.
This applies most to men. Since the 1950s the decline among (young) men has always been
greater than among (young) women. By halfway through the downward trend, men are below
the average reading time of women so that, unlike in the fifties, members of the female sex
read most (except in the case of newspapers).
At first sight, television viewing would appear to be an activity that is reasonably compatible
with reading. People who watch more TV than average also appear to spend more time than
average reading. Nevertheless, in the period 1975-1985 the decline among this group was
relatively greater than the sample average. In 1990, those who watched a relatively large
amount of TV were once more in the group that read more than average, particularly as
regards newspapers and magazines. In terms of books, they were below average.
If one looks at the relationship between viewing time and reading time for the cohorts, in
almost all the different cohorts the changes in viewing time would appear to have been greater
than those in reading time. This indicates that the extra time spent watching television since
1975 cannot have been solely compensated for by less time spent reading. In a number of
cases, particularly among those with higher and secondary education from the pre-1950
cohorts, there can have been no shift from reading to viewing, because the time spent on both
activities has increased. Among the younger cohorts, however, the extent of the increase in
television viewing does seem to correspond fairly well with the degree of decrease in the
number of hours spent reading.
9. In search of an explanation
We can now define the problem more clearly on the basis of this diagnosis. The following
questions need to be addressed:
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Why has reading declined mainly among the poorly educated, and little or not at all
among the highly educated?
Why has it declined most among younger cohorts?
Why has reading declined more among men than among women?
Why are there differences in the degree of decline in the case of the different types of
printed media: why are they greater in the case of magazines and newspapers than of
books?

The analyses made it clear that television cannot be the only cause of the observed decline in
reading in the period 1975-1990. Other factors must have played a role all along. Four of
them, which it had not been possible to `exonerate' thus far, were subjected to further study:
- An increased number of adults with various obligations, particularly in groups that
originally read a great deal.
- Increased competition from other leisure activities.
- Decline in status of reading material as a result of excessive supply.
- A decline in the public's ability to sift information properly.
The effect of the increased number of `task-combiners'
Fifteen per cent of the actual decline in reading time might be caused by the fact that, on
balance, the number of people with dual responsibilities has risen faster than the number of
people with no daily responsibilities. Men without responsibilities actually read more than
might be expected on the basis of the patterns in 1975. However, in the overall average this
effect is counteracted by the decline among male `task-combiners'. In 1990 this group not
only read less than their domestically-free counterparts of an earlier age, but also less than
their predecessors with equal responsibilities in 1975. Women appear to cope better with
tasks fragmented throughout the day, because women with three or four responsibilities do
not now read less. The liberation of women would appear to have had an adverse effect only
on men's reading so far.
The effect of a wide range of leisure activities
Although people with broad interests also tend to read a lot, the competition from other
interests is visible if we look at the time devoted to reading and to other pursuits within a
limited time span. Measured over one week, the decline in reading time since 1975 appears to
have been greater, the more activities an individual engages in.
Compared to the seventies, there are now more people who go out or play sport during a
normal working week, particularly at the top and bottom of the age pyramid. The youngest
cohorts in the population (born since the sixties) mainly spend more time going out, with the
older cohorts (born prior to the thirties) spend more time going out and doing crossword
puzzles, card games, chess, etc.
Among the youngest cohorts this has been accompanied by a major decline in reading,
although this is not the case among the older cohorts, who actually devote more time to
reading. Among the other cohorts, too, changes in the number of times they go out or play
sports has little to do with changes in reading time. The population above roughly the age of
thirty has clearly not treated going out or sport as an alternative for reading, at least not in the
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sense that they have set aside time for the first two that they would otherwise have spent
reading. A test of the effect of the actual range of leisure activities within one week on
changes in time spent reading has shown that only among those with nothing more than
general secondary qualifications have certain individuals who engage in a wide range of
pursuits reduced their reading more than others whose leisure pursuits are less varied.
Decline in status due to excessive amount of reading material produced
Reduced attention for books, newspapers and magazines need not necessarily be due to
external causes. The omnipresence of information, and the amount of reading matter now
churned out by the printing presses can also put people off reading.
Although the actual use of reading material has stagnated, more and more book and magazine
titles are coming onto the market. Newspaper titles are the only category that have reduced in
number since the seventies. The growth in the number of new books fell slightly in the
eighties, although the magazine sector continues to grow apace. The growth in the number of
commercial, regional and local television and radio companies and the number of
commercially sponsored free magazines has led some people to overestimate the capacity of
the Dutch public to absorb all these products.
For a long time, scientists have been warning about the risks of information overload. Faced
with more and more unsolicited information, the public is no longer able to express its
interest - or lack thereof - through the market mechanism. In a situation like this, the status of
information will be unavoidably and irretrievably eroded. Consider, for example, Gresham's
law: `Bad money always drives out good money'. Translated to the market in reading matter,
we might say that the unbridled production of printed information for which the public is
unwilling to pay has eventually pushed reading material for which the public was willing to
pay out of the market.
There are indications that this erosion of status has already taken on major proportions. Time
spent reading magazines has declined most in relative terms, as we have already said. New
titles constantly come and go, and the profusion of free magazines seems to have reduced the
status of magazines more than is the general trend. A certain degree of scarcity would appear
to be needed if people are to value the printed media, at least as far as the layman is
concerned (this does not apply to professional users).
Declining ideological defence against information
According to Postman, the public are becoming more and more immune to the content of
messages, because they can no longer sift the information they receive properly. He regards
this as a result of the dwindling adherence to religious beliefs or enlightened ideals. This, he
believes, has destroyed a mechanism whereby people would reject or welcome information.
However, an individual's degree of religious faith would appear to have little effect on
changes in reading habits, although it has affected shifts in TV viewing habits. People with a
strong involvement in religion have hardly participated in the growing television trend. This
could have something to do with Postman's defence mechanism, but presumably more with
the rejection of light entertainment programmes (TV films and game shows) than of
informative programmes. One might also point out that the decline in subscriptions to weekly
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news magazines in the eighties was linked to a decline in political engagement on the part of
intellectuals. But interest in many other publications that have nothing to do with politics, and
in fiction, also fell over that period. No proof has yet been found for Postman's hypothesis.
The period of socialisation as a contributory factor
A number of our suspicions about factors other than television have proved to be correct, or
at least highly likely. However, even when taken all together, they do not amount to a sound
defence of television.
One-sidedness can be measured with the refutation method. Has the extra time needed for
watching television not overwhelmingly been taken from pastimes other than reading? An
earlier study showed that reading has not been the only `victim' of the rise of television since
the seventies. The same groups in society who increased their television viewing between
1975 and 1985 now also spend less time talking to the people they live with and simply
relaxing (Knulst and Kalmijn 1988: 120-123). These are all activities that, like reading, are
not `scheduled', are readily accessible and which one can use at will to fill time. Television
has thus partly displaced other domestic pastimes with a similar function. This phenomenon
was not re-examined in the present study.
Why do people replace one source of information and relaxation with another? Why would
one exchange reading for watching television? Observations made by cognitive psychologists
(assimilation theory) and consumer economists (substitution theory) have prompted a theory
that whether a person exchanges reading for television depends on their knowledge and
experience of information and fiction. The more familiar one is with a particular field, the less
likely one will be to give up reading about it in favour of watching television. Competence
and experience could be a crucial factor in the maintenance of reading habits in an age where
television seems to be taking over. A person's reading skills will depend to a large extent on
the age in which they grew up. People who grew up in the age of the spoken and written word
- for lack of alternative - became adept at the language and expressive form of this medium
and became accustomed to entertaining themselves by reading. Younger generations, on the
other hand, who have grown up with television, were no longer consigned to the written word
to such an extent, and will not, therefore, have got into the routine of reading.
This thus lays the cause of differences in substitution behaviour with the period of
socialisation. The theory holds that the pre-1950 cohorts will have been less likely to
exchange reading for television than the post-1950 cohorts who have grown up with
television from an early age.
This theory (and the one below) was tested in a situation with equal time restrictions, and on
groups with the same level of education. In all the cases studied, the increase in TV viewing
was found to have been greater in the cohorts born since 1950 than in the cohorts born prior
to that date. The opposite applies to reading, which was consistently found to have declined
more among the population born since 1950. However, the difference within the relatively
small group with higher qualifications was not significant. Apart from this, the results do
support the socialisation hypothesis, which appears to hold both for changes in viewing
habits and for changes in reading habits. The assumption that level of knowledge (measured
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by education) is a determining factor in the continuation of reading habits was found to apply
only to the group born before 1950.
Differences in adaptation between the sexes
The different substitution behaviour of men and women has been explained by assuming than,
in cultural matters, women have developed a greater degree of competency in traditional
communication methods and, like other experts in this field, will be more conservative when
it comes to switching to new communication techniques.
There have been no significant differences between men and women in terms of increased
viewing time. As far as reading is concerned, men with secondary or higher education are
more likely to have reduced the time they spend reading than women with the same level of
education. In two of the three education categories studied this outcome was consistent with
the assumption that women are more conservative when it comes to substitution.
However, if the period of socialisation is considered, then - assuming an equal level of
education - the effect of the cohort is stronger than that of the sex differences. The
combination of cohort and sex therefore gives very interesting differences: women born before
1950 who have had secondary or higher education now read significantly more, while their
counterparts born since 1950, with the same level of education, now read significantly less
(see figure 2).
Figure 2 Changes in viewing and reading timea between 1975/1980 and 1990 by sex, education and cohort
a
The figures refer to the population aged between 12 and 80; the changes are standardised for (an average
of) 47 free hours a week (see figure 10.3).

In the case of men, the decline in reading corresponds with the increase in TV viewing. The
link is not there for women, at least not for women born before 1950 with secondary or higher
education. Women with the same education but from the post-1950 cohorts actually watch
significantly more television than in 1975. This suggests that they are catching up with men,
because the increase in viewing time among young men occurred earlier.
Broadly speaking, cohort would seem to be a better predictor of increased viewing time than
education. We can now be more precise in our earlier observation that in this respect the
highly educated were catching up with the poorly educated; we can now say that this is mainly
down to the behaviour of the younger cohorts (with the same level of education).
Different levels of decline for different types of material
According to the theory that substitution behaviour depends on experience and competence,
reading should have declined most among the readership of simple and widely accessible
newspapers and magazines. Those who read more complex or specialised newspapers and
magazines would have nothing to gain from a greater supply of television programmes aimed
at a wide audience.
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However, when it comes to the test this assumption does not hold in most cases. Time spent
reading books and specialist publications is more likely to have decreased to a significant
extent than time spent on publications aimed at a wide readership. Only among the pre-1950
cohorts with higher qualifications has there been no decline in the popularity of books and
specialist publications. Indeed, this group shows a remarkable increase in book reading,
especially the women.
The fact that the different groups have generally not been choosy about reducing their reading
time does not, incidentally, mean that the differences between cohort groups have become less
pronounced. In the case of books the decline among the cohorts born since 1950 was greater
than among those born prior to that date. One notable point is that the pre-1950 cohorts with
no more than elementary qualifications have not reduced the amount of time they spend
reading books, in sharp contrast to the general pattern among those with a low level of
education.
If we regard the time that people devote to books, newspapers and other reading matter as an
indication of their level of interest and thirst for knowledge, we are forced to conclude that in
this respect the added value of higher education has declined from one cohort to the next. In
1990, for instance, the most recent higher education graduates read only as much as those
with the lowest level of education from the 1919-1933 cohorts (given the same amount of free
time). The absolute differences in reading time between the poorly and highly educated reduce
within each cohort formation as one shifts from older to younger cohorts. The highly educated
members of the 1959-68 cohorts read 2.6 hours a week more than their poorly educated
contemporaries. Among the 1919-33 cohorts, the difference was 4 hours. People who had
completed their secondary or even higher education before the introduction of the new higher
education legislation in the sixties still belonged to a select group, as a result of their
knowledge of modern languages or their interest in literature and classical culture, for
instance. Among the cohorts born since then, the majority have secondary qualifications,
which therefore have a lower status than before 1960. This applies all the more to young
cohorts with a low level of education. According to this study, this certainly applies to the
yield in terms of interest in reading.
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10 Final remarks
In recent times reading has declined, for a number of reasons. Five possible reasons for this
decline were studied and four turned out to be valid:
- the rise in the number of people with complex and burdensome daily responsibilities;
- competition from other leisure activities;
- the excessive supply of reading material;
- a shift from reading to television viewing.
The weight of the various factors in the explanation as a whole was not examined. Of these
four, the influence of television would appear to be the most important. Neither the rise of
television nor the first two factors have led to all people reading less. However, this has
occurred among the younger generation, who have grown up with television. It proved
impossible (at this stage) to establish what proportion of the population was influenced by the
third factor in terms of reading habits. One group, however - women with secondary or higher
qualifications born prior to 1950 - have not been overwhelmed by the extra supply, because
they now read more than they used to.
Although it was not possible to give a comprehensive explanation of the causes, it did
become clear that people read much less nowadays than they did in the fifties. People who
still read a lot tend to be from the older generations, and usually have secondary or higher
qualifications. Among older generations with a lower level of education, only book reading
has not been subject to a decline.
Four questions remain unanswered:
- What are the prospects for reading for pleasure?
- To what extent is this development confined to reading?
- Do we run the risk of losing something valuable?
- If so, what can we do about it?
Prospects
What are the prospects for reading in modern times? Unlike reading for pleasure, the
functional use of texts appears to be facing no problems. This raises the question of whether
this functional use will compensate for the decline in reading for pleasure. At the beginning of
this study we saw that the reading and rereading of edifying books and brochures (of a
denominational nature) was once popular amongst a broad section of society. Narrative prose
initially enjoyed only modest popularity. If the signs are right, the functional use of texts
among the younger members of society is once more gaining the upper hand (although
edifying material is not likely to play a key role again).
In the `information society', whose impending arrival can no longer be ignored, will people
use their reading skills most for the purposes of work and study, or for recreation and
consumption? People are likely to read more from a screen than from a printed page in the
future.
This development is part of a technological society in which speed, effectiveness and
innovation are highly prized. The use of sophisticated combinations of images, sound and text
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is still in its infancy. However, the publishing industry is hard at work converting information
in text form into multimedia formats (including CD-ROM and CD-i), particularly reference
works and instructions.
It is difficult to say at this stage whether further expansion of multimedia will have the same
impact as the advent of television. The innovations that have been introduced since then
(colour TV, games computers, video recorders, PCs, CD images) has brought the television
monitor and electronic wizardry deeper and deeper into our lives. Viewed in this light, the
new applications are more a continuation of a trend than something entirely new.
Reading appears to have declined among each successive cohort, under the influence of the
changes that have already occurred in this area. The fact that we still do read for pleasure on a
large scale is largely due to the fact that, as they grow older, people tend to read more. If this
effect of age continues, the latest graduates from secondary and higher education, once they
reach the age of thirty, will also read more, although not as much as previous generations did
on reaching that age. Up to now, people have also tended to read more at the next stage of
their life, when they have retired and their children have left home. The baby boomers will
reach this stage over the next decade. Their huge numbers will increase the positive effect, but
whether this will counterbalance the negative impact of multimedia, task combination and
diversification of leisure pursuits is difficult to say. However, it is unlikely that reading for
pleasure will return to the level it enjoyed in the early seventies (when it was subject to fewer
negative effects).
Is this development unique to reading?
This development is not confined to reading. The trend is comparable with that taking place
in other conventional forms of cultural participation, such as the traditional performing arts.
The causes appear to be largely the same. Compared with the fifties, there has been some
separation of audiences. The majority of the remaining audience for traditional performing
arts are middle-aged and elderly people with higher qualifications (Knulst 1989, 1995).
The traditional presentation of information and culture therefore attracts most interest among
middle-aged people with higher than average education. However, people who read a great
deal, attend performances and museums watch less television on average (all other factors
being equal) than people who do not participate in culture. One might say that, once
television had become the norm, everyone flooded to that particular supermarket. The main
difference does not concern the use of that supermarket as such, but the fact that one group
buys virtually everything at the supermarket, while the others go to specialist shops.
The significance of television for entertainment has increased, and it has also become more
important as a conveyor of news. Respondents regard the television as the most important
source of news about a growing number of subjects - including, for example, crime and
financial news, in which the printed media have always played a major role (Cebuco 1994:
40).
Despite the parallels between reading and traditional cultural participation, there are also
clear differences between the two. Reading material has traditionally met a wider range of
needs than the forms of cultural participation mentioned above. People are more likely to pass
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their time reading fiction, which is the most comparable type of reading material, than visiting
theatres, concert halls and museums.
At home, reading has suffered the same fate as other pastimes, such as domestic contacts
(including chatting to housemates), sitting at the window, or simply resting. This was
established in a previous study (Knulst and Kalmijn 1988: 120-123). Here, too, traditional
pastimes and sociable activities have been ousted by television. Reading is also a leisure
pursuit that makes few demands in terms of location and equipment. Like the other pastimes
mentioned above, it is an unscheduled activity. No special preparations are required, and it is
useful for filling time. Television viewing has become our main unscheduled pastime, but it
does require sophisticated equipment.
The cultural value of reading
Advocates of education and libraries for the masses were already stressing the importance of
reading and reading skills at the beginning of the nineteenth century. Since then reading has
always been an important aim of policy on education and personal development. More and
more facilities have been provided both inside and outside schools. Group reading, literacy
classes, literature classes, reading comprehension, public libraries, and children's book weeks
are just a few examples.
Since reading is held in special esteem, the state of the nation's reading habits has always
been a matter of concern, even when reading was at its peak. Even after their one-off survey,
Blonk and Kruyt believed they could detect a `reduced inclination towards reading among
youngsters'. In their eyes, the main rivals to reading were the cinema, dance halls, sports
matches, bars and radio (see section 2.3). The growth of reading as a leisure activity was not
yet at an end in the 1950s, but the same things were seen as rivals. However, young people
still read so much that a distinction was drawn between good and bad reading habits. The
latter included picture books and comics, and books from non-recognised libraries. These
commercial libraries were very popular among the youth, because only here could they borrow
`viciously realistic' novels and well-thumbed crime novels about detectives with `loose
morals'. To enquiring youngsters, reading was still regarded as something of a sport, as they
secretly read about things they were `too young for'.
However, once reading began to decline among young people, campaigns were no longer
targeted against `bad' reading material. The activity in itself became the hallmark of policy on
libraries and the promotion of reading. Although reading remained the main focus, value
judgments on good and bad ways to relax disappeared. However, has television implicitly
become a kind of opponent, because reading promotion campaigns often seek to impart the
message to young people that they should watch less TV, or at least be more selective.
Any assessment in terms of cultural policy of the current state of reading habits inevitably
calls for an evaluation of TV viewing in relation to reading. Such an evaluation must,
however, resist the original (largely intellectual) prejudices against modern media. As with
film and radio, there was initially a great deal of mistrust of television. There was a tendency
to compare the best of the reading society with the worst of the television culture. The
suggestion that many viewers had made such a bad swap was unfounded. It was already clear
from the CBS studies that the first heavy TV viewers had not previously been avid readers.
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The most recent data show that fans of literary works still watch little television. Book
readers who watch the most television tend to be fans of comic books (cf. section 7.8). At an
individual level, this does not point to an exchange of high-quality reading material for
poor-quality television amusement.
The shift from reading to TV viewing since the seventies, particularly in the case of
newspapers and magazines, has touched both the `popular' and the `quality' press. However,
it is not known what type of programmes have taken their place. Any evaluation of this
development in cultural policy terms must therefore be restricted to a number of general
comments.
The view that reading written sources of information and opinion is a priori better than
gaining information and opinion from the television is indefensible. Thanks to the influence
of television, large proportions of the population now feel themselves to be both Dutch and
also - in relation to more and more issues - world citizens. Partly thanks to this development,
people with other views, people from other races or with a different skin colour, and
homosexuals have now been accepted as equals by more and more people. Our changed
attitude to wildlife and the environment, and to the Third World is also partly down to the
influence of this medium. In the age when the spoken and written word still held sway in our
sitting rooms, the climate was not ready for such attitudes, but it is doubtful whether these
changes would have taken place without the images television brings into our homes.
Of course, television does not offer a continuous stream of mind-broadening information and
dialogue, and it would be naive to think that television's role as a forum always leads to
mutual understanding and tolerance. But programmes such as talk shows are one of the few
areas where people with different beliefs and tastes come face to face in front of a wide
audience.
If we look more closely at the cultural offerings of the broadcasting industry, we have even
less reason to pass disparaging judgments. Thanks to radio, television and other electronic
media, many people who would not normally attend the theatre, opera or classical concerts do
come into contact with these art forms. Around one in five members of the population watch
or listen to one or more classical concerts or opera on the television or radio once a month or
more (SCP 1992: 309). In short, a person who mainly watches television, and carefully
selects the programmes he watches, is just as likely to come into contact with interesting
information and culture as a person who concentrates on reading (the latter must also be able
to select carefully, of course).
We have looked at content, but we must also examine the merits of reading as mental activity.
It has been shown in practice that children are able to watch television before they can read.
Reading has to be specially learnt, and to understand detailed texts we need a good command
of the language. In the cultural evaluation of television viewing in relation to reading, this fact
has always weighed heavily, and has generally given rise to the conclusion that no skills are
needed to watch television. However, De Swaan has asserted that the language and
conventions of television culture also have to be learnt but, he maintains, this usually happens
in passing, and therefore goes unnoticed: "You don't have to make any special effort". De
Swaan believes that, from the point of view of the original `Bildungsideal' (educational ideal),
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this led to a misunderstanding, which he describes as follows: "Watching television is not an
art because it does not require any work. It is unbearably pleasant" (De Swaan 1986: 53).
The electronic self-entertainment now available with CD-ROM, CD-i and the Internet also
requires skill and knowledge. Youngsters growing up in this world get to grips with the
language of information - a language that is universal - through play. These new media offer
new challenges to our inventiveness and, after a while, the specialisations that arise from
them will undoubtedly command more respect.
However, audiovisual entertainment is a further step towards solitary information gathering
and cultural experience. This is the downside of these new developments.
The new media require users to articulate their preferences more explicitly. People will
`stumble across something', as they do when flicking through a book or magazine, more as an
exception than a rule. Using a control panel, the user can impose his will down to the smallest
details, and is thus confronted each time with the results of his own preferences. In
multimedia-land we are not encouraged to wait until we know more about a subject before we
click on to the next, or to open ourselves up to unknown points of view. And it is precisely
this that is one of the great achievements of the reading culture.
This move towards a largely utilitarian approach to texts also has its downside. It is likely to
erode the patience and discipline needed to follow a detailed written text. It will also make us
less receptive to well written opinions and stylish stories. Story-telling in all its guises and
genres is encapsulated in books. The belles lettres and intellectual culture were not common
property back in the fifties either, but many people were acquainted with the idea that effort is
a prerequisite for satisfaction and relaxation.
Many other elements of our civilisation are also stored in written texts. Multimedia can give
us access to fragments and highlights from history, the political and legal system, or
philosophy, as documentaries and educational programmes have done in the television age.
But this is second-hand information, selected by someone else. Without knowledge and use of
the figures of speech, phrases and expressions of a written culture, we can have no direct
access to this aspect of civilisation.
The purely functional use of texts for study, work or recreation will not be enough to maintain
the necessary skills. The best way of doing this has and always will be reading in one's own
time. In this respect, reading represents cultural `added value' (given that the content is of
equal value). Some effort should therefore be made by way of policy to convince youngsters
of the importance of reading for pleasure.

Can the decline be stopped?
Education has always been regarded as an essential prerequisite for an expansion of the
reading public. However, reading has declined most among the younger sections of the
population, who have had many years of education. An extensive system of public libraries
and other encouragements to read have also failed to halt the decline. Without them, the
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decline would probably have been greater, but this would mean that facilities like this have
merely slowed down this trend, rather than halting it. Can ways be found for cultural policy to
help in an area where even education and libraries have failed?
It has to be admitted that the most likely causes of the decline in reading fall outside the scope
of cultural policy. The first three factors examined (task combining, diversification of leisure
pursuits and the overproduction of reading matter) all point to an ambitious and extremely
active cultural pattern. People with a high level of education, in particular, fill their time with
a wider variety of activities than their counterparts with a similar background from a
generation ago. People now play a much wider variety of roles both at work and in their free
time.
The overproduction of reading and printed material is another indication that culture is
extremely broadly manifested in our society.
Some moderation in each of these areas would probably benefit reading. This is all the more
applicable to the fourth factor; cutting down on the supply of television broadcasts would
undoubtedly help.
In the current climate, it seems highly unlikely that the government should intervene in any of
these areas for the sake of reading. Such a move would constitute a violation of the
individual's and the culture industry's freedom to act as they see fit, and this too is highly
prized.
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Bijlage A Mogelijke consequenties van de meetmethode in TBO'90

Het Nederlandse tijdsbestedingsonderzoek is ontstaan uit een initiatief van NOS en STER, in
1975 uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van omroep, instanties op het gebied van
gedrukte medie en SCP. De opdrachtgevers uit de sector van de elektronische en gedrukte
media waren van meet af aan geïnteresseerd in een meting van mediaconsumptie die
gespecificeerder was dan bij alle overige bezigheden of tijdsbesteding.
Vanaf de peiling uit 1975 is de respondenten telkens gevraagd van kwartier tot kwartier te
rapporteren of men in één van de met titel aangegeven tijdschriften en kranten heeft gelezen.
Een vergelijkbare mate van specificering is bij radio en televisie niet gevolgd, omdat uit het
continue kijk- en luisteronderzoek al voldoende gegevens beschikbaar komen over de
belangstelling voor afzonderlijke programma's.
Wel werd de respondent vanaf het begin gevraagd te melden of ze tv hadden gekeken en radio
geluisterd als hoofdbezigheid dan wel in combinatie met andere bezigheden. Werd tv kijken
als hoofdactiviteit gescoord, dan vulden de ondervraagden eerst het codenummer van `tv
kijken' in; vervolgens werd hun gevraagd enige informatie over de herkomst van de bekeken
programma's aan te kruisen (in 1985: Nederland 1 of 2, overige zenders, video). Nu waren er
steeds respondenten die wel tv kijken als hoofdactiviteiten aangaven maar het tweede deel van
de gevraagde informatie verzuimden op te geven. Deze kijktijd is steeds verwerkt als `zender
onbekend'.
Degenen die tv kijken meldden maar een andere bezigheid (en het desbetreffende
codenummer) als hoofdactiviteit opgaven, konden dit alleen te kennen geven door een van de
drie antwoorden over de zenderherkomst aan te kruisen. Kruisten ze dit niet aan, omdat ze bij
voorbeeld de herkomst niet wisten, dan was er geen enkele informatie meer over tv kijken op
de achtergrond.
Om verschillende redenen is besloten om in 1990 meer verfijningen in te voeren bij de
registratie van het mediagebruik. Het gebruik van media in combinatie met of op de
achtergrond van andere bezigheden zou in de nieuwe meting niet meer alleen bij radio en tv
maar ook bij het afspelen van muziek en bij het lezen worden vastgelegd.
Vooraf was duidelijk dat de voorgestelde methode invloed zou gaan hebben, niet alleen op de
waarnemingen van het mediagebruik maar ook op die van veel andere vormen van
tijdsbesteding. Dit leek niet alleen onwenselijk wegens de vergelijkbaarheid met de eerdere
peilingen, maar kwam ook voor als een vorm van kapitaalverspilling, omdat de investering in
de zorgvuldig opgebouwde tijdreeks 1975-1980-1985 zijn waarde als vergelijkingsbasis zou
kunnen verliezen.
Daarom is op voorstel van het SCP gekozen voor een partiële innovatie van de meetmethode.
De steekproef van 1990 is daartoe in tweeën gesplitst (split-half) waarbij het ene deel zijn
dagboek volgens de oorspronkelijke manier heeft bijgehouden en een ander deel volgens de
nieuwe methode.
Bij de nieuwe methode wordt gevraagd de aan het lezen van kranten, tijdschriften of boeken
bestede kwartieren niet alleen te noteren indien dit betrekking heeft op lezen als
hoofdactiviteit (zoals steeds al het geval was) maar tevens wanneer men het lezen eventueel
heeft gecombineerd met een tijdspassering die als hoofdactiviteit is opgegeven. Bij voorbeeld:
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het oppassen op kinderen is hoofdactiviteit, het lezen in een tijdschrift nevenactiviteit.
Hoofdactiviteit zowel als nevenactiviteit worden op dezelfde specifieke manier (per titel)
aangegeven.
Ten aanzien van naar de radio luisteren, het afspelen van muziek en tv kijken is in de nieuwe
versie dezelfde methode gevolgd. Hoofdactiviteit, en nevenactiviteit respectievelijk gebruik
als achtergrondmedium zijn nu op overeenkomstige manier gescoord. De algemene
antwoordcategorie `naar de radio luisteren' respectievelijk `tv kijken' is daardoor vervangen
door antwoordcategoriëen waarbij het naar de radio luisteren of tv kijken meteen is
gespecificeerd naar herkomst. Bij voorbeeld: tv kijken naar Nederland 1, 2 of 3, tv kijken
naar RTL4, tv kijken, naar video, en dergelijke. De scoringsmogelijheid: tv kijken
respectievelijk radio luisteren `overige zenders' bleef gehandhaafd. Een nieuwe
antwoordkeuze bij radio is: `lokale of regionale zenders'. Bij tv kijken waren er verschillende
nieuwe antwoordmogelijkheden: naast het reeds genoemde RTL4, ook Teletekst en
kabelkrant. De onbedoelde `ontsnappingsmogelijkheid' voor respondenten die niet goed meer
wisten welke zender ze een bepaald kwartier via radio of tv hebben gevolgd en die in de
oorspronkelijke versie de algemene antwoordcategorie zonder nadere specificatie gebruikten,
bestaat niet meer in de nieuwe versie.
Hoewel het aantal geboden antwoordmogelijkheden doorgaans een opwaarts effect op de
respons uitoefent (hoe meer geboden variaties, hoe groter de kans dat de respondent zich in
een van de opgesomde geheel herkent), mag worden betwijfeld of dat in dit geval ook nog
geldt. Een vage, niet nader gespecificeerde antwoordcategorie (tv kijken, naar radio luisteren
sec) werd immers weggehaald, zodat personen die halverwege een programma zijn
aangeschoven of zich geen rekenschap hebben gegeven van de zender waar ze al zappend zijn
uitgekomen, geen adequate antwoordgelegenheid meer wordt geboden. Onduidelijk is in
hoeverre zij `overige zenders' geantwoord hebben, maar aannemelijk lijkt dat in die specifieke
gevallen de nieuwe versie een lagere score oplevert.
Invloed van de methode op het meten van de tijdsbesteding aan radio en televisie
Vooraf was duidelijk dat de aanpassingen invloed op de resultaten zouden hebben, ook indien
de wijzigingen op het eerste gezicht marginaal lijken, zoals bij de registratie van tv kijken en
naar radio luisteren. Daarom is de nieuwe methode partieel ingevoerd, en wel zo dat in 1990
een deel van de steekproef zijn dagboek volgens de oorspronkelijke en een ander deel volgens
de nieuwe methode heeft ingevuld. De twee methoden zijn willekeurig uitgezet, zodat men
binnen de twee subpopulaties dezelfde gemiddelden had mogen verwachten als men op
dezelfde manier gemeten zou hebben. Tabel A1.1 toont de resultaten van deze exercitie.
Tabel A1.1 Tijd besteed aan tv kijken, radio luisteren en afspelen van muziekapparatuur met aandacht en in
combinatie met respectievelijk op de achtergrond van andere activiteit, volgens oorspronkelijke en nieuwe
meetmethode, 1990 (in uren per week)
verschil
verschil
oorspro aandachtig gebruik oorspro
n-kelijke
n-kelijke
oorspro
oorspro
en
en
n-kelijke nieuwe nieuwe n-kelijke nieuwe
nieuwe
versie
versie
versie
versie
versie
versie
totale
tijdsbesteding
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op de achtergrond
bij andere
tijdsbesteding
oorspro
n-kelijke
versie

nieuwe
versie

verschil
oorspro
n-kelijke
en
nieuwe
versie
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tv kijken totaal
waarvan:
Nederlandse zenders
overige zenders
RTL4
video
Teletekst
geen herkomst
aangegeven
radio totaal
waarvan:
Nederlandse zenders
overige zenders
lokale zenders
geen herkomst
aangegeven
afspeelapparatuur
*
**

15,9

14,8

+1,1**

12,5

11,3

+1,2**

3,3

3,5

-0,2

7,6
1,8
4,4
0,8
0,1
1,2

7,9
1,8
4,2
0,9
0,2

-0,3
-0,0
+0,2
-0,0
-0,1**

5,8
1,3
3,4
0,7
0,1
1,2

6,0
1,3
3,2
0,7
0,1

-0,2
+0,0
+0,3
-0,1
-0,0

1,8
0,5
1,0
0,2

1,9
0,5
1,0
0,1
0,0

-0,1
-0,0
-0,1
+0,0

12,4

11,3

+1,1*

0,8

0,7

+0,1

11,6

10,6

+1,0*

8,7
2,2
1,4
0,1

8,3
1,3
1,7

+0,4
+0,9
-0,3

0,5
0,1
0,1
0,1

0,5
0,2
0,1

+0,0
-0,0
+0,0

8,2
2,1
1,3

7,8
1,2
1,6

+0,4
+1,0**
-0,3

0,5

2,6

-2,1**

0,5

0,3

+0,2**

2,3

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP gewogen resultaten (TBO'90 (n = 3.158); nieuwe versie (n = 1.355); oorspronkelijke (oude) versie (n
= 1.803))

In tabel A1.1 zijn de uitkomsten van beide methodes met elkaar geconfronteerd. Zoals
verwacht, levert de oorspronkelijke methode een hoger totaalgemiddelde op, zowel ten
aanzien van tv kijken als radio luisteren. Het verschil bij afspeelapparatuur ligt voor de hand,
omdat de oorspronkelijke methode geen informatie verzamelde over het gebruik op de
achtergrond.
Wat tv kijken betreft, valt het significante verschil praktisch geheel te herleiden tot de
antwoorden van het steekproefdeel met de oorspronkelijke methode dat wel tv kijken (als
hoofdactiviteit) heeft genoemd, maar geen nadere informatie heeft gegeven over de zender. De
overige verschillen zijn met uitzondering van Teletekst niet-significant. De meetmethode
levert geen (significant) verschil op bij de tijd die aan tv kijken als nevenactiviteit is besteed.
Wat het radio luisteren betreft, tekent het verschil zich eveneens af bij de meest gangbare
wijze van radio luisteren, en dat is hier het gebruik als achtergrondmedium. Maar hier doet
het significante verschil zich voor bij de antwoordcategorie `overige zenders'. Aangenomen
dat de steekproeven in werkelijkheid op dit punt niet verschillen, dan zouden respondenten bij
de oorspronkelijke methode vaker die antwoordcategorie hebben gekozen dan de
respondenten die volgens de nieuwe methode geregistreerd hebben. Gesteld dat die categorie
als `vage antwoordcategorie' is gebruikt door personen die geen notie hadden van de zender
(radio luisteren sec, zonder nadere specificatie van de bron, kon niet als manier worden
gekozen bij radiobeluistering op de achtergrond), dan verklaart dit nog niet waarom het ene
steekproefdeel dit antwoord vaker heeft gekozen dan het andere. De enige praktische reden
zou dan nog zijn dat het aankruisen van de vage antwoordcategorie bij de oorspronkelijke
versie minder moeite vergt dan bij de nieuwe methode, terwijl aangenomen mag worden dat
een antwoord minder vaak wordt verstrekt naarmate het scoren daarvan meer moeite kost.
Zou men de uitslagen van de substeekproef met de oorspronkelijke methode als vergelijkingspunt voor eerdere peilingen gebruiken, dan zou dit voor het aandachtig radio luisteren geen
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verschil maken. De aan (aandachtig) tv kijken bestede tijd in 1990 zou op een iets hoger
niveau uitkomen dan het gemiddelde van 1985. Deze verandering tussen 1985-1990 bereikt
evenwel geen significant niveau. Gaat men uit van het gemiddelde van de samengevoegde
substeekproeven (zoals hier meestal is gebeurd), dan bedraagt de aandachtige kijktijd in 1990
0,1 uur minder dan in 1985. Ook al valt dit gemiddelde iets lager uit dan dat van 1985, op
basis van de kansberekening is dit verschil evenmin significant, zodat het methodologische
verschil de conclusies op dit punt niet heeft beïnvloed.
Duidelijk is natuurlijk wel dat men de functie van radio en afspeelapparatuur schromelijk
onderschat door uitsluitend weer te geven hoeveel tijd er op aandachtige wijze aan is gewijd.
Bij de presentatie van gegevens over deze media (hoofdstuk 3) wordt dan ook van alle
luistertijd uitgegaan.
Mogelijke consequenties ten aanzien van het lezen
Oorspronkelijk werden de respondenten geïnstrueerd per klokkwartier één bezigheid als
hoofdactiviteit op te geven. Degenen die tijdens het ontbijten de krant lazen, moesten daarbij
een keuze maken welke van de twee zij als hoofdactiviteit beschouwden (alleen bij tv kijken
en radio luisteren kon steeds al dubbel worden geboekt). De mogelijkheid van
dubbelboekingen leek ook passend voor leesactiviteiten. In 1990 is aan een deel van de
steekproef gevraagd tevens de kwartieren te rapporteren waarin men heeft gelezen ter
opvulling van lege momenten tijdens andere bezigheden. Zo kon bij voorbeeld `ontbijten' als
bezigheid A worden gedeclareerd, en `kranten lezen' (tijdens ontbijt) als bezigheid B. Het
andere deel van de steekproef uit 1990 heeft zijn dagboek nog op de oorspronkelijke manier
bijgehouden. De verdeling van de twee typen antwoordlijsten over de hele steekproef is
willekeurig gebeurd, zodat er twee substeekproeven op hetzelfde tijdstip zijn onderzocht,
waarvan men mag aannemen dat deze naar leesgewoonten een vergelijkbaar gemiddelde en
een overeenkomstige spreiding (mate van heterogeniteit) zullen hebben. Als er zich
verschillen voordoen, zal men die in eerste instantie aan de verschillen in de meetmethode
toeschrijven. De verschillen laten zich goed uit de vergelijking in tabel A1.2 aflezen.

Tabel A1.2 Lezen als hoofdactiviteit en lezen in combinatie met andere bezigheid volgens de oorspronkelijke en
de nieuwe meetmethode, 1990 (in uren per week)
totale tijdsbesteding
in uren
oorspro
n-kelijke
versie
gedrukte media
boeken
kranten
tijdschriften
*
**

5,3
1,5
2,2
1,5

nieuwe
versie
6,2
1,7
2,8
1,7

verschil
oorspro
n-kelijke
en
nieuwe
versie
-0,9**
-0,1
-0,5**
-0,3**

hoofdactiviteit
tijdsbesteding
in uren
oorspro
n-kelijke
versie
5,3
1,5
2,2
1,5

nieuwe
versie
5,0
1,4
2,2
1,4

verschil
oorspro
n-kelijke
en
nieuwe
versie
+0,3
+0,1
+0,1
+0,1

nevenactiviteit
tijdsbesteding
in uren
oorspro
n-kelijke
versie

nieuwe
versie

verschil
oorspro
n-kelijke
en
nieuwe
versie

1,2
0,2
0,6
0,3

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP gewogen resultaten (TBO'90 (n = 3.158); nieuwe versie (n = 1.355); oorspronkelijke (oude) versie (n
= 1.803))
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Zoals men mocht verwachten, levert de nieuwe meetmethode, waarbij fijnmaziger naar
leesactiviteiten is `gevist', een hoger gemiddelde aan leestijd op dan de oorspronkelijke. De
nieuwe methode komt uit op gemiddeld 0,9 uur meer leestijd dan de oorspronkelijke. Dit
verschil valt overwegend toe te schrijven aan het lezen tijdens andere bezigheden. Het
methodologische verschil heeft geen effect op de waarneming van de gemiddelde leestijd als
hoofdactiviteit, althans geen statistisch significant effect. Er bestaat derhalve geen bezwaar de
substeekproeven op het punt van lezen als hoofdactiviteit als één geheel te beschouwen. (Het
algemene steekproefgemiddelde van 5,1 uur per week geeft een goede schatting voor de
gemiddelden uit de twee substeekproeven uit 1990). Opmerkelijk is evenwel dat de
substeekproef die een extra antwoordmogelijkheid geboden werd, nietsignificant anders scoorde bij het lezen als hoofdactiviteit, maar in alle gevallen wel steeds
een fractie lager. Aangenomen dat beide substeekproeven in werkelijkheid gemiddeld
evenveel als hoofdactiviteit gelezen hebben, dan zou die uitslag er tevens op wijzen dat een
eerste antwoordmogelijkheid minder vaak wordt gekozen zodra er een tweede wordt geboden.
Uit tabel 4.1 is gebleken dat de leestijd in totaal (alle gedrukte media te zamen) tussen 1975
en 1990 met één uur of 16% is verminderd, als men uitgaat van het lezen als hoofdactiviteit.
Hiervoor bleek al dat er in 1990 ruim één uur is gelezen in combinatie met andere
bezigheden. De vraag die zich thans opdringt is deze: kan het zijn dat de teruggang in de
leestijd tussen 1975 (1955/'56) en 1990 in feite berust op een verschuiving van lezen als
hoofdactiviteit naar lezen ter opvulling van andere tijdsbesteding? De beschikbare gegevens
kunnen strikt gesproken geen uitsluitsel geven over die vraag. Er pleit echter weinig voor
deze veronderstelling.
Het zou betekenen dat het lezen tijdens andere bezigheden in het geheel nog niet zou zijn
voorgekomen in 1975 (of in 1955'/56). De stelling dat de waargenomen teruggang geheel op
een verschuiving berust, kan immers alleen waar zijn als het lezen met nevenbezigheden in
1975 nog niet bestond. En dit is bijzonder onwaarschijnlijk.
Daarmee wordt niet ontkend dat zo'n veronderstelde verschuiving zich in een verder verleden
heeft voorgedaan. Evenals andere goederen zal lectuur doorgaans met meer eerbied en
aandacht worden behandeld naarmate zij uitzonderlijker of schaarser is. Maar die situatie van
lectuurschaarste deed zich in 1975 allang niet meer voor. Ook toen zullen Nederlanders
lectuur als iets heel vanzelfsprekends hebben ervaren, en daarom zullen zij ook toen allerlei
lectuur gebruikt hebben als vulmiddel voor lege momenten bij andere bezigheden
(vermoedelijk niet bij bijzonder zeldzame of curieuze boeken).
Waarschijnlijker dan een toename van het lezen met nevenbezigheden (die op een verschuiving zou berusten) lijkt een ontwikkeling waarbij ook het lezen met nevenbezigheden tussen
1975 en 1990 is afgenomen. Dat zou men mogen afleiden uit gegevens over het gebruik van
de radio tijdens andere bezigheden, die wel teruggaan tot 1975.
Aangenomen dat het lezen niet zou zijn verminderd maar tegenwoordig vaker verweven zou
worden met andere activiteiten, dan zou dit voorts betekenen dat de consumptie van gedrukte
media per hoofd stabiel is gebleven. Dit laatste is echter niet het geval geweest. De totale
oplagecijfers van dagbladen en tijdschriften uitgedrukt per hoofd zijn ook teruggelopen,
evenals de verkoop van boeken (zie tabel 4.3).
In hoofdstuk 7, waarin verschillende peilingen van de belangstelling voor boeken aan de orde
komen, zal tevens worden aangetoond dat de trend uit het tijdsbudgetonderzoek (gelezen tijd
als hoofdactiviteit) redelijk correspondendeert met andere reeksen waarin het lezen in boeken
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op andere manieren - zonder onderscheid tussen hoofd- en nevenactiviteiten - is gemeten.
Voorts blijkt er verband te bestaan tussen het lezen als hoofdactiviteit en het lezen met
nevenbezigheden. Binnen het steekproefgedeelte waarin dit onderzocht werd, is aan het lezen
met nevenbezigheden als regel meer tijd besteed naarmate er ook aan het lezen als
hoofdactiviteit meer tijd is besteed (zie figuur 4.15).
Voorshands is er dus geen reden om aan te nemen dat de tijd besteed aan het lezen tijdens
andere bezigheden sinds 1975, een ander verloop heeft gehad dan het lezen als
hoofdactiviteit.

)))))))
290

)))

)))

*

*

)))))))

Bijlage B Tabel bij de hoofdstukken 3 tot en met 7
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Tabel B2.1 Regressievergelijking van sociale achtergronden en verklarende variabelen op individuele verschillen in het mediagebruik van de personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990
opleidingsniveau

sekse

leeftijd

tijd voor
verplichtingen

aantal
vrijetijdsalternatiev
en

religieuze
betrokkenheid

1990

1975

1990

1990

1975

1990

1975

1990

1975

1990

1975

1990

media totaal

-.09**

-.01

-.13**

-.11**

.16**

.13**

-.35**

-.39**

-.09*

-.09**

-.07**

-.15**

-.02

-.05**

26,2%

26,8%

elektronische media
televisie
radio
afspeelapparatuur

**

-.18
-.15**
-.08**
-.11**

**

-.13
-.12**
-.04
-.03

**

-.16
-.11**
-.11**
-.14**

**

-.16
-.12**
-.10**
-.13**

.02
.06*
.06
-.21**

-.04
-.01
.01
-.21**

**

-.26
-.20**
-.20**
-.13**

-.33
-.31**
-.15**
-.13**

-.09
-.06
-.12**
.00

-.09
-.07**
-.06**
-.07**

-.07
-.05*
-.01
-.11**

-.16
-.15**
-.04*
-.06**

**

-.09
-.14**
.01
.09*

**

-.09
-.10**
-.05*
.12**

21,0%
17,1%
10,0%
9,1%

21,0%
18,7%
5,0%
6,9%

.14**
.07*
.14**

.22**
.15**
.19**

.02
.10**
-.17**

.06**
.15**
-.11**

.28**
-.09**
.46**

.36**
.06**
.45**

-.26**
-.26**
-.09**

-.22**
-.19**
-.11**

.02
-.02
.08*

-.02
-.05*
-.00

-.01
-.04
-.03

-.03
-.01
-.03

.13**
.10**
.05

.07**
.10**
.05**

19,2%
7,6%
24,7%

24,5%
8,3%
24,9%

landelijke kwaliteitspers
populaire landelijke pers
regionale dagbladen

.28**
.00
.02

.27**
.07**
.02

-.01
-.06*
-.15**

-.00
-.06**
-.10**

.24**
.20**
.27**

.13**
.22**
.33**

-.05
-.10**
-.01

-.06**
-.07**
-.06**

.02
.00
.08*

-.05**
-.03
.06**

.06*
-.15**
.04

-.04*
-.10**
.05**

.07
.09*
-.06

.12**
.01
-.03

12,5%
7,8%
8,3%

9,7%
7,0%
14,3%

tijdschriften

.04

.06**

.09**

.08**

.20**

.22**

-.12**

-.13**

-.02

.02

.06*

-.02

.08*

-.05*

7,3%

9,7%

-.04
-.05
-.07*
.16**
-.02
.16**
-.07*

-.08**
-.04*
-.05*
.21**
.03
.14*
-.03

.29**
-.03
.01
-.11**
.01
-.02
-.05

.31**
-.11**
-.06**
.01
.03
-.11**
-.00

.09**
-.05
-.29**
.15**
.10**
.18**
.19**

.11**
-.00
-.26**
.17**
.09**
.11**
.22**

-.05
-.07*
-.15**
-.04
-.07*
-.02
-.03

-.03
-.05**
-.12**
-.06**
-.07**
-.10**
-.04*

.08*
.03
-.05
.06
-.10*
.01
.01

.05**
.04
-.02
-.07**
.01
.01
-.00

.05
-.06*
-.06*
-.05
.04
.04
.04

.03
-.01
.05**
-.02
.02
-.04*
-.05*

-.04
-.04
.06
.09*
.04
-.01
.06

-.05*
-.04
.00
.04
-.04
.00
-.07**

10,5%
0,8%
7,7%
7,3%
3,1%
4,5%
3,9%

14,0%
1,6%
5,0%
6,3%
2,0%
5,1%
7,4%

gedrukte media
boeken
kranten

vrouwenbladen
familiebladen
jongerenbladen
opiniebladen
omroepbladen
hobbybladen
huis-aan-huisbladen
*
**

Significant (p # .05)
Significant (p # .01)

Bron: SCP (TBO'75 en '90)
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**

*

**

**

1990

verklaard
e
variantie

1975

*

1975

verklaard
e
variantie

culturele
belangstelling

**

1975

)))

*

*

)))))))

Bijlage B Tabellen bij hoofdstuk 3 en 4

Tabel B3.1 Tijd besteed aan diverse soorten tv-kanalen, met inbegrip van het tv kijken in combinatie met andere
bezigheid, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 1990 (in uren per week)
tv kijken met en zonder nevenbezigheden
alle
tv kijken

Nederlandse
omroep

RTL4

buitenlandse
zender

video

15,4

7,7

4,3

1,8

0,8

bèta

16,0
14,9
.06

7,6
7,9
.02

4,4
4,2
.02

2,2
1,3
.12

1,0
0,7
.09

tijdsbeslag van
verplichtingen
< 25 uur
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
> 55 uur
bèta

20,0
17,1
15,7
14,5
11,9
.29

10,2
9,4
7,4
7,0
5,9
.24

5,0
4,0
4,6
4,4
3,5
.09

2,9
2,0
2,0
1,4
1,0
.18

0,7
0,7
0,9
1,0
0,8
.06

opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit
bèta

16,6
17,4
15,8
15,3
12,6
12,7
.17

8,0
8,1
7,6
7,6
7,4
7,3
.04

5,2
5,6
4,4
4,2
2,5
2,3
.18

1,4
1,8
1,8
1,9
1,5
2,1
.05

0,7
1,0
1,0
0,9
0,5
0,5
.10

steekproefgemiddeldea
sekse
man
vrouw

a

De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor het effect van de overige variabelen in de tabel.

Bron: SCP (TBO'90)
Tabel B3.2 Tijd besteed aan tv kijken en lezen, naar zeven achtergrondkenmerken, 1975, 1985 en 1990 (in uren
per week)a
televisie kijken

gedrukte media

1975

1985

1990

1975

1985

1990

10,2

12,1

12,0

6,1

5,3

5,1

bèta

10,9
9,5
.11

13,5
10,8
.17

12,9
11,1
.11

6,1
6,1
.01

5,3
5,3
.00

4,8
5,4
.06

leeftijd
12-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
$ 70 jaar
bèta

9,7
9,3
10,1
10,3
10,6
11,3
11,0
.10

12,2
11,4
12,1
11,4
11,7
13,5
13,5
.10

12,9
11,2
12,5
11,4
11,6
12,0
13,6
.09

4,3
5,6
5,8
6,1
7,6
7,5
8,5
.28

2,9
3,9
5,1
5,6
6,7
7,5
8,0
.38

3,0
3,2
4,8
6,0
6,1
7,4
8,0
.36

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw

tijdsbeslag van verplichtingen
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)))

)))

*

*

)))))))
opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit
bèta

10,7
11,0
10,5
8,7
8,0
7,7
.16

13,0
12,4
12,5
11,9
10,7
8,9
.12

12,7
13,3
12,6
11,7
10,4
10,2
.13

5,6
5,8
6,0
7,2
7,1
7,1
.14

4,2
4,4
5,6
5,9
6,8
7,2
.22

2,9
4,2
5,5
5,3
6,4
7,2
.24

aantal vrijetijdsactiviteiten
<6
6-10
11-15
> 15
bèta

10,4
10,4
9,9
9,0
.05

14,0
11,8
12,1
11,6
.08

13,3
12,1
11,6
11,7
.06

6,0
6,0
6,4
5,8
.04

5,2
5,4
5,2
5,2
.02

5,5
5,2
4,9
5,3
.04

religieuze betrokkenheid
geen geloof
gelovig, geringe betrokkenheid
gelovig, sterke betrokkenheid
bèta

10,5
10,8
9,5
.08

13,3
12,2
10,5
.16

13,1
12,9
10,1
.17

6,3
5,5
6,2
.07

5,4
5,2
5,2
.02

5,3
4,7
5,0
.05

culturele belangstelling
geen
gering
matig
veel
bèta

11,3
10,7
9,7
8,1
.16

13,2
12,8
11,7
9,9
.14

13,1
12,4
11,7
10,6
.10

5,2
6,1
6,4
7,1
.13

4,8
5,2
5,6
5,6
.07

4,7
4,9
5,4
5,5
.07

a

De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloeden van alle overige variabelen in de tabel.

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)
Tabel B3.3 Tijd besteed aan tv kijken en lezen met en zonder nevenbezigheden, naar achtergrondkenmerken,
1990 (in uren per week)a
televisie kijken
totaal

steekproefgemiddeldeb

lezen

zonder
nevenbezi
met
g- nevenbezigheden
heden

totaal

zonder
nevenbezi
gheden

met
nevenbezi
gheden

14,9

11,4

3,5

6,2

5,0

1,2

bèta

15,1
14,6
.03

11,9
10,8
.07

3,2
3,8
.06

6,1
6,2
.01

4,9
5,1
.03

1,3
1,1
.05

tijdsbeslag verplichtingen
< 25 uur per week
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
> 55 uur
bèta

20,6
16,5
15,5
13,4
10,7
.37

16,6
12,1
11,7
10,0
8,2
.36

3,9
4,3
4,0
3,4
2,5
.12

9,4
8,7
5,4
4,9
4,5
.38

8,1
7,4
4,2
3,7
3,4
.40

1,4
1,3
1,1
1,2
1,0
.06

aanwezigheid van kinderen
geen kinderen
kinderen ouder dan 14
jaar
kinderen jonger dan 14
jaar
bèta

14,9
14,4
15,2
.03

11,4
11,3
11,4
.00

3,5
3,1
3,9
.05

5,7
7,3
6,6
.13

4,6
5,9
5,4
.12

1,1
1,4
1,2
.06

sekse
man
vrouw

taakcombinatie
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)))

)))

*

*

)))))))
aantal vrijetijdsactiviteiten
<6
6-10
11-15
> 15
bèta

15,7
14,8
14,8
14,2
.04

13,1
11,3
11,1
9,3
.10

2,6
3,5
3,7
5,0
.09

6,3
6,5
5,8
5,4
.07

5,7
5,2
4,6
4,1
.08

0,6
1,3
1,2
1,3
.11

opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit
bèta

15,0
16,1
15,7
15,2
12,3
12,3
.15

11,6
12,4
12,4
11,4
9,2
9,2
.15

3,4
3,7
3,2
3,8
3,2
3,1
.05

4,6
4,9
6,4
6,0
8,3
9,6
.27

3,5
4,1
5,3
4,8
6,7
7,7
.24

1,0
0,7
1,1
1,2
1,6
2,0
.17

a

b

Het lezen in combinatie met een andere bezigheid is alleen onder een deel van de steekproef uit 1990
gemeten.
De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor de overige variabelen in de tabel.

Bron: SCP (TBO'90) substeekproef (n = 1.355)
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Bijlage B Tabel bij hoofdstuk 5

Tabel B5.1 Tijd besteed aan verschillende soorten kranten, naar achtergrondkenmerken, 1975 en 1990 (in uren
per week)a
landelijke
kwaliteitspers

populaire
landelijke pers

regionale
dagbladen

1975

1990

1975

1990

1975

1990

0,40

0,39

0,86

0,58

1,22

1,21

bèta

0,41
0,39
.01

0,40
0,38
.00

0,97
0,76
.06

0,69
0,47
.07

1,47
0,97
.15

1,39
1,03
.09

leeftijd
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
$ 65 jaar
bèta

0,20
0,33
0,29
0,48
0,90
.18

0,18
0,33
0,54
0,35
0,50
.09

0,25
0,95
0,97
1,08
1,11
.19

0,15
0,35
0,67
0,76
1,15
.21

0,45
1,10
1,29
1,94
1,53
.28

0,19
0,71
1,45
1,86
2,05
.33

tijd voor verplichtingen
< 35 uur
35-50 uur
> 55 uur
bèta

0,52
0,35
0,36
.06

0,54
0,37
0,28
.08

1,26
0,71
0,69
.16

0,75
0,54
0,47
.21

1,34
1,26
1,04
.07

1,48
1,13
1,05
.10

opleidingsniveau
lo, lbo
mavo, mo, mbo
hbo, wo
bèta

0,16
0,54
1,31
.28

0,07
0,28
1,16
.31

0,79
1,00
0,72
.07

0,40
0,68
0,62
.09

1,18
1,31
1,15
.04

1,07
1,36
1,08
.08

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw

a

De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloed van de overige achtergrondkenmerken in
de tabel.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)
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Bijlage B Tabel bij hoofdstuk 6

Tabel B6.1 Tijd besteed aan verschillende soorten tijdschriften, naar achtergrondkenmerken, 1975 en 1990 (in
uren per week)a
vrouwenbladen

boulevardbladen

opiniebladen

hobbybladen

1975

1990

1975

1990

1975

1990

1975

1990

0,51

0,38

0,15

0,07

0,16

0,10

0,48

0,35

bèta

0,23
0,79
.29

0,12
0,64
.32

0,16
0,14
.03

0,10
0,04
.11

0,22
0,10
.11

0,10
0,10
.00

0,50
0,46
.02

0,44
0,26
.11

leeftijd
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
$ 65 jaar
bèta

0,41
0,48
0,46
0,77
0,47
.13

0,27
0,28
0,41
0,49
0,51
.12

0,12
0,20
0,14
0,20
0,04
.13

0,06
0,06
0,10
0,05
0,06
.06

0,10
0,18
0,12
0,28
0,16
.11

0,03
0,04
0,11
0,14
0,25
.14

0,30
0,37
0,40
0,74
0,74
.17

0,16
0,33
0,35
0,48
0,38
.10

tijd voor
verplichtingen
< 35 uur
35-50
> 55 uur
bèta

0,56
0,54
0,42
.06

0,43
0,37
0,35
.04

0,21
0,13
0,12
.09

0,10
0,06
0,05
.07

0,23
0,13
0,14
.08

0,15
0,09
0,07
.06

0,46
0,54
0,41
.05

0,48
0,31
0,27
.11

opleiding
lo, lbo
mavo, mo, mbo
hbo, wo
bèta

0,54
0,48
0,43
.04

0,47
0,38
0,26
.09

0,17
0,14
0,07
.06

0,08
0,07
0,04
.06

0,08
0,21
0,46
.20

0,00
0,08
0,30
.20

0,39
0,50
0,95
.15

0,24
0,33
0,57
.14

steekproefgemiddel
de
sekse
man
vrouw

Tabel B6.1 vervolg
jongerenbladen

omroepgidsen

huis-aan-huisbladen

1975

1990

1975

1990

1975

1990

0,10

0,05

0,18

0,07

0,44

0,37

bèta

0,10
0,10
.00

0,07
0,03
.06

0,18
0,18
.00

0,06
0,08
.03

0,49
0,39
.05

0,38
0,36
.01

leeftijd
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
$ 65 jaar
bèta

0,37
0,07
0,03
0,03
0,00
.34

0,25
0,04
0,03
0,00
0,00
.29

0,16
0,13
0,17
0,23
0,25
.12

0,03
0,06
0,07
0,09
0,10
.10

0,14
0,41
0,45
0,66
0,64
.21

0,06
0,25
0,42
0,58
0,58
.23

tijd voor verplichtingen
< 35 uur
35-50 uur
> 55 uur

0,14
0,10
0,05

0,07
0,06
0,03

0,21
0,18
0,15

0,08
0,07
0,05

0,42
0,48
0,39

0,41
0,39
0,32

steekproefgemiddelde
sekse
man
vrouw
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)))

*

*

)))))))
opleidingsniveau
lo, lbo
mavo, mo, mbo
hbo, wo
bèta
a

0,12
0,08
0,08
.04

0,06
0,05
0,03
.03

0,19
0,15
0,19
.05

0,07
0,07
0,08
.02

0,46
0,45
0,24
.08

0,40
0,39
0,27
.07

De gepresenteerde gemiddelden zijn gecontroleerd voor de invloed van de overige achtergrondkenmerken in
de tabel.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)
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Bijlage B Tabel bij hoofdstuk 7

Tabel B7.1 Aantal gelezen boeken in voorgaande maand en gelezen boekgenres in voorgaande jaar, naar
achtergrondkenmerken, 1990
aantal gelezen
boeken in
voorgaande
maand

in procenten
literair

kinder/
jeugd

romantiek

spanning

strips

non-fictie

steekproefgemiddelde

1,64

31,5

16,7

37,2

43,5

23,8

51,0

sekse
man
vrouw

1,24
2,04

24,1
38,7

11,2
22,1

15,4
58,5

44,7
42,4

28,1
19,7

54,2
47,8

leeftijd
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
$ 65 jaar

2,21
1,73
1,51
1,32
1,56

37,0
33,8
33,1
24,6
26,5

42,0
17,2
16,8
6,5
4,9

29,1
35,3
36,9
38,7
48,1

52,1
48,5
42,8
37,5
33,2

51,6
34,7
20,2
5,5
2,9

35,3
58,9
55,7
49,8
39,0

tijd voor verplichtingen
< 25 uur per week
25-35 uur
35-45 uur
45-55 uur
> 55 uur

1,73
1,94
1,50
1,70
1,47

25,0
35,4
28,1
33,7
34,7

8,9
16,2
18,8
19,8
18,1

35,6
49,1
39,8
33,4
33,8

37,1
44,9
45,6
45,3
44,5

12,6
17,8
31,8
26,8
26,4

50,5
50,9
47,9
50,1
55,6

opleidingsniveau
lo, vglo, lavo
lbo
ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo
universiteit

0,85
0,94
1,83
1,85
2,20
2,76

10,2
11,3
26,2
37,4
54,9
73,9

7,2
11,6
23,7
17,8
20,0
19,1

40,5
35,9
48,4
37,2
27,8
24,9

21,4
34,1
50,8
49,6
49,4
51,5

7,8
18,1
26,0
30,7
25,8
27,3

31,5
37,0
48,0
56,8
71,1
65,5

Bron: SCP (TBO'90)
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Bijlage B Tabellen bij hoofdstuk 8

Tabel B8.1 Doorberekende effecten van veranderingen in de bevolkingssamenstelling, naar leeftijd en opleiding
op het aandeel wekelijks gelezen uren, 1975-1990a
% steekpr
in 1975

% van leestijd
in 1975

% steekpr.
voorsp. % in
in 1990 voorsp. leestijd
in 1990

feitelijk %
in 1990

voorspeld/
feitelijk %

18,4
14,2
3,2

13,8b
12,8
3,1

9,0
17,4
5,9

6,4
14,8
5,3

3,9
11,4
5,5

0,61
0,77
1,04

21,7
9,8
4,3

18,8
10,4
4,6

12,6
17,6
8,2

10,2
17,6
8,3

10,6
17,0
10,1

1,04
0,96
1,23

19,4
7,0
2,0

22,8
10,0
3,8

15,0
10,2
4,0

16,6
13,6
7,3

17,2
16,5
7,7

1,04
1,24
1,06

100,0

6,44c
(= 100,1)

99,9

6,85
(= 100,1)

5,56c
(= 99,9)

1,00

12-34 jaar
lo, lbo
mavo, havo, vwo,
mbo
hbo, wo
35-54 jaar
lo, lbo
mavo, havo, vwo,
mbo
hbo, wo
55 jaar en ouder
lo, lbo
mavo, havo, vwo,
mbo
hbo, wo
gemiddeld/
totaal
a
b

c

Zie toelichting bij tabel 8.1
Leesvoorbeeld: de 18,4% van de bevolking in de leeftijd tussen 12 en 35 jaar met lager onderwijs dan wel
lager beroepsonderwijs, had in 1975 13,8% van alle in die week gelezen uren gerealiseerd.
De gemiddelden hebben betrekking op dat deel van de steekproeven uit 1975 en 1990 waarvan de
kenmerken bekend zijn. Bij de onderwijsgegevens is sprake van een partiële non-respons van circa 20%. Het
steekproefdeel dat wel (bruikbare) informatie verstrekte over het behaalde opleidingsniveau, leest gemiddeld
wat meer dan de steekproef als geheel.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Indien de opleidingscategorieën en leeftijdsklassen de leesgewoonten van 1975 zouden
hebben gehandhaafd, dan zou de leestijd in 1990 gemiddeld 6,85 uur per week hebben
bedragen of 6% meer dan in 1975 (als resultaat van de ontgroening in combinatie met de
gestegen opleiding). In feite werd er in 1990 minder in plaats van meer gelezen dan in 1975.
De feitelijk waargenomen leestijd onder de (responderende) steekproef in 1990 bleef 19%
achter op het cijfer dat verwacht had mogen worden (bij ongewijzigde leesgewoonten per
subcategorie). De laatste kolom van tabel B8.1 wijst erop dat met name de leeftijdsklasse
tussen 12 en 35 jaar op de verwachtingen is achtergebleven, in het bijzonder de jongeren met
lager en met middelbaar onderwijsniveau.
In tabel B8.2 is gekeken naar effecten van de gewijzigde in bevolkingssamenstelling ten
aanzien van de gewerkte uren en het aantal taken.
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Tabel B8.2 Doorberekende effecten van veranderingen in de bevolkingssamenstelling op het aandeel wekelijks
gelezen uren, naar gewerkte uren en aantal taken, 1975-1990a
% in
steekproe
f
1975

% van
leestijd
in 1975

28,6
43,0
28,4

38,6
40,6
20,8

31,5
31,9
36,6

100,0

6,10
(= 100,0)

100,0

4,8
0,6
35,7
40,1
9,0
9,8

6,1
0,7
33,9
42,8
8,5
7,9

3,3
1,1
31,4
32,9
14,8
16,5

100,0

6,10
(= 99,9)

100,0

% in
voorsp. % in
steekproef voorsp. leestijd
1990
in 1990

feitelijk %
in 1990

feitelijk/
voorspeld
%

gewerkte uren
< 35
35 tot 50
> 50
gemiddeld/
totaal

42,8
30,3
27,0
6,06
(= 100,1)

46,2
27,6
26,1
5,14
(= 99,9)

1,08
0,91
0,97
1,00

sekse en aantal taken
mannen/zonder
taak
vrouwen/zonder
taak mannen/1
taak
vrouwen/1 taak
mannen/2 of 3
taken
vrouwen/2 of 3
taken
gemiddeld/
totaal
a

4,3
1,4
30,6
35,8
14,3
13,6
5,96
(= 100,0)

5,3
1,3
30,3
36,5
11,4
15,2
5,14
(= 100,0)

1,24
0,99
0,99
1,02
0,80
1,11
1,00

Toelichting en leesvoorbeeld bij de tabellen 8.1 en 8.3.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

De verandering in de verdeling van verplichtingen en vrije uren (polarisatie) zou bij verder
gelijkblijvende omstandigheden tot een teruggang in de aan lezen bestede tijd hebben geleid.
Uit tabel B8.2 blijkt overigens dat het effect van die gewijzigde verhoudingen in de werkdruk,
uiterst gering zou zijn geweest. Als die verschuivingen inderdaad van invloed zijn geweest,
dan zou slechts 4% van de gehele teruggang in de gemiddelde leestijd aan die wijziging
kunnen worden toegeschreven. Het effect van de veranderingen op het aantal taken zou iets
sterker zijn geweest. Van de feitelijke teruggang zou 15% aan de toename van het aantal
taakcombineeerders toegeschreven kunnen worden. De laatste tabelkolom zou erop wijzen dat
in het bijzonder mannen met twee of meer taken feitelijk zijn achtergebleven op de verwachte
leestijd. Vrouwen met twee of drie taken opmerkelijk genoeg niet. Daar staat tegenover dat
mannen zonder taak feitelijk meer uren lezend doorbrengen dan op grond van de gewoonten
uit 1975 verwacht zou mogen worden.
Anders dan van verschuivingen in de leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau had men dus
van verschuivingen in de verdeling van het werk een (licht) negatief effect op het lezen mogen
verwachten.
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Bijlage B Tabel bij hoofdstuk 9

Tabel B9.1 Correlatiecoëfficiënten van de relaties tussen de tijd besteed aan gedrukte media en tijd besteed aan
enige andere vrijetijdsbezigheden, personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a
lezen totaal
1975
sociale en
politieke
organisaties
vrijwilligerswerk
huiselijke
contacten
culturele
evenementen
café-,
discobezoek
sportbeoefening
kaarten e.a.
gezelschapsspel
puzzelen, solitair
spel
amateurkunst
tuin, opknappen
woning
vissen, jagen
uitstapje,
wandelen, fietsen
a
b

1990

kranten

tijdschriften

1975

1990

1975

1990

1975

1990

(.02)b
(-.04)

(.01)
(.01)

(-.02)
(.02)

(-.01)
(-.01)

(.04)
(-.04)

.04
(.01)

(.02)
(-.05)

(-.01)
(.02)

-.09

-.11

-.09

-.06

(-.01)

-.12

(-.05)

(-.03)

-.08

(-.02)

(-.04)

(-.01)

(-.05)

(-.02)

-.06

(.00)

-.15
-.08

-.18
-.12

(-.05)
(.02)

-.09
-.07

-.13
-.10

-.13
-.07

-.09
-.08

-.13
-.08

-.06

(-.01)

(-.05)

(.01)

(-.03)

(-.01)

(-.02)

(-.03)

.08
(.04)

-.05
(-.03)

.12
.10

(-.02)
(.03)

(.05)
(-.04)

(-.03)
-.04

(-.05)
(.01)

(-.03)
-.07

(-.05)
-.07

-.04
-.07

-.09
(-.02)

-.08
-.06

(.05)
(-.03)

.04
(-.03)

(-.05)
-.09

(-.01)
(-.03)

.06

(.03)

(-.00)

(-.01)

.08

.06

(.03)

(.01)

Berekend per 45 uur vrije tijd.
Tussen haakjes ( ): niet-significant (p $ .05).

Bron: SCP (TBO'75, '85, '90)
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