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Voorwoord

In zijn essay Moederlandse geschiedenis (2005) schreef Henk van Os over twee typen intense
culturele ervaring: de esthetische en de historische sensatie. De geluksmomenten in de
omgang met kunst respectievelijk geschiedenis acht hij van gelijke grootte, met één ver-
schil. De esthetische sensatie van het op een bijzondere manier ervaren van een kunstwerk
is voor herhaalde beleving vatbaar, sterker nog: ‘Esthetische ervaring leidt tot het verlan-
gen naar weerzien’. De historische sensatie van een heel intens ervaren stuk geschiedenis
zou daarentegen niet opnieuw te beleven zijn: ‘Historische sensatie is een eenmalige flits’.
Hier valt wellicht op af te dingen dat de ‘echte’ geschiedenisliefhebber ook een historische
sensatie herhaald kan ervaren. Anderzijds ligt het alleszins in de rede om hier op het oor-
deel van de historicus Van Os te vertrouwen.
Dit document bevat een overzicht van de mate waarin Nederlanders in hun leven ruimte
maken voor kunst en erfgoed. Bij dat overzicht gaat het niet uitsluitend om het type
intense ervaringen waarop Van Os doelt, maar meer in het algemeen om culturele activi-
teiten die mensen in hun vrije tijd op het vlak van kunst en erfgoed ontplooien. Rond kunst
is het gebruikelijk om twee kanten van de medaille te bezien: kunstbezoek en kunst-
beoefening. Rond erfgoed was dat tot nu toe niet het geval, maar hier is behalve erfgoed-
bezoek ook erfgoedbeoefening in kaart gebracht. Een over enkele maanden te verschijnen
SCP-studie zal daarover meer details bevatten. Verder is informatie over steun aan cultuur
verzameld. Enkele kerncijfers zijn al opgenomen in de publicatie Cultuur in beeld 2014 (OCW
2014).
De empirische basis van dit document zijn de gegevens uit de SCP/CBS-enquête Vrijetijds-
omnibus (VTO) 2012, waarin mensen naar hun betrokkenheid bij sport en cultuur is
gevraagd. Het veldwerk vond plaats in de periode november 2012 tot en met februari 2013.
De 3138 respondenten (respons 58%) rapporteerden over hun culturele activiteiten in de
voorafgaande twaalf maanden. Deze gegevens kunnen dus, met een kleine slag om de
arm, als maatgevend voor het kalenderjaar 2012 gelden. Achtereenvolgens passeren hier
becommentarieerde basisgegevens over bezoek aan, beoefening van en steun voor cultuur
de revue.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Hoe staat het er anno 2012 voor met cultuurbezoek en -beoefening door de Nederlandse
bevolking en met de steun voor cultuur onder die bevolking? Of concreter, en bij wijze van
voorbeeld toegespitst op muziek: wie gaan naar concerten, wie spelen een instrument en
wie ondersteunen een orkest, fanfare of popfestival met geld of vrijwilligerswerk? En wat
zijn de onderlinge relaties tussen bezoek, beoefening en steun? Dit document bevat een
antwoord op deze vragen op basis van gegevens uit een nieuwe reeks peilingen (Vrijetijds-
omnibus (VTO)) die is gestart in 2012. In deze eerste ronde betreft het dus alleen waarne-
mingen over het jaar 2012. Uitspraken over trends zijn (nog) niet mogelijk.

Cultuurbezoek
Wanneer cultuurbezoek breed wordt opgevat – als het gesommeerde bereik (minstens één
bezoek in 2012) van voorstellingen, musea en bibliotheken – is bijna iedereen (89% van de
bevolking van 6 jaar en ouder) als cultuurparticipant aan te merken. En dan is het cultuur-
bereik via de media (boeken, periodieken, radio, tv en internet) nog niet meegeteld. De
groep die bij de brede opvatting van cultuurbereik buiten de boot valt – dus die in een jaar
tijd geen enkel(e) voorstelling, museum of bibliotheek bezocht – telt relatief veel ouderen
en lageropgeleiden (die kenmerken leggen ook na controle voor elkaar doorkruisende
effecten van persoonskenmerken het meeste gewicht in de schaal).
Het beeld raakt gedifferentieerder naarmate men cultuurbezoek minder breed opvat. Een
eerste verbijzondering is om alleen het bereik van voorstellingen te bezien. Dat bereik is
nog altijd groot (84%), en de verdeling ervan lijkt nog sterk op het zojuist geschetste beeld.
Meer tekening biedt de onderverdeling in gecanoniseerde versus populaire voorstellingen
(toneel, klassiek concert enz. versus popmuziek, cabaret, film enz.). Het bereik van gecano-
niseerde voorstellingen is ongeveer half zo groot als dat van voorstellingen in de populaire
genres (43% versus 81%). Beide typen voorstellingen hebben gemeen dat het bereik ervan
groter is naarmate men over meer cultureel en economisch kapitaal beschikt. Gecontro-
leerde analyses duiden erop dat opleiding oorzakelijk meer gewicht in de schaal legt dan
inkomen. Populaire voorstellingen onderscheiden zich doordat het bereik afneemt naar-
mate het om oudere mensen gaat (wat voor een deel minder met ouder worden te maken
zal hebben dan met eerder in het leven opgedane smaakvoorkeuren).
Het bereik van musea omvat nagenoeg de helft van de bevolking (49%). Dat bereik is
ongelijk verdeeld naar opleiding en inkomen: museumbezoekers zijn vaker mensen met
een hogere opleiding en een hoger inkomen. Uit gecontroleerde analyse blijkt opleiding
een veel belangrijker voorspeller van museumbereik te zijn dan inkomen.
Bibliotheken bereiken 42% van de bevolking. In de spreiding van dat bereik is opleiding
minder beeldbepalend. Sekse speelt een even grote rol: meer vrouwen dan mannen
bezoeken de bibliotheek. Opnieuw doet inkomen weinig ter zake. Bijzonder is het grote
bereik van de bibliotheek onder de allochtone jeugd. Ruim de helft van de bevolking las
anno 2012 in de vrije tijd maandelijks één of meerdere boeken. Bijna al die lezers namen
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een gedrukt boek ter hand, 8% een e-boek. Het maandelijkse bereik van boeken is het
grootst onder ouderen en vooral kinderen, dat van het e-boek het grootst onder mensen
van middelbare leeftijd. Vooral het cultureel kapitaal zorgt voor verschillen in bereik, inko-
men doet er niet toe.

Cultuurbeoefening
Cultuurbeoefening omvat de beoefening van kunst- en/of erfgoed (in de vrije tijd).
Concreet gaat het bijvoorbeeld om een muziekinstrument bespelen of tekenen dan wel
stamboomonderzoek doen of een oud ambacht uitoefenen. Erfgoedbeoefening is aan
mensen vanaf 12 jaar oud gevraagd (het leek weinig waarschijnlijk dat kinderen aan stam-
boomonderzoek e.d. doen). Gegevens over de gesommeerde cultuurbeoefening betreffen
daarom de bevolking van 12 jaar en ouder. Het bereik ervan (minstens één creatieve of
erfgoedactiviteit in 2012) is 64%. Kunst (55%) kent een twee maal grotere schare beoefe-
naars dan erfgoed (26%), 17% van de bevolking ondernam zowel een kunstzinnige als een
erfgoedactiviteit.
Cultuurbeoefening is gelijkmatiger over de bevolking verdeeld dan cultuurbezoek. Oplei-
ding staat hierbij minder duidelijk als driving force op de voorgrond. Bij de optelling van
kunst- en erfgoedbeoefening leggen opleiding, opleiding ouders en cultuurbezoek ouders
het meeste gewicht in de schaal. Dit geldt wat meer voor kunst- dan voor erfgoedbeoefe-
ning. Aan erfgoed doen wat meer mannen dan vrouwen. Erfgoedbeoefening hangt niet
met inkomen samen, kunstbeoefening nauwelijks.

Steun aan cultuur
Naast bezoek aan en beoefening van cultuur is ondersteuning van de culturele sector een
derde uiting van culturele betrokkenheid. Drie vormen van steun zijn in kaart gebracht.
Anno 2012 verrichte 10% van de bevolking vrijwilligerswerk, gaf 21% een geldelijke bijdrage
en was 9% lid van een vriendenvereniging. Anno 2012 rapporteerde 33% van de bevolking
één of meer van deze vormen van steun aan de culturele sector. Dit zijn forse percentages.
Wel dient men daarbij te bedenken dat hiernaar is gevraagd na tal van vragen over cultuur,
wat ertoe geleid kan hebben dat men zich inmiddels iedere vorm van steun weer was gaan
herinneren. Ook was de vraagstelling (‘Heeft u een cultureel evenement, een culturele
organisatie of vereniging gesteund’) laagdrempelig geformuleerd. Daardoor had men bij
het beantwoorden van deze vraag waarschijnlijk iedere vorm van steun voor een gezel-
schap, instelling, festival of vereniging voor ogen. Ouderen, hogeropgeleiden en mensen
met meer inkomen geven wat vaker (financiële) steun. Vrijwilligerswerk houdt geen ver-
band met leeftijd of inkomen.

Bezoek, beoefening en steun
Onder bezoekers van musea, bibliotheken en voorstellingen (gecanoniseerde en populaire)
ligt het percentage cultuurbeoefenaars steevast hoger dan onder niet-bezoekers. Steun
voor cultuur is groter onder cultuurbezoekers en cultuurbeoefenaars dan onder ‘cultuur-
mijders’.
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1 Bezoek aan cultuur

Van het woord cultuur doen diverse betekenissen de ronde. In de meest brede zin omvat
cultuur alle menselijke handelingen, artefacten en betekenisgevingen. Hier gaat het echter
niet om die breedste zin van het woord, maar ‘slechts’ om kunst en erfgoed. Evenmin gaat
het hier om het aanbod daarvan, maar om de belangstelling ervoor onder de bevolking. En
het gaat niet om de beroepsmatige bemoeienis met cultuur, noch om culturele activiteiten
voor school/opleiding, maar om activiteiten in de vrije tijd (dus niet uit hoofde van beroep,
school of studie) in zowel binnen- als buitenland. Die interesse passeert in drie hoofdstuk-
ken in drie gedaanten de revue: bezoek aan cultuur, beoefening van cultuur en steun voor
cultuur. Overigens is het publiek van cultuur via de media (drukwerk, radio, tv, internet)
groter dan het publiek dat fysiek cultuuruitingen bezoekt (Van den Broek et al. 2009). In dit
rapport gaat het alleen om fysiek bezoek. In een volgend VTO (Vrijetijdsomnibus)-veldwerk
zal meer aandacht zijn voor cultuur via de media, waarover dus ook meer in een volgend
rapport.
Als eerste komt bezoek aan cultuur aan de orde. Dat bezoek door de bevolking van 6 jaar
en ouder is vastgesteld aan de hand van een reeks concrete vragen in de VTO-enquête
2012.1 Zo is gevraagd naar het bezoek aan een operavoorstelling, een cabaretvoorstelling,
een concert waar het levenslied vertolkt werd, een feest met optreden, een bibliotheek, en
het bezoek aan musea. Door die antwoorden samen te voegen ontstaat een beeld van het
totale cultuurbezoek.2 De definitie van een kunstvorm of een museum is aan de respon-
dent gelaten. Als iemand zegt een museum bezocht te hebben telt dat mee, ook als het
geen erkend museum betreft. Het bezoek aan voorstellingen van amateurs telt eveneens
mee, zelfs een schoolvoorstelling van de eigen kinderen.
De beschrijving van cultuurbezoek begint bij het totaalbeeld, daarna komen diverse vor-
men van cultuurbezoek afzonderlijk aan bod. Vooral over het bezoek aan uiteenlopende
voorstellingen is veel specifieke informatie beschikbaar. Van elk van die vormen van
bezoek worden bereik (het aandeel van de bevolking dat in de voorafgaande 12 maanden
ten minste één keer is geweest) en bezoekfrequentie (het aantal bezoeken in de voor-
afgaande 12 maanden) gepresenteerd. Met het oog op de aandacht binnen cultuurbeleid
voor de spreiding van cultuur over de bevolking, zijn bereik en bezoekfrequentie telkens
uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken. Zo kunnen we achterhalen welke delen van
de bevolking bij welke vormen van cultuurbezoek over- dan wel ondervertegenwoordigd
zijn. Zonder dit theoretisch zwaar aan te zetten, omvatten de geanalyseerde persoons-
kenmerken de condities c.q. restricties die in de literatuur als relevant te boek staan. Oplei-
ding, opleiding van de ouders en culturele participatie van de ouders tijdens iemands jeugd
verwijzen naar het cultureel kapitaal dat men zich verwerft of van huis uit mee krijgt, inko-
men verwijst naar economisch kapitaal, etniciteit naar de herkomstcultuur en stedelijkheid
naar fysieke nabijheid.
Leeftijd is een minder eenduidig kenmerk dan het lijkt, omdat het verwijst naar zowel
levensfase als naar de periode waarin men opgegroeid (gesocialiseerd) is. VTO2012 is een
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eenmalige observatie, zodat de interpretatie van leeftijd naar levensfase of socialisatie een
open vraag blijft. In de tekst zal veelal naar leeftijd verwezen worden zonder er telkens de
socialisatie-interpretatie bij te halen, maar bekend is dat er aanzienlijke cohortgebonden
socialisatie-effecten zijn, bijvoorbeeld bij het bezoek aan klassieke concerten (Van den
Broek 2013).
Als indicator voor inkomen is het door het CBS gestandaardiseerde inkomen gebruikt. Dit is
het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor verschillen in grootte en
samenstelling van het huishouden. Een inkomen van bijvoorbeeld € 20.000 betekent meer
welstand voor een alleenstaande dan voor een stel met kinderen. De correctie houdt dus
rekening met de lasten van het onderhouden van kinderen, maar ook met de schaalvoor-
delen van een gemeenschappelijk huishouden. Hierdoor is het welvaartsniveau van huis-
houdens van uiteenlopende samenstelling onderling vergelijkbaar. Vervolgens is een vier-
deling aangebracht die aansluit bij het gangbare begrip modaal. De doorberekeningen
naar anderhalf en twee-en-half maal modaal zijn daarop gebaseerd.

Cultuurbezoek beschreven
Wanneer al het bezoek aan voorstellingen, musea en bibliotheken wordt samengenomen,3

blijken negen van de tien inwoners van Nederland in 2012 een cultuurbezoek te hebben
afgelegd (tabel 1.1). De vraag is vervolgens welke groepen een jaar lang geen enkele voor-
stelling, geen enkel museum en geen enkele bibliotheek bezoeken? Die niet-bezoekers
vindt men met name onder ouderen en onder lageropgeleiden. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat ouderen destijds geringere opleidingskansen hadden en er dus sprake is
van een zekere overlap in deze twee groepen (in tabellen 1.4 tot 1.6 volgt een analyse die
voor een dergelijke overlap controleert). In mindere mate zijn ook degenen met lager-
opgeleide ouders, met cultureel niet-actieve ouders en met een lager inkomen over-
vertegenwoordigd onder de niet-bezoekers. Geslacht, stedelijkheid en etniciteit doen er
niet toe.4

Binnen de drieslag voorstellingen, musea en bibliotheek hebben voorstellingen met
afstand het grootste bereik (84% van de bevolking). Het wekt dan ook geen verbazing dat
de verdeling van het bereik van voorstellingen nauwelijks van die van het totale bereik
afwijkt.
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Tabel 1.1
Bereik (minstens 1 bezoek) en bezoekfrequentie (per persoon) van voorstellingen, musea en bibliotheken
(gesommeerd) en van voorstellingen, bevolking 6 jaar en ouder, 2012 (in procenten en aantal bezoeken)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

bevolking ≥ 6 jaar 89 18 21 84 12 14

geslacht
man 89 18 20 84 12 15
vrouw 89 19 21 84 11 14

leeftijd * * * * * *
6-11 99 20 20 94 8 9
12-19 97 25 25 95 16 17
20-34 97 25 26 94 20 21
35-49 90 17 19 86 10 12
50-64 87 15 17 81 10 12
≥ 65 71 13 18 62 6 10

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * * *
lo, vmbo, mavo 74 10 13 67 6 9
havo, vwo, mbo 90 16 18 85 11 13
hbo, universiteit 98 25 26 95 17 18

hoogst opgeleide ouder * * * * * *
lo, vmbo, mavo 85 14 16 80 9 11
havo, vwo, mbo 94 21 22 90 14 15
hbo, universiteit 97 27 28 93 17 19

cultuurbezoek ouders destijds * * * * * *
geen 82 14 17 76 9 12
enig 96 22 23 93 14 15
frequent 92 27 29 86 17 20

stedelijkheid * * * *
zeer sterk stedelijk 90 24 27 86 17 19
matig stedelijke 89 18 20 83 11 13
niet stedelijk 87 13 15 84 8 10
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Tabel 1.1
(vervolg)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

inkomen * * * * * *
tot modaal 85 18 21 78 11 15
1 tot 1,5 keer modaal 84 15 18 79 9 12
1,5 tot 2,5 keer modaal 91 19 21 86 13 14
> 2,5 keer modaal 95 22 23 91 14 16

etniciteit
Nederlands 89 18 20 84 11 14
westers 88 20 23 83 14 17
niet-westers 88 19 22 82 12 15

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Geen bezoek aan een kunstvorm duidt overigens niet per definitie op desinteresse. Zo zijn
er gepassioneerde muziekliefhebbers die liever thuis muziek beluisteren dan in de in hun
ogen (of oren) onplezierige omgeving van een concertzaal (Van den Broek en De Roest
2008).

De gemiddelde bezoekfrequentie per hoofd van de bevolking aan voorstellingen, musea
en bibliotheken tezamen bedraagt op jaarbasis 18 bezoeken. Onder degenen die dat min-
stens eenmaal deden is de gemiddelde frequentie 21 bezoeken per jaar. Het geringe ver-
schil komt doordat bijna iedereen op jaarbasis wel eens een bezoek bracht. Bij bezoeken
aan voorstellingen is het verschil in bezoekfrequentie tussen de gehele bevolking en de
bezoekers vanwege het grote bereik eveneens gering: de bezoekfrequentie is gemiddeld
12 voorstellingen onder de gehele bevolking en 14 voorstellingen onder de bezoekers.
De verschillen in bezoekfrequentie onder de bevolking zijn veelal het cumulatieve resultaat
van een ongelijk bereik plus een ongelijke bezoekverdeling onder de ‘bereikten’. Zo geldt
bijvoorbeeld dat hogeropgeleiden vaker tot de bezoekers behoren dan lageropgeleiden (bij
voorstellingen 95% versus 67%), maar tevens dat hogeropgeleide bezoekers een hogere
bezoekfrequentie aan de dag leggen dan lageropgeleide bezoekers (18 versus 9 bezoeken).

In de literatuur is wel onderscheid gemaakt tussen ‘hoge’ of gecanoniseerde versus ‘lage’
of populaire kunst. Dit onderscheid is ook herkenbaar in de interesses van mensen, hoewel
die interesses elkaar niet uitsluiten (Van den Broek 2013). Het onderscheid is hier toegepast
op voorstellingen (tabel 1.2). Opera, klassieke muziek, toneel, klassieke dans, literaire bij-
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eenkomsten en videokunst vormen samen de gecanoniseerde voorstellingen; diverse vor-
men van populaire muziek en dans alsook musical, cabaret en stand-up comedy de popu-
laire.
Populaire kunstvormen zijn geliefder in de zin dat het bereik ervan bijna twee maal zo
groot is als dat van gecanoniseerde kunsten: 81% versus 43%. Dat beide percentages
samen ruim de 100% te boven gaan duidt erop dat een aanzienlijk deel van de bevolking in
de loop van een jaar voorstellingen uit zowel het gecanoniseerde als het populaire domein
bezoekt.
Beide typen voorstellingen hebben gemeen dat het bereik ervan groter is naarmate men
over meer cultureel (door eigen opleiding verworven of van huis uit mee gekregen) en eco-
nomisch (inkomen) kapitaal beschikt. Gecanoniseerde voorstellingen hebben een iets gro-
ter bereik onder vrouwen en een kleiner bereik onder niet-westerse allochtonen. Het
grootste verschil in bereik van beide typen voorstellingen betreft de leeftijdsopbouw: kin-
deren buiten beschouwing gelaten, hangt die opbouw bij gecanoniseerde voorstellingen
weinig met leeftijd samen, terwijl bij populaire voorstellingen het bereik afneemt naar-
mate het om oudere mensen gaat (wat voor een deel minder met ouder worden te maken
zal hebben dan met vasthouden aan de eerder in het leven opgedane smaakvoorkeuren).
Behalve dat voorstellingen uit het populaire genre een groter bereik hebben, gaan bezoe-
kers ervan tweemaal zo vaak naar dat type voorstellingen als bezoekers van gecanoni-
seerde voorstellingen naar gecanoniseerde voorstellingen gaan (12 versus 5 bezoeken).
Doordat deze twee verschillen elkaar versterken, verschilt de gemiddelde bezoekfrequen-
tie aan beide typen voorstellingen onder de gehele bevolking aanzienlijk. Per persoon
bezocht men in 2012 twee gecanoniseerde voorstellingen en 10 populaire voorstellingen.

Bij de spreiding over persoonskenmerken gaan bereik onder de bevolking en bezoek-
frequentie van bezoekers veelal in dezelfde richting, gezamenlijk een verschil in aantal
bezoeken per hoofd van de bevolking tot gevolg hebbende. Zo is bij beide type voorstellin-
gen zowel het bereik als de bezoekfrequentie van bezoekers hoger naarmate men hoger
opgeleid is. De vlieger van elkaar versterkende effecten gaat echter niet altijd op. Zo speelt
inkomen bij bezoekfrequentie van populaire voorstellingen geen rol. Heeft men de horde
van bezoek eenmaal genomen, waarbij inkomen wel een drempel vormt, dan staat het
aantal bezoeken dat men aflegt los van het inkomen. Bij gecanoniseerde voorstellingen
compenseert een wat hogere bezoekfrequentie van oudere bezoekers enigszins het wat
lagere bereik onder die leeftijdsgroep.
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Tabel 1.2
Bereik (minstens 1 bezoek) en bezoekfrequentie (per persoon) van gecanoniseerde en populaire voorstellin-
gen, bevolking 6 jaar en ouder, 2012 (in procenten en aantal bezoeken)

voorstellingen
gecanoniseerde cultuur

voorstellingen
populaire cultuur

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

bevolking ≥ 6 jaar 43 2 5 81 10 12

geslacht * * * * *
man 41 2 5 81 10 13
 vrouw 46 3 6 81 9 11

leeftijd * * * * * *
6-11 50 2 3 91 7 7
12-19 45 2 4 94 14 15
20-34 42 2 5 93 18 19
35-49 40 2 5 85 9 10
50-64 46 3 6 79 7 9
≥ 65 43 3 7 54 3 6

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * * *
lo, vmbo, mavo 30 1 5 63 5 8
havo, vwo, mbo 36 2 4 82 9 11
hbo, universiteit 66 4 7 92 12 13

hoogst opgeleide ouder * * * * * *
lo, vmbo, mavo 35 2 5 76 7 9
havo, vwo, mbo 46 2 5 87 12 13
hbo, universiteit 61 4 6 91 14 15

cultuurbezoek ouders destijds * * * * * *
geen 34 2 4 73 7 10
enig 50 3 5 91 12 13
frequent 57 4 7 83 13 15

stedelijkheid * * * * * *
zeer sterk stedelijk 48 3 7 84 13 16
matig stedelijke 43 2 5 80 9 11
niet stedelijk 40 1 3 80 7 9
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Tabel 1.2
(vervolg)

voorstellingen
gecanoniseerde cultuur

voorstellingen
populaire cultuur

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

inkomen * * * * *
tot modaal 35 2 5 75 10 13
1 tot 1,5 keer modaal 36 1 4 75 8 10
1,5 tot 2,5 keer modaal 46 2 5 84 10 12
> 2,5 keer modaal 56 3 6 89 11 12

etniciteit * * -- *
Nederlands 45 2 5 81 9 11
westers 45 3 6 81 11 14
niet-westers 33 1 4 81 11 13

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Het bereik van musea (49%) en bibliotheken (42%) is niet alleen geringer dan dat van voor-
stellingen, maar soms ook ongelijker over de bevolking verdeeld (tabel 1.3). Bij musea
springt de veel scherpere verdeling naar opleidingsniveau in het oog. Waar in 2012 drie-
kwart van de hogeropgeleiden minstens één museum bezocht, was dat bereik onder de
lageropgeleiden slechts ruim een kwart. Ook andere verdelingen zijn schever. Bovendien
doet etniciteit er nu wel toe: mensen met een niet-westerse achtergrond laten zich minder
in musea zien. Het hogere bereik van musea in sterk stedelijke gebieden doet enerzijds een
effect van nabijheid vermoeden, anderzijds is waarschijnlijk tevens sprake van selectie in
de zin dat cultureel geïnteresseerden stedelijk wonen vanwege het cultuuraanbod. Door de
bank genomen legde een museumbezoeker vier museumbezoeken af. Aangezien de helft
van de bevolking tot de bezoekers behoort, bedraagt het doorsnee museumbezoek onder
de gehele bevolking twee bezoeken.

Bibliotheken kennen een hogere gemiddelde bezoekfrequentie van 11 bezoeken onder de
bezoekers en 5 bezoeken onder de gehele bevolking. Het bereik van bibliotheken is onder
niet-westerse allochtonen wat hoger dan dat van musea. Hier doet tevens geslacht er toe:
meer vrouwen dan mannen komen in de bibliotheek. Het bereik van de bibliotheek onder
kinderen is erg hoog. Mogelijk hangen de twee laatste observaties samen en komen vrou-
wen er deels in de rol van moeder. Opnieuw is stedelijkheid van belang. Verder volgt de
verdeling van het bibliotheekbereik die van het totale bereik. Bij bibliotheken zijn er enkele
uitzonderingen op het eerdergenoemde cumulatieve effect van bereik en bezoekfrequen-
tie. Zo maakt onder bezoekers van bibliotheken het opleidingsniveau geen verschil meer
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en bij ouderen doen zich twee tegenstelde krachten voor. Onder ouderen is het bereik van
de bibliotheek weliswaar relatief gering, maar de ouderen die de bibliotheek wel bezoeken
doen dat juist relatief frequent.

Tabel 1.3
Bereik (minstens 1 bezoek) en bezoekfrequentie (per persoon) van musea en bibliotheken, bevolking 6 jaar
en ouder, 2012 (in procenten en in aantallen bezoeken)

musea bibliotheken

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

bevolking ≥ 6 jaar 49 2 4 42 5 11

geslacht * * *
man 48 2 4 35 4 10
vrouw 50 2 4 48 6 12

leeftijd * * * * * *
6-11 60 2 3 83 10 12
12-19 49 2 3 70 7 10
20-34 47 2 3 36 4 10
35-49 50 2 4 42 4 11
50-64 53 2 4 29 3 11
≥ 65 41 2 5 29 5 16

opleiding (personen ≥20 jaar) * * * * *
lo, vmbo, mavo 28 1 4 23 3 12
havo, vwo, mbo 44 1 3 32 4 12
hbo, universiteit 76 4 5 48 5 11

hoogst opgeleide ouder * * * * *
lo, vmbo, mavo 41 2 4 31 4 12
havo, vwo, mbo 54 2 3 50 5 10
hbo, universiteit 69 3 5 59 6 11

cultuurbezoek ouders destijds * * * * *
geen 36 1 4 31 4 12
enig 61 2 4 52 5 10
frequent 58 3 5 52 7 13
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Tabel 1.3
(vervolg)

musea bibliotheken

bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie bereik van 
bezoek (%)

bezoekfrequentie

allen bezoekers allen bezoekers

stedelijkheid * * * *
zeer sterk stedelijk 60 3 5 43 5 11
matig stedelijke 46 2 4 42 5 11
niet stedelijk 48 1 3 34 4 10

inkomen * * * *
tot modaal 38 1 3 44 5 12
1 tot 1,5 keer modaal 39 1 3 38 4 12
1,5 tot 2,5 keer modaal 52 2 4 42 4 11
> 2,5 keer modaal 66 3 5 43 5 11

etniciteit * * * * *
Nederlands 51 2 4 41 4 11
westers 52 2 4 37 4 10
niet-westers 35 1 3 51 6 13

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Cultuurbezoek nader geanalyseerd
Wanneer het bereik van een culturele activiteit groter is onder jongeren, hogeropgeleiden,
mensen met hogeropgeleide ouders, mensen wier ouders cultureel actief waren en
mensen met meer inkomen, bestaat de kans dat achter die afzonderlijke beschrijvingen
gedeeltelijk steeds dezelfde driving forces schuilgaan. Daar komt bij dat ook stedelijkheid en
etniciteit met opleiding samen hangen. Dat roept de vraag op wat er van de direct waar-
neembare verbanden met de diverse persoonskenmerken resteert na controle op de
onderlinge samenhang tussen die kenmerken, alsook de vraag welk kenmerk na zo’n con-
trole het meest gewicht in de schaal legt. Om dit na te gaan is steeds eerst het verband
tussen een persoonskenmerk en een culturele activiteit berekend, daarna is hetzelfde ver-
band berekend met controle voor het effect van andere persoonskenmerken. Dit is
gedaan voor het bereik van bezoek (tabellen 1.4-1.6) en voor de bezoekfrequentie (tabel-
len 1.7-1.9).5

De berekeningen zijn uitgevoerd op een deel van de populatie: degenen ouder dan 20 jaar,
zonder studenten. De analyse heeft daarmee alleen betrekking op volwassenen die hun
opleiding reeds hebben afgerond, omdat opleiding te boek staat als cruciale variabele in
het ‘voorspellen’ van de kans op cultuurparticipatie. Een tweede reden is dat de analyse zo
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het eigen huishoudensinkomen betreft en niet het inkomen van het ouderlijk huis.6 Door
deze selectie en doordat respondenten met incomplete informatie over de persoons-
kenmerken afvielen (vooral vanwege ontbrekende informatie over opleiding en cultuur-
participatie van de ouders) hebben deze analyses op 1727 respondenten betrekking. De
bereikpercentages en bezoekfrequenties in deze groep wijken iets af van die in de gehele
populatie, reden om geïndexeerde cijfers te laten zien, zodat de aandacht uitgaat naar ver-
schillen naar persoonskenmerk en niet naar de afwijking in deze deelpopulatie. Een tweede
voordeel van indexeren is dat verschillen in de grootte van het effect van een persoons-
kenmerk tussen diverse vormen van cultuurbezoek nu direct vergelijkbaar zijn. Nadeel van
indexeren is dat kleine (en soms niet eens statistisch significante) verschillen erdoor wor-
den uitvergroot.

Wat leert de analyse van driving forces achter cultuurbereik? De belangrijkste uitkomst,
geheel in lijn met de traditie van dergelijk onderzoek in binnen- en buitenland, is dat het
onderwijsniveau dat iemand genoten heeft ter verklaring van cultuurbezoek nog altijd met
kop en schouders boven de andere persoonskenmerken uitsteekt. Hoe hoger het onder-
wijsniveau, hoe groter het cultuurbereik. Andere factoren, waaronder de hoogte van het
inkomen dat men geniet, leggen in vergelijking daarmee minder gewicht in de schaal.

Ongecontroleerd hangt het totale bereik van voorstellingen, musea en bibliotheken met
diverse persoonskenmerken samen. Opleiding (0,56), leeftijd (0,40), cultuurbezoek ouders
(0,37), inkomen (0,31) en opleiding ouders (0,30) houden daar alle verband mee (tabel 1.4).
Dat bereik is groter naarmate men meer opleiding genoot, jonger is, en de ouders in de tijd
dat men opgroeide meer aan cultuurbezoek deden.
Gecontroleerd voor de onderlinge samenhang tussen de persoonskenmerken neemt het
gewicht van enkele van die verbanden af. Een hoger opleidingsniveau blijft het meeste
gewicht in de schaal leggen (0,41), gevolgd door een lagere leeftijd (0,27). Meer cultuur-
bezoek destijds door de ouders (0,17) en een hoger inkomen (0,14) moeten beide een flinke
veer laten. Sommige verbanden verdwijnen zelfs helemaal, zoals dat met de opleiding van
de ouders. Weinig eigen cultureel kapitaal (een laag opleidingsniveau) vormt dus een gro-
tere belemmering voor cultuurbezoek dan weinig cultureel kapitaal uit het ouderlijk huis.
Omgekeerd komt er na controle een (zwak) verband aan de oppervlakte dat ongecontro-
leerd niet zichtbaar was: mannen zijn dan wat vaker niet-bezoeker dan vrouwen.

Het bereik van voorstellingen hangt ongecontroleerd eveneens met een reeks persoons-
kenmerken samen (tabel 1.4). Na controle resteren opnieuw opleiding (0,30) en leeftijd
(0,29) als de twee belangrijkste determinanten. Inkomen (0,13), cultuurbezoek ouders (0,13)
en geslacht (0,12) doen er een stuk minder toe. Opleiding ouders, stedelijkheid en etniciteit
hangen niet met het al dan niet bezoeken van voorstellingen samen.
Het bereik van populaire en gecanoniseerde voorstellingen vergelijkend (tabel 1.5) springt
in het oog dat (na controle) leeftijd vooral bij populaire (0,36) en veel minder bij gecanoni-
seerde (0,16) voorstellingen een rol speelt. Bovendien is de richting van die samenhang
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tegengesteld: gecanoniseerd bereik is wat groter onder oudere mensen, populair bereik
onder jongeren. Opleiding speelt bij beide typen voorstelling een rol, maar gradueel meer
bij gecanoniseerde dan bij populaire voorstellingen (0,30 resp. 0,24). Na controle heeft
meer geld geen effect meer op het bereik van gecanoniseerde voorstellingen, en nog maar
enig effect op dat van populaire. Bij gecanoniseerde voorstellingen is opleiding de sterkste
voorspeller, bij populaire voorstellingen is dat leeftijd.
Bij het bereik van musea (tabel 1.6) treedt na controle meer opleiding als best voorspellend
persoonskenmerk naar voren (0,37), op afstand gevolgd door een hogere leeftijd en meer
cultuurbezoek door de ouders in de tijd dat men opgroeide (beide 0,18). Meer inkomen
speelt na controle nauwelijks een rol ter verklaring van het al dan niet bezoeken van
musea.
Bij bibliotheekbezoek (tabel 1.6) is opleiding minder nadrukkelijk de onderscheidende fac-
tor. Het verband is hier een stuk zwakker (0,23), net zo sterk als dat met sekse. Opnieuw
doet inkomen hier weinig ter zake.

Rode draad in de gecontroleerde analyses is dat opleiding na controle voor onderlinge
samenhangen tussen persoonskenmerken steeds een prominente rol blijft spelen in de
verklaring van wie wel of geen cultuurbezoek brengt, maar dat inkomen na die controle
aanzienlijk aan verklaringskracht inboet. Inhoudelijk betekent dit dat de waarneming dat
mensen met minder geld vaker tot de niet-bezoekers behoren, minder met hun krappe
beurs dan met hun lage opleiding te maken heeft.

Tabel 1.4
Bereik (minstens 1 bezoek) van voorstellingen, musea en bibliotheken en van voorstellingen naar persoons-
kenmerken, waargenomen (w) en gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden,
2012 (n = 1727, geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

w. g. w. g.

geslacht n.s 0,13 n.s. 0,12
man 99 97 99 96
vrouw 100 102 101 104

leeftijd 0,40 0,27 0,38 0,29
20-34 109 108 113 112
35-49 104 102 106 105
50-64 99 101 102 102
≥ 65 81 90 77 85
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Tabel 1.4
(vervolg)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

w. g. w. g.

opleiding 0,56 0,41 0,45 0,30
lo, vmbo, mavo 83 91 82 92
havo, vwo, mbo 102 102 102 101
hbo, universiteit 110 109 113 112

hoogst opgeleide ouder 0,30 n.s. 0,23 n.s.
lo, vmbo, mavo 94 100 94 101
havo, vwo, mbo 103 98 105 100
hbo, universiteit 108 97 108 98

cultuurbezoek ouders destijds 0,37 0,17 0,30 0,13
geen 91 97 92 98
enig 107 103 108 105
frequent 107 106 107 105

stedelijkheid n.s. n.s. n.s. n.s.
zeer sterk stedelijk 99 98 102 101
matig stedelijke 100 100 100 100
niet stedelijk 96 98 98 100

inkomen 0,31 0,14 0,26 0,13
tot modaal 96 97 94 95
1 tot 1,5 keer modaal 92 98 93 99
1,5 tot 2,5 keer modaal 101 100 102 101
> 2,5 keer modaal 107 104 110 106

etniciteit n.s. n.s. n.s. n.s.
Nederlands 100 100 101 101
westers 101 97 101 96
niet-westers 93 94 94 95

n.s.= niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 1.5
Bereik (minstens 1 bezoek) van gecanoniseerde en populaire voorstellingen naar persoonskenmerken,
waargenomen (w) en gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1727,
geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

voorstellingen  
gecanoniseerde cultuur

voorstellingen  
populaire cultuur

w. g. w. g.

geslacht n.s. 0,07 n.s. 0,12
man 96 93 99 95
vrouw 104 107 101 104

leeftijd 0,07 0,16 0,43 0,36
20-34 93 80 116 115
35-49 98 91 107 106
50-64 111 115 104 104
≥ 65 98 115 67 75

opleiding 0,34 0,30 0,40 0,24
lo, vmbo, mavo 65 70 79 91
havo, vwo, mbo 85 89 104 101
hbo, universiteit 146 139 115 111

hoogst opgeleide ouder 0,23 0,10 0,22 n.s.
lo, vmbo, mavo 80 91 94 101
havo, vwo, mbo 109 109 102 96
hbo, universiteit 135 113 111 98

cultuurbezoek ouders destijds 0,22 0,13 0,30 0,13
geen 80 91 89 96
enig 111 102 110 105
frequent 150 133 107 104

stedelijkheid 0,09 0,07 n.s. n.s.
zeer sterk stedelijk 120 113 104 101
matig stedelijke 96 98 100 100
niet stedelijk 91 100 94 98
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Tabel 1.5
(vervolg)

voorstellingen  
gecanoniseerde cultuur

voorstellingen  
populaire cultuur

w. g. w. g.

inkomen 0,18 n.s. 0,23 0,12
tot modaal 85 98 94 94
1 tot 1,5 keer modaal 83 96 91 98
1,5 tot 2,5 keer modaal 102 100 104 102
> 2,5 keer modaal 124 107 109 105

etniciteit 0,11 0,08 n.s. n.s.
Nederlands 102 102 100 100
westers 109 89 104 99
niet-westers 63 78 96 94

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Tabel 1.6
Bereik (minstens 1 bezoek) van musea en bibliotheken naar persoonskenmerken, waargenomen (w) en
gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1727, geïndexeerd, bevol-
kingsgemiddelde = 100)

musea bibliotheken

w. g. w. g.

geslacht n.s. 0,06 0,35 0,23
man 100 96 77 74
vrouw 102 106 123 126

leeftijd 0,12 0,18 0,13 0,12
20-34 94 79 94 83
35-49 106 98 126 117
50-64 112 117 89 91
≥ 65 85 108 91 109

opleiding 0,46 0,37 0,27 0,23
lo, vmbo, mavo 54 62 63 69
havo, vwo, mbo 90 96 91 94
hbo, universiteit 152 142 140 134
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Tabel 1.6
(vervolg)

musea bibliotheken
w. g. w. g.

hoogst opgeleide ouder 0,27 0,06 0,17 n.s.
lo, vmbo, mavo 81 96 83 94
havo, vwo, mbo 110 106 106 103
hbo, universiteit 137 106 134 109

cultuurbezoek ouders destijds 0,30 0,18 0,20 0,12
geen 73 87 77 86
enig 121 112 120 111
frequent 142 127 134 114

stedelijkheid 0,14 0,13 n.s. n.s.
zeer sterk stedelijk 125 121 100 94
matig stedelijke 96 96 103 103
niet stedelijk 92 100 83 89

inkomen 0,26 0,09 0,14 0,09
tot modaal 81 96 100 114
1 tot 1,5 keer modaal 79 92 77 86
1,5 tot 2,5 keer modaal 104 102 111 109
meer dan 2,5 keer modaal 131 112 117 103

etniciteit 0,14 0,11 0,08 n.s.
Nederlands 102 104 103 103
westers 115 92 106 86
niet-westers 58 71 66 77

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Ook voor bezoekfrequentie is onder de niet-studerenden ouder dan 20 jaar nagegaan wat
de waargenomen en gecontroleerde verbanden met persoonskenmerken zijn.7 Deze fre-
quentie wordt niet alleen bepaald door het aandeel bezoekers (bereik) maar ook door het
aantal bezoeken dat bezoekers afleggen. De bij bezoekfrequentie berekende associatie-
maat (regressiecoëfficiënt) is een andere dan bij bereik. Die associatiematen zijn niet een-
op-een te vergelijken.
De gesommeerde bezoekfrequentie van voorstellingen, musea en bibliotheken (tabel 1.7)
hangt voor en na controle het sterkst samen met hoeveel onderwijs men genoten heeft
(0,28). Gecontroleerd is die frequentie onder hoogopgeleiden bijna tweemaal die van laag-
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opgeleiden. De rol van inkomen en van cultureel kapitaal ouders is na controle aanzienlijk
kleiner dan daarvoor.

Bij de frequentie van alleen voorstellingenbezoek zijn de verbanden veelal zwakker dan
wanneer ook musea en bibliotheken meegeteld worden (tabel 1.7). Gecontroleerd is eigen-
lijk geen enkel persoonskenmerk van doorslaggevend belang bij het voorspellen van die
bezoekfrequentie.
Uitsplitsing naar gecanoniseerde en populaire kunstvormen (tabel 1.8) brengt meer diffe-
rentiatie teweeg (die in de optelling ervan blijkbaar verloren ging). Leeftijd gaat een duide-
lijker rol spelen, waarbij jeugdigheid gepaard gaat met frequenter bezoek aan populaire
kunstvormen en rijpheid met frequenter bezoek aan gecanoniseerde kunstvormen. Ook
het opleidingsniveau is een onderscheidende factor bij de bezoekfrequentie aan gecanoni-
seerde podiumkunsten. Bij dat laatste type voorstelling doet zich het fenomeen voor dat
het effect van leeftijd na controle groter is dan ervoor. Nog duidelijker tekent zich dan af
dat vooral ouderen die voorstellingen bezoeken. Achtergrond daarvan lijkt te zijn dat
(ongecontroleerd) het gemiddeld hogere opleidingsniveau van jongeren dit leeftijdseffect
voor een groot deel maskeert.
De frequentie van bibliotheekbezoek kent weinig uitgesproken causale verbanden met de
diverse persoonskenmerken (tabel 1.9). Geslacht en opleiding (beide 0,14) leggen nog het
meeste gewicht in de schaal: vrouwen gaan vaker dan mannen en lageropgeleiden gaan
minder dan mensen met meer opleiding.
Bij musea (tabel 1.9) is opleiding met voorsprong de belangrijkste voorspeller van de
bezoekfrequentie: hogeropgeleiden bezoeken drie keer zo vaak een museum als lager-
opgeleiden. Ook de cultuurparticipatie van ouders tijdens de jeugd doet er toe. Kinderen
van frequent cultuurbezoekende ouders gaan twee keer zo vaak naar een museum als kin-
deren van ouders die destijds geen cultuurbezoek aan de dag legden. Na controle komt
ook een effect van leeftijd naar voren: 65-plussers leggen driemaal meer museum-
bezoeken af als jongvolwassenen. Net als bij gecanoniseerde kunstvorming moet de uitleg
gezocht worden in het feit dat zonder controle het gemiddeld hogere opleidingsniveau van
jongeren dit leeftijdseffect maskeert.
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Tabel 1.7
Bezoekfrequentie van voorstellingen, musea en bibliotheken en van voorstellingen naar persoonskenmer-
ken, waargenomen (w) en gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012
(n=1727, geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

w. g. w. g.

geslacht n.s. 0,08 n.s. n.s.
man 98 94 106 102
vrouw 102 106 95 98

leeftijd 0,19 0,07 0,20 0,12
20-34 122 109 147 135
35-49 101 94 94 88
50-64 96 101 96 100
≥ 65 79 99 63 81

opleiding 0,41 0,28 0,24 0,11
lo, vmbo, mavo 57 69 55 76
havo, vwo, mbo 95 98 96 96
hbo, universiteit 144 130 144 126

hoogst opgeleide ouder 0,28 n.s. 0,22 0,08
lo, vmbo, mavo 79 96 75 96
havo, vwo, mbo 109 101 114 102
hbo, universiteit 139 107 142 106

cultuurbezoek ouders destijds 0,30 0,15 0,22 0,11
geen 74 87 70 87
enig 117 106 118 105
frequent 153 134 160 141

stedelijkheid 0,14 0,10 0,15 0,11
zeer sterk stedelijk 127 119 136 126
matig stedelijke 96 98 95 96
niet stedelijk 75 82 72 80
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Tabel 1.7
(vervolg)

voorstellingen, musea  
en bibliotheken voorstellingen

w. g. w. g.

inkomen 0,21 0,10 0,09 n.s.
tot modaal 88 96 90 94
1 tot 1,5 keer modaal 77 88 76 87
1,5 tot 2,5 keer modaal 105 105 105 105
> 2,5 keer modaal 125 111 125 112

etniciteit n.s. 0,06 n.s. 0,05
Nederlands 101 102 100 101
westers 109 91 115 100
niet-westers 79 83 83 81

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Tabel 1.8
Bezoekfrequentie van gecanoniseerde en populaire voorstellingen naar persoonskenmerken, waargeno-
men (w) en gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1727,
geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

voorstellingen  
gecanoniseerde cultuur voorstellingen populaire cultuur

w. g. w. g.

geslacht n.s. 0,05 0,08 0,05
man 91 89 110 106
vrouw 109 111 90 94

leeftijd 0,07 0,17 0,27 0,21
20-34 82 57 168 159
35-49 85 73 98 92
50-64 114 124 90 92
≥ 65 122 153 44 58

opleiding (≥ 20 jaar) 0,21 0,16 0,21 0,06
lo, vmbo, mavo 53 61 55 80
havo, vwo, mbo 65 80 105 100
hbo, universiteit 177 155 135 117
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Tabel 1.8
(vervolg)

voorstellingen  
gecanoniseerde cultuur voorstellingen populaire cultuur

w. g. w. g.

hoogst opgeleide ouder 0,21 0,12 0,19 n.s.
lo, vmbo, mavo 62 81 77 99
havo, vwo, mbo 97 97 118 103
hbo, universiteit 188 147 147 92

cultuurbezoek ouders destijds 0,19 0,11 0,19 0,08
geen 64 81 71 88
enig 112 104 121 105
frequent 217 170 147 134

stedelijkheid 0,14 0,12 0,12 0,08
zeer sterk stedelijk 164 152 130 119
matig stedelijke 90 91 96 97
niet stedelijk 52 65 74 82

inkomen 0,14 n.s. 0,06 n.s.
tot modaal 90 111 95 94
1 tot 1,5 keer modaal 61 80 79 89
1,5 tot 2,5 keer modaal 97 99 107 106
> 2,5 keer modaal 147 116 118 110

etniciteit n.s. n.s. n.s. 0,05
Nederlands 101 105 99 101
westers 127 87 113 104
niet-westers 42 55 93 84

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 1.9
Bezoekfrequentie van musea en bibliotheken naar persoonskenmerken, waargenomen (w) en gecontro-
leerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1727, geïndexeerd, bevolkings-
gemiddelde = 100)

musea bibliotheken

w. g. w. g.

geslacht n.s. n.s. 0,13 0,14
man 102 98 71 68
vrouw 98 102 128 131

leeftijd n.s. 0,16 n.s. 0,09
20-34 75 53 75 62
35-49 92 80 118 109
50-64 114 121 88 93
≥ 65 119 150 118 138

opleiding 0,38 0,34 0,12 0,14
lo, vmbo, mavo 47 51 65 56
havo, vwo, mbo 71 85 97 104
hbo, universiteit 175 157 134 135

hoogst opgeleide ouder 0,23 n.s. 0,07 n.s.
lo, vmbo, mavo 71 90 88 97
havo, vwo, mbo 96 96 103 102
hbo, universiteit 169 126 125 104

cultuurbezoek ouders destijds 0,26 0,15 0,07 n.s.
geen 67 82 84 97
enig 113 105 111 102
frequent 195 161 130 104

stedelijkheid 0,12 0,10 n.s. n.s.
zeer sterk stedelijk 158 152 101 90
matig stedelijke 89 89 103 107
niet stedelijk 64 74 78 115
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Tabel 1.9
(vervolg)

musea bibliotheken
w. g. w. g.

inkomen 0,22 0,08 n.s. n.s.
tot modaal 69 91 98 113
1 tot 1,5 keer modaal 64 82 80 87
1,5 tot 2,5 keer modaal 96 96 107 107
> 2,5 keer modaal 154 125 116 102

etniciteit 0,08 0,07 n.s. n.s.
Nederlands 104 106 103 104
westers 102 68 91 72
niet-westers 43 63 71 88

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Specifieke vormen van cultuurbezoek
De tot nu toe getoonde gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 waren telkens gebaseerd
op optellingen van de belangstelling voor diverse voorstellingen en musea. Het betreft niet
minder dan 18 typen voorstelling en zes typen museum. De belangstelling voor elk daarvan
leent zich voor tal van analyses, wat dan tot een groot aantal tabellen leidt. Ter informatie
volgt hier slechts het (waargenomen) bereik van de diverse typen voorstelling (tabellen
1.10a-c) en museum (tabel 1.11), bovendien slechts op onderdelen van commentaar voor-
zien.

Van de gecanoniseerde voorstellingen hebben opvoeringen van toneel, uitvoeringen van
klassieke muziek en voorstellingen van beeldende kunst het grootste bereik. De grootte
van de toeloop naar dit laatste type voorstellingen doet vermoeden dat respondenten hier
mogelijk het aspect voorstelling in de vraagstelling veronachtzaamd hebben en deels
bezoek aan beeldende kunst rapporteren. Dat is weliswaar nog altijd gecanoniseerd cul-
tuurbezoek, maar wellicht minder een voorstelling zoals in de vraagstelling bedoeld.
De spreiding van het bereik van die kunstvormen over de persoonskenmerken loopt in het
algemeen gelijk op. Uitzondering is de verdeling van het bereik naar leeftijd, die een wisse-
lend beeld te zien geeft, waarbij klassieke muziek en opera een groter bereik kennen onder
ouderen, en bij toneel ligt dat andersom. Over de breedte is het bereik van gecanoniseerde
voorstellingen groter naarmate men over meer cultureel (eigen opleiding, opleiding
ouders, cultuurbezoek ouders) en economisch kapitaal beschikt. Stedelijkheid differenti-
eert meer bij de afzonderlijke vormen van cultuurbezoek dan in de eerdere optellingen,
waarbij niet duidelijk is of nabijheid tot bezoek verleidt dan wel cultuurliefhebbers nabij
cultuur gaan wonen.
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Saillant detail is dat de leeftijdsopbouw van klassieke muziek vanuit cohortperspectief
bezien een zorgelijke is. Aangezien het achterblijvend bezoek van jongeren minder aan hun
jeugdigheid dan aan hun blijvende andere voorkeuren te wijten is, kan het biologische pro-
ces van cohortvervanging op termijn tot een geringer bereik van de klassieke concert-
praktijk leiden. Dit is geen nieuwe bevinding, maar door het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau al meerdere keren opgemerkt, bijvoorbeeld in de jaargangen 1998 en 2010 van het
tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport (zie ook Van den Broek 2013). Diverse concertge-
bouwen en orkesten hebben de handschoen opgepakt en proberen met andere presenta-
tievormen latere generaties voor klassieke concerten te winnen (zie ook Idema 2012).

Cabaret, popmuziek, musical en vooral film zijn de grote trekkers onder de populaire voor-
stellingen. Ook op feesten pikt menigeen een voorstelling mee (optredens op feesten zijn
in de eerdere optelling tot het populaire genre gerekend, ofschoon op feesten soms ook
klassieke muziek te beluisteren zal zijn). Niet-westerse allochtonen blijven wat betreft het
bereik van een deel van de populaire voorstellingen niet achter (film en vormen van dans
uit het populaire genre), of lopen zelfs voorop (dance).
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Tabel 1.10a
Bereik (minstens 1 bezoek) van diverse (gecanoniseerde) voorstellingen, bevolking 6 jaar en ouder, 2012
(in procenten)
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bevolking ≥ 6 jaar 16 5 25 8 7 18

geslacht * * *
man 14 5 21 6 6 18
vrouw 17 6 29 10 8 19

leeftijd * * * * * *
6-11 11 2 41 6 7 12
12-19 10 4 28 9 5 19
20-34 13 5 23 7 6 22
35-49 13 4 24 8 6 17
50-64 20 7 25 10 8 21
≥ 65 22 9 20 8 9 14

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * * *
lo, vmbo, mavo 10 4 16 4 4 8
havo, vwo, mbo 12 3 20 5 4 15
hbo, universiteit 32 11 35 17 14 35

hoogst opgeleide ouder * * * * * *
lo, vmbo, mavo 12 4 19 5 5 13
havo, vwo, mbo 15 5 25 8 7 21
hbo, universiteit 25 9 38 14 11 30

cultuurbezoek ouders destijds * * * * * *
geen 10 4 19 5 4 13
enig 18 6 31 9 9 22
frequent 26 10 32 16 10 29
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Tabel 1.10a
(vervolg)
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stedelijkheid * * * * *
zeer sterk stedelijk 20 7 30 12 8 25
matig stedelijke 15 6 24 8 7 17
niet stedelijk 11 3 22 2 5 14

inkomen * * * * * *
tot modaal 12 2 20 8 6 16
1 tot 1,5 keer modaal 11 4 22 6 5 13
1,5 tot 2,5 keer modaal 16 6 26 7 8 19
> 2,5 keer modaal 24 9 32 12 9 26

etniciteit * * * * * *
Nederlands 16 6 26 8 7 18
westers 19 7 27 13 11 23
niet-westers 10 3 17 5 6 14

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 1.10b
Bereik (minstens 1 bezoek) van diverse (populaire) voorstellingen, bevolking 6 jaar en ouder, 2012 (in pro-
centen)
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bevolking ≥ 6 jaar 64 18 27 30 7 8

geslacht *
man 63 19 28 25 7 9
vrouw 64 17 27 34 7 8

leeftijd * * * * * *
6-11 84 5 11 42 3 3
12-19 90 14 25 38 4 6
20-34 86 28 44 32 9 10
35-49 69 20 36 31 8 7
50-64 51 19 29 28 9 12
≥ 28 9 5 20 6 6

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * *
lo, vmbo, mavo 36 10 14 19 7 5
havo, vwo, mbo 64 19 34 31 9 8
hbo, universiteit 76 31 41 33 8 15

hoogst opgeleide ouder * * * * *
lo, vmbo, mavo 53 16 24 26 9 6
havo, vwo, mbo 76 20 32 35 7 11
hbo, universiteit 81 24 34 36 7 11

cultuurbezoek ouders destijds * * * * *
geen 51 14 20 23 7 6
enig 78 21 35 36 8 9
frequent 68 23 34 37 6 14

stedelijkheid * * * * *
zeer sterk stedelijk 74 20 32 29 8 13
matig stedelijke 62 18 26 31 7 8
niet stedelijk 55 15 25 25 7 3
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Tabel 1.10b
(vervolg)
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inkomen * * * * * *
tot modaal 61 13 22 27 7 8
1 tot 1,5 keer modaal 59 12 21 24 6 5
1,5 tot 2,5 keer modaal 64 20 32 32 9 9
> 2,5 keer modaal 72 27 35 37 8 11

etniciteit * * * *
Nederlands 63 19 29 31 8 8
westers 66 18 29 27 7 12
niet-westers 69 10 17 27 5 5

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 1.10c
Bereik (minstens 1 bezoek) van diverse (populaire) voorstellingen, bevolking 6 jaar en ouder, 2012 (in pro-
centen)
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bevolking ≥ 6 jaar 6 15 10 9 48 23

geslacht *
man 7 17 9 8 50 23
vrouw 6 14 10 10 47 24

leeftijd * * * * * *
6-11 5 4 5 10 42 29
12-19 14 38 9 16 52 28
20-34 16 37 13 10 64 31
35-49 4 13 9 9 51 23
50-64 2 4 13 9 50 22
≥ 65 en ouder 1 1 6 4 27 12

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * * *
lo, vmbo, mavo 2 5 4 5 34 14
havo, vwo, mbo 5 16 8 7 48 23
hbo, universiteit 7 16 18 12 64 29

hoogst opgeleide ouder * * * * * *
lo, vmbo, mavo 3 10 7 7 45 20
havo, vwo, mbo 10 19 12 10 53 26
hbo, universiteit 9 24 14 13 60 31

cultuurbezoek ouders destijds * * * * * *
geen 4 9 6 6 39 18
enig 8 23 12 10 59 29
frequent 11 17 16 15 52 28

stedelijkheid * * * * * *
zeer sterk stedelijk 9 21 13 11 54 27
matig stedelijke 6 15 9 9 47 23
niet stedelijk 2 10 5 5 46 21
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Tabel 1.10c
(vervolg)
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inkomen * * * * *
tot modaal 8 15 9 9 42 19
1 tot 1,5 keer modaal 6 13 7 9 41 20
1,5 tot 2,5 keer modaal 6 18 10 11 52 28
> 2,5 keer modaal 5 16 12 8 59 29

etniciteit * * * *
Nederlands 5 15 9 8 49 24
westers 9 18 15 15 50 24
niet-westers 16 18 9 14 42 20

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Van de musea hebben kunst- en historische musea het grootste bereik. Dat vooral hoger-
opgeleiden musea bezoeken geldt ‘over de breedte’ van het museumaanbod.
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Tabel 1.11
Bereik (minstens 1 bezoek) van musea naar type museum, bevolking 6 jaar en ouder, 2012 (in procenten)
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bevolking ≥ 6 jaar 24 27 11 10 7 15

geslacht * *
man 21 27 10 12 6 14
vrouw 26 27 11 9 7 16

leeftijd * * * * * *
6-11 13 36 24 21 9 18
12-19 21 32 9 13 5 10
20-34 25 27 8 10 6 11
35-49 23 26 11 12 7 14
50-64 29 27 10 8 9 17
≥ 65 22 20 9 6 8 20

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * * *
lo, vmbo, mavo 11 15 5 3 4 10
havo, vwo, mbo 17 23 8 7 5 14
hbo, universiteit 49 39 17 18 14 24

hoogst opgeleide ouder * * * * * *
lo, vmbo, mavo 18 22 8 8 6 13
havo, vwo, mbo 25 29 11 10 7 16
hbo, universiteit 38 39 17 19 12 21

cultuurbezoek ouders destijds * * * * * *
geen 16 19 6 6 4 12
enig 31 34 14 14 9 17
frequent 32 34 16 14 12 18

stedelijkheid * * * * *
zeer sterk stedelijk 34 32 11 12 12 19
matig stedelijke 22 25 11 10 6 14
niet stedelijk 15 28 9 6 4 15
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Tabel 1.11
(vervolg)
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inkomen * * * * * *
tot modaal 18 20 8 7 6 10
1 tot 1,5 keer modaal 16 22 8 8 5 11
1,5 tot 2,5 keer modaal 24 28 10 11 8 16
> 2,5 keer modaal 38 36 16 14 10 22

etniciteit * * * *
Nederlands 24 28 11 11 8 17
westers 29 27 9 10 7 13
niet-westers 16 20 8 8 6 6

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Lezen
Literatuur is niet bij uitstek een kunstvorm die men bezoekt. Men geniet van literatuur veel-
eer door te lezen.8 Uit eerder SCP-onderzoek bleek dat literaire bijeenkomsten weinig
bereik hebben, hoewel er een grote schare literair geïnteresseerden is (Van den Broek
2013). Daarom tot slot een uitstapje van bezoek naar lezen (tabellen 1.12 en 1.13).
Iets meer dan de helft van de bevolking (53%) zegt in de loop van 2012 maandelijks een of
meerdere boeken gelezen te hebben. Veelal betreft dit het lezen van papieren exemplaren,
soms las men (ook) e-boeken. Dat mensen e-boeken nog vooral naast en niet in plaats van
papieren boeken lezen blijkt uit het feit dat de optelling lezers van e-boeken bij lezers van
papieren boeken nauwelijks tot een groter maandelijks bereik leidt. Dat kan uiteraard in de
toekomst veranderen. Het e-boek is een betrekkelijk jong product, waarvan nog niet te
voorzien is of het een hoge vlucht zal nemen en hoe hoog die vlucht zal zijn. Recente cijfers
duiden wel op een flinke opmars van het e-boek sinds 2012 (OCW 2014).
Meer vrouwen dan mannen behoren maandelijks tot het lezerspubliek van boeken, al-
thans, van het papieren boek. Het e-boek heeft in gelijke mate onder mannen en vrouwen
ingang gevonden. Vrijwel alle kinderen lezen maandelijks een boek in de vrije tijd (bijna
90%). Onder jongeren en volwassenen tot 65 jaar is het maandelijks bereik van boeken
steeds ongeveer de helft, onder 65-plussers ligt het aandeel weer hoger. Boek en gedrukt
boek zijn qua verdeling nagenoeg inwisselbaar. Dat geldt niet voor het e-boek, waar de
leeftijd van het lezerspubliek heel anders is, en wellicht heel anders dan men verwacht zou
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hebben: het e-boek is omgekeerd het meest in zwang onder volwassenen tot 65, niet bij
uitstek onder jongeren en jongvolwassenen.
Hoe hoger de eigen opleiding en die van de ouders, en hoe cultureel actiever de ouders
tijdens de opvoeding waren, hoe groter het aandeel maandelijkse boekenlezers. Cultureel
kapitaal bevordert het lezen van boeken. Het eigen opleidingsniveau is van deze drie het
belangrijkst, zeker na controle voor onderling doorkruisende invloeden. Zonder controle
houdt inkomen enig verband met lezen, hoewel veel minder dan opleiding. Maar na con-
trole doet inkomen er niet meer toe. Ook bij lezen legt cultureel kapitaal dus veel meer
gewicht in de schaal dan geldelijk kapitaal.

Ietwat verrassend hangt stedelijkheid samen met het bereik van het e-boek. Uiteraard kan
dit op geen enkele manier met een groter stedelijk aanbod aan e-boeken te maken heb-
ben. Omdat het verband ook gecontroleerd blijft bestaan, is het evenmin aan opleidings-
verschil toe te schrijven. Bij het lezen van gedrukte boeken is dit verschil er niet, dus een
verschil in interesse in lezen als zodanig is eveneens als oorzaak uitgesloten. Mogelijk staan
stedelingen meer open voor nieuwe snufjes dan mensen buiten de grote steden.

Tabel 1.12
Lezen van boeken in de vrije tijd (maandelijks een of meer boeken), bevolking 6 jaar en ouder, 2012
(in procenten)

boeken totaal gedrukte boeken e-boeken

bevolking ≥ 6 jaar 53 51 8

geslacht * *
man 45 43 8
vrouw 61 60 8

leeftijd * * *
6-11 89 89 7
12-19 48 48 5
20-34 47 44 9
35-49 49 47 9
50-64 51 49 11
≥ 65 56 55 4

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * *
lo, vmbo, mavo 41 38 5
havo, vwo, mbo 44 41 7
hbo, universiteit 71 68 14
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Tabel 1.12
(vervolg)

boeken totaal gedrukte boeken e-boeken

hoogst opgeleide ouder * *
lo, vmbo, mavo 49 47 8
havo, vwo, mbo 53 51 9
hbo, universiteit 69 67 10

cultuurbezoek ouders destijds * * *
geen 44 42 6
enig 60 58 9
frequent 66 63 12

stedelijkheid * *
zeer sterk stedelijk 58 55 10
matig stedelijke 52 50 8
niet stedelijk 53 52 6

inkomen * * *
tot modaal 52 51 7
1 tot 1,5 keer modaal 50 48 5
1,5 tot 2,5 keer modaal 53 50 9
> 2,5 keer modaal 59 56 10

etniciteit *
Nederlands 54 52 7
westers 55 53 13
niet-westers 48 47 8

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 1.13
Lezen van boeken (in de vrije tijd maandelijks een of meer boeken), naar persoonskenmerken, waargeno-
men (w) en gecontroleerd (g), bevolking van 20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1727,
geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

boeken totaal gedrukte boeken e-boeken

w. g. w. g. w. g.

geslacht 0,14 0,22 0,38 0,24 n.s. n.s.
man 83 82 81 79 109 104
vrouw 116 118 118 120 92 96

leeftijd 0,10 0,20 0,10 0,21 0,19 0,15
20-34 88 79 88 78 93 84
35-49 98 91 98 90 101 94
50-64 102 106 102 107 137 140
≥ 65 113 125 114 128 55 68

opleiding 0,31 0,31 0,30 0,32 0,23 0,16
lo, vmbo, mavo 80 74 79 72 65 74
havo, vwo, mbo 82 88 82 89 73 77
hbo, universiteit 136 135 137 137 158 137

hoogst opgeleide ouder 0,18 0,07 0,17 0,06 0,10 n.s.
lo, vmbo, mavo 92 101 91 100 87 103
havo, vwo, mbo 92 92 94 92 98 95
hbo, universiteit 127 108 127 108 132 100

cultuurbezoek ouders destijds 0,21 0,16 0,20 0,16 0,14 n.s.
geen 82 87 81 86 77 86
enig 112 111 114 112 121 112
frequent 130 119 129 116 120 104

stedelijkheid n.s. n.s. n.s. n.s. 0,11 0,10
zeer sterk stedelijk 109 105 107 101 137 133
matig stedelijke 98 98 98 99 95 94
niet stedelijk 99 103 100 105 70 76
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Tabel 1.13
(vervolg)

boeken totaal gedrukte boeken e-boeken

w. g. w. g. w. g.

inkomen 0,13 n.s. 0,13 n.s. 0,17 n.s.
tot modaal 91 104 95 108 77 84
1 tot 1,5 keer modaal 88 96 87 95 68 81
1,5 tot 2,5 keer modaal 103 102 102 101 122 121
> 2,5 keer modaal 114 100 115 100 128 106

etniciteit 0,08 n.s. 0,07 n.s. n.s. n.s.
Nederlands 101 102 101 101 96 96
westers 108 91 109 92 142 124
niet-westers 76 93 80 98 93 104

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Europees perspectief
Een Europese vergelijking op basis van gegevens uit de Eurobarometer uit 2013 laat zien
hoe cultuurbezoek in Nederland zich verhoudt tot dat in andere landen (Europese Commis-
sie 2013). Methodologische verschillen (met name andere vraagformuleringen) staan een
directe vergelijking tussen de Nederlandse gegevens uit de Eurobarometer met de
VTO2012-gegevens in de weg. Maar de uitkomsten uit de Eurobarometer geven wel een
beeld van de relatieve positie van Nederland in Europa.
Als algemene maat van cultuurbezoek vermeldt het Europese rapport de index of cultural
practice, een optelling van bezoek aan diverse voorstellingen, musea, erfgoed en biblio-
theek en van het lezen van boeken en het volgen van culturele programma’s op radio en tv.
In de rangorde naar cultural practice neemt Nederland binnen Europa na Denemarken en
Zweden de derde positie in, met een score die ruim boven het Europees gemiddelde ligt en
die met name veel hoger is dan in Zuid- en Oost-Europa. Bij theaterbezoek deelt Neder-
land met Zweden de eerste plaats.
Om de aandacht niet onnodig op meetverschillen tussen VTO2012 en de Eurobarometer uit
2013 te vestigen en om geen gegevens over 27 Europese landen te hoeven laten zien, is ten
behoeve van dit document voor elk van de negen bouwstenen van de index of cultural prac-
tice de situatie in Nederland tegen het Europese gemiddelde afgezet met behulp van
indexering (waarbij het Europees gemiddelde op 100 gesteld is). Bij elk van de negen
bouwstenen ‘scoort’ Nederland boven het Europees gemiddelde (figuur 1.1). Het duidelijkst
is dat het geval bij het percentage mensen dat theatervoorstellingen bezocht. Het onder-
scheid is het kleinst bij het percentage dat culturele programma’s op radio en tv volgde.
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Figuur 1.1
Cultuurbezoek in Nederland in Europees perspectief, bevolking 15 jaar en ouder, 2013 (bereik in Nederland
geïndexeerd op gemiddelde bereik in 27 Europese landen)
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Bron: Europese Commissie (Special Eurobarometer 399)

Noten

1 Het VTO-veldwerk, verricht door het CBS, vond plaats in de periode november 2012 tot en met februari
2013. Mensen werden per brief uitgenodigd om via internet te antwoorden. Wie dat niet deed werd
voor een mondeling interview benaderd. Uiteindelijk verleenden 3138 personen hun medewerking, de
respons bedroeg 58%. De data zijn gewogen zodat de respondenten op basis van enkele sociaal-
demografische kenmerken een getrouwe afspiegeling van de bevolking geven. In de leeftijd van 6 tot
12 jaar werden de vragen door één van de ouders beantwoord. Er is gevraagd te rapporteren over de
afgelopen 12 maanden. De gegevens geven derhalve een beeld van de culturele activiteiten in dat jaar.
Het onderzoek is in meerdere opzichten anders dan eerder SCP-onderzoek (Aanvullend Voorzieningen-
gebruikonderzoek, AVO), zodat geen vergelijking met eerdere gegevens mogelijk is. Die verschillen
betreffen niet alleen context (AVO had een brede scope, VTO betreft alleen sport en cultuur) en manier
van enquêteren (AVO-cultuurvragen werden schriftelijk afgenomen, VTO via internet of mondeling),
maar ook het aantal cultuurvormen waarnaar gevraagd is en de formulering die daarbij gehanteerd is.
De vragenlijst komt beschikbaar op bij dit rapport.

2 In een begin 2015 te verschijnen SCP-rapport staat de belangstelling voor erfgoed centraal. Dan gaat
het ook om de mate waarin men zich voor vormen van (materieel en immaterieel) erfgoed interes-
seert, om mediagebruik ten behoeve van die interesse en om de wijze waarop erfgoedbeoefenaars
hun erfgoedhobby vormgeven.

3 Helaas zijn in het VTO2012-veldwerk twee hinderlijke fouten geslopen, waardoor vragen over bezoek
aan beeldende kunsten op andere plaatsen dan in musea alsook vragen over bezoek aan erfgoedloca-
ties zoals archieven en monumenten niet aan iedereen gesteld zijn. In die zin is het beeld hier niet
compleet en is het een onderschatting van het totale cultuurbezoek.

4 Er is telkens getoetst op statistische significantie, in dit geval of een samenhang tussen een cultuur-
variabele en een persoonskenmerk met 95% zekerheid niet op toeval berust. Overigens kan een statis-
tisch significant verband tamelijk onbetekenend zijn. In laatste instantie is het aan de beschouwer om
te beslissen wat relevant is en wat niet. Omgekeerd heeft het geen zin stil te staan bij een ogenschijn-
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lijk verschil dat niet statistisch significant is, omdat daar de kans te groot is dat het slechts om een
toevalstreffer gaat. In de tabellen duidt * op statistische significantie. Welke categorie van een per-
soonskenmerk statistisch significant van welke andere categorie verschilt is niet steeds apart bere-
kend.

5 Bij het bereik van bezoek (een dichotome variabele) is de ‘sheaf coefficient’ als associatiemaat bere-
kend om weer te geven hoe sterk de categorieën van een persoonskenmerk samenhangen met het al
dan niet deelnemen aan een culturele activiteit. Bij de bezoekfrequentie is de regressiecoëfficiënt
berekend. Beide coëfficiënten geven een indicatie van de sterkte van het verband. De onderliggende
berekening is echter anders, waardoor ze niet een-op-een met elkaar te vergelijken zijn. Daarom zijn
bereik en frequentie in de tabellen niet per vorm van cultuurbezoek naast elkaar gezet. De coëfficiën-
ten zijn alleen weergegeven bij statistisch significante verbanden. Er is gecheckt op het eventueel
optreden van collineariteit, maar daarvan was geen sprake (de zogeheten VIF bleef royaal onder de
meeste kritische grens).

6 Keerzijde is dat sommige van de eerder beschreven verschillen nu vervallen omdat die op de jongste
leeftijdsgroep betrekking hebben, zoals het grote bereik van bibliotheken onder niet-westerse alloch-
tonen.

7 Om te voorkomen dat personen met extreme bezoekscores het beeld sterk beïnvloeden zijn de bezoek-
frequenties bij het berekenen van de regressiecoëfficiënten steeds tot vijf categorieën teruggebracht:
0, 1-10, 11-20, 21-30 en meer dan 30.

8 Overigens kan men ook andere kunstvormen anders dan door fysiek bezoek beleven. Dankzij miniatu-
risering van apparatuur en digitalisering van informatie kan men tegenwoordig overal naar muziek
luisteren, maar bijvoorbeeld ook beeldende kunst of films bekijken (zie daarover Van den Broek 2013).
Onderscheidend is echter dat de essentie bij het gedrukte woord niet in bezoek maar in het lezen ligt.
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2 Beoefening van cultuur

Net als hierboven bij cultuurbezoek, komt ook bij cultuurbeoefening in de vrije tijd eerst
het algemene beeld aan de orde, om vervolgens in meer detail over afzonderlijke vormen
van beoefening te spreken. Cultuurbeoefening is de optelling van kunstbeoefening en erf-
goedbeoefening. In de enquête is naar de beoefening van enkele specifieke kunst- c.q. erf-
goedactiviteiten in de vrije tijd gevraagd, bijvoorbeeld of men een instrument bespeelt of
toneel speelt c.q. of men aan stamboomonderzoek doet of de lokale geschiedenis uit-
pluist.

Terminologie: waarom amateurerfgoed niet de evenknie is van amateurkunst
Amateurkunst is een ingeburgerd begrip. Degenen die uit liefhebberij wel eens gitaar spe-
len of de penseel hanteren hebben met de term amateur geen probleem (Deekman 2010).
Blijkbaar vatten zij het woord amateur vooral op in de oorspronkelijke betekenis van lief-
hebber (amator). Wel roept de term amateur de vraag op, waar de grens ligt met professio-
nals. Welk criterium daartoe te hanteren? Of men een vakopleiding genoten heeft? Of het
iemands hoofdberoep is? Of iemand artistieke kwaliteit levert? De scheidslijn tussen ama-
teur en professional is niet helder. Dit laat onverlet dat de term amateurkunst zonder pro-
bleem van toepassing is op wie in de vrije tijd als liefhebber één (of meer) kunstvorm(en)
beoefent.
Bij erfgoed ligt het, in enkele ‘erfgoeddisciplines’ althans, in twee opzichten anders. Niet in
iedere vorm van erfgoedbeoefening herkent men zich in de term amateur. Degenen die in
hun vrije tijd molens laten draaien zien zichzelf als vrijwilligers, niet als amateurs, omdat ze
aan strenge opleidingseisen moeten voldoen. Ze staan als vrijwillige molenaars te boek.
Bovendien heeft een vrijwillig molenaar bij toerbeurt ook buiten de uren dat de molen
draait de verantwoordelijkheid dat die molen bij sterke wind goed staat, zodat vrijwillig-
heid niet met vrijblijvendheid moet worden verward. Sommige andere erfgoedvrijwilligers
moeten eveneens aan hoge eisen voldoen. Leden van archeologische werkgemeenschap-
pen werken met dezelfde apparatuur en procedures als professionele archeologen, soms
zelfs gezamenlijk aan dezelfde opgraving.
Een tweede verschil is dat kunstbeoefening in de vrije tijd de kunst geen schade toe kan
brengen, maar dat liefhebbers het erfgoed wel kunnen beschadigen. Slecht gitaar spelen of
schilderen is mogelijk geen plezier voor oor of oog, maar verder onschadelijk. Onoordeel-
kundig een molen laten draaien of een archeologische vindplaats ontsluiten kan wel
schade toebrengen. Die activiteiten zijn dan ook met geboden en zelfs verboden ter
bescherming van het erfgoed omgeven. Hier ligt een parallel met natuur, waar ook een
spanning bestaat tussen inbreng van burgers en de beoogde bescherming van de natuur
(Steenbergen en Van den Broek 2014).
De verschillen tussen kunst en erfgoed zijn echter niet bij alle erfgoeddisciplines even
groot; ze zijn vooral bij de omgang met monumenten en op archeologische vindplaatsen
aanwezig. De liefhebber die zich in de vrije tijd op de familiestamboom of de lokale
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geschiedenis richt, onderscheidt zich veel minder van de liefhebber die gitaar of penseel ter
hand neemt.

Cultuurbeoefening beschreven
In onderzoek naar culturele belangstelling was erfgoedbeoefening (in de vrije tijd) tot nu
toe onderbelicht, althans wat betreft de vraag wie die erfgoedactiviteiten beoefenen. Wel
werd gebruikgemaakt van tellingen c.q. schattingen van het aantal deelnemers op basis
van gegevens van koepelorganisaties, zoals de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland en de Nederlandse Genealogische Vereniging (Huysmans en De Haan 2007; Van
den Broek 2011), maar daarmee was over de beoefenaars zelf nog niets bekend. In de
enquête Vrijetijdsomnibus 2012 is gepoogd in die leemte te voorzien met vragen die met
behulp van het erfgoedveld zijn opgesteld.1

De combinatie van gegevens over erfgoed- en kunstbeoefening geeft een beeld van cul-
tuurbeoefening in den brede (tabel 2.1). Kunstbeoefening in de vrije tijd is (via de ouders)
ook bij kinderen van 6 tot 12 jaar gepeild. Erfgoedbeoefening is alleen aan personen vanaf
12 jaar gevraagd, omdat het weinig waarschijnlijk leek dat kinderen al aan stamboom-
onderzoek of vergelijkbare activiteiten doen. De analyses waarin erfgoedbeoefening een
rol speelt hebben daarom alleen betrekking op personen van 12 jaar en ouder.
Met als ‘tolerante’ ondergrens dat men in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête
minstens één keer een creatieve of erfgoedactiviteit heeft ondernomen (een strengere
meting volgt in tabel 2.2), komt het aandeel cultuurbeoefenaars in de bevolking uit op
64%. Kunst (55%) kent een twee maal grotere schare beoefenaars dan erfgoed (26%). Dat
het totale aandeel cultuurbeoefenaars niet rechtstreeks optelt tot de som van kunst- en
erfgoedbeoefening (dat zou 81% geweest zijn), duidt er op dat 17% van de bevolking zowel
een kunstzinnige als een erfgoedactiviteit aan de dag legde.

Aan kunstbeoefening doen wat meer vrouwen dan mannen. Bij erfgoedbeoefening is het
andersom. Wanneer de twee vormen van cultuurbeoefening worden samengevoegd,vallen
deze verschillen tegen elkaar weg.
Kunstbeoefening is populairder onder jongeren dan onder ouderen, al heeft ook op latere
leeftijd nog bijna de helft van de bevolking de afgelopen 12 maanden een kunstdiscipline
beoefend. Erfgoedbeoefening is veel minder aan leeftijd gebonden. Opgeteld is het bereik
van cultuurbeoefening groter onder jongeren.
Zowel kunst als erfgoed worden door meer mensen beoefend naarmate hun opleidings-
niveau hoger is. Dit geldt dus ook voor de optelling daarvan tot cultuurbeoefening. Onder
nazaten van hogeropgeleide ouders is het bereik van cultuurbeoefening groter, zowel van
kunst- als van erfgoedbeoefening. Ook het cultuurbezoek destijds in het ouderlijk huis
geeft tekening te zien: nazaten van ouders die destijds geen voorstellingen of musea
bezochten leggen minder cultuurbeoefening aan de dag dan nazaten van ouders die dat
wel deden. Stedelijkheid doet niet of nauwelijks (bij erfgoedbeoefening) ter zake. Ook ver-
schillen naar inkomen zijn gering. Westerse allochtonen onderscheiden zich doordat onder
hen iets meer mensen aan erfgoedbeoefening doen.
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Tabel 2.1
Bereik van cultuurbeoefening (minstens één keer een kunst- en/of erfgoeddiscipline beoefend), bevolking
12 jaar en ouder, 2012 (in procenten)

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening

bevolking ≥ 12 jaar 64 55 26

geslacht * *
man 64 51 32
vrouw 63 58 20

leeftijd * * *
12-19 84 78 30
20-34 69 62 28
35-49 60 51 23
50-64 59 49 27
≥ 65 56 45 26

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * *
lo, vmbo, mavo 46 38 18
havo, vwo, mbo 62 51 26
hbo, universiteit 77 67 35

hoogst opgeleide ouder * * *
lo, vmbo, mavo 55 45 23
havo, vwo, mbo 72 65 29
hbo, universiteit 79 71 34

cultuurbezoek ouders destijds * * *
geen 53 43 21
enig 74 65 31
frequent 74 67 32

stedelijkheid *
zeer sterk stedelijk 66 57 30
matig stedelijk 63 55 26
niet stedelijk 60 51 23
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Tabel 2.1
(vervolg)

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening

inkomen * *
tot modaal 60 53 23
1 tot 1,5 keer modaal 60 51 25
1,5 tot 2,5 keer modaal 68 59 28
> 2,5 keer modaal 67 58 28

etniciteit * * *
Nederlands 64 55 25
westers 70 50 35
niet-westers 59 50 24

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Bij een strengere ondergrens – dat men pas meetelt als in de afgelopen 12 maanden een
kunst- en/of een erfgoeddiscipline minimaal 12 maal is beoefend – daalt het aandeel
cultuurbeoefenaars aanzienlijk, namelijk van 64% naar 43%. Vooral het aandeel erfgoed-
beoefenaars daalt (tabel 2.2).

In de verdeling over de achtergrondvariabelen dienen zich bij het hanteren van de
strengere ondergrens geen andere patronen aan. Enige uitzondering is dat zich dan in het
bereik van cultuurbeoefening wel een klein verschil tussen mannen en vrouwen aftekent.
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Tabel 2.2
Bereik van frequente cultuurbeoefening (minstens 12 keer een kunst- en/of erfgoeddiscipline beoefend),
bevolking 12 jaar en ouder, 2012 (in procenten)

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening

bevolking ≥ 12 jaar 43 40 8

geslacht * *
man 41 36 11
vrouw 45 44 5

leeftijd * *
12-19 66 63 9
20-34 47 45 8
35-49 37 34 7
50-64 38 34 8
≥ 65 en ouder 40 36 9

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * *
lo, vmbo, mavo 30 28 5
havo, vwo, mbo 40 36 7
hbo, universiteit 52 47 11

hoogst opgeleide ouder * * *
lo, vmbo, mavo 36 32 6
havo, vwo, mbo 49 46 9
hbo, universiteit 58 54 11

cultuurbezoek ouders destijds * *
geen 35 31 7
enig 50 47 8
frequent 55 52 11

stedelijkheid
zeer sterk stedelijk 44 40 9
matig stedelijke 43 40 8
niet stedelijk 41 38 7
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Tabel 2.2
(vervolg)

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening

inkomen 
tot modaal 41 39 7
1 tot 1,5 keer modaal 42 38 8
1,5 tot 2,5 keer modaal 44 41 7
> 2,5 keer modaal 45 41 8

etniciteit
Nederlands 43 40 8
westers 47 43 11
niet-westers 40 37 7

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Cultuurbeoefening nader geanalyseerd
Ook bij cultuurbeoefening is nagegaan welke van de diverse persoonskenmerken na con-
trole voor de onderling doorkruisende effecten de driving forces zijn (tabel 2.3). Opnieuw is
dit berekend voor niet-studerenden ouder dan 20 jaar, zodat het gaat om mensen met een
afgeronde opleiding en een eigen huishoudensinkomen (n = 1727), en opnieuw zijn de uit-
komsten geïndexeerd.

In vergelijking met cultuurbezoek is het beeld bij cultuurbeoefening diffuser en komt er
minder duidelijk één kenmerk (daar was het opleiding) als belangrijkste determinant naar
voren. Bij de optelling van kunst- en erfgoedbeoefening tot cultuurbeoefening legt cultu-
reel kapitaal (eigen opleidingsniveau, opleiding van de ouders en cultuurbezoek van de
ouders in de tijd dat men opgroeide) het meeste gewicht in de schaal. Uitgesplitst geldt dat
wat meer voor kunst- dan voor erfgoedbeoefening. Erfgoedbeoefening is meer iets voor
mannen dan vrouwen. Inkomen is niet gerelateerd aan erfgoedbeoefening en nauwelijks
aan kunstbeoefening. Bij erfgoedbeoefening komt na controle een causaal verband met
leeftijd aan de oppervlakte dat uit de beschrijvende statistiek niet op te maken viel, name-
lijk dat ouderen meer aan erfgoed doen.
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Tabel 2.3
Bereik van cultuur-, kunst- en erfgoedbeoefening (minstens één keer een kunst- en/of erfgoeddiscipline
beoefend) naar persoonskenmerken, waargenomen en gecontroleerd, bevolking van 20 jaar en ouder zon-
der studerenden, 2012 (n = 1727, geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100).

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening

w. g. w. g. w. g.

geslacht n.s. n.s. 0,16 0,11 0,34 0,18
man 100 98 93 91 126 122
vrouw 100 102 107 109 74 78

leeftijd n.s. 0,08 0,08 n.s. n.s. 0,14
20-34 106 95 111 100 100 89
35-49 100 95 100 94 89 81
50-64 98 103 96 102 107 111
≥ 65 97 108 93 106 104 126

opleiding 0,28 0,23 0,25 0,19 0,20 0,18
lo, vmbo, mavo 76 81 74 81 67 70
havo, vwo, mbo 98 100 96 98 96 100
hbo, universiteit 124 119 126 120 133 126

hoogst opgeleide ouder 0,22 0,08 0,22 0,10 0,13 n.s.
lo, vmbo, mavo 87 95 83 93 85 96
havo, vwo, mbo 110 106 115 111 104 100
hbo, universiteit 121 106 122 104 130 107

cultuurbezoek ouders destijds 0,27 0,18 0,26 0,18 0,15 0,09
geen 84 90 80 87 78 85
enig 111 106 113 107 115 107
frequent 132 125 141 131 130 115

stedelijkheid n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
zeer sterk stedelijk 105 102 107 102 111 107
matig stedelijke 100 100 100 100 96 100
niet stedelijk 94 97 93 96 89 93
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Tabel 2.3
(vervolg)

cultuurbeoefening kunstbeoefening erfgoedbeoefening
w. g. w. g. w. g.

inkomen 0,10 0,07 0,08 0,07 n.s. n.s.
tot modaal 97 105 98 106 85 100
1 tot 1,5 keer modaal 92 98 91 98 96 107
1,5 tot 2,5 keer modaal 108 106 107 107 100 100
> 2,5 keer modaal 106 95 104 93 107 93

etniciteit 0,14 0,09 0,12 0,10 0,11 0,07
Nederlands 102 102 102 102 96 96
westers 117 106 113 100 141 126
niet-westers 70 78 65 70 70 85

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Specifieke vormen van cultuurbeoefening
Van de bevraagde erfgoeddisciplines heeft het bestuderen van geschiedenis (lokale of
regionale geschiedenis en historische personen of gebeurtenissen) met afstand het groot-
ste aantal beoefenaars (tabel 2.4). Welke activiteiten een respondent daarbij exact voor
ogen heeft is overigens onbekend. Het kan bronnenonderzoek zijn, maar ook desktop-
research (m.a.w. lezen). De verdeling van het bereik over de persoonskenmerken wordt
door deze twee veel beoefende vormen van geschiedbeoefening gedomineerd. Het bereik
van andere vormen van erfgoedbeoefening hangt echter nauwelijks met persoonskenmer-
ken samen. Zo houdt opleiding geen verband met stamboomonderzoek, historische voor-
werpen verzamelen, historische voorwerpen opknappen of ambacht en re-enactment.

Kunstbeoefening is, via de ouders, ook gepeild bij kinderen van 6 tot 12 jaar (tabel 2.5a en
2.5b). In eerdere tabellen was die leeftijdscategorie buiten beschouwing gelaten omdat
erfgoedbeoefening voor die groep niet gepeild was. Voor deze leeftijdscategorie is dus
geen vergelijking met erfgoedbeoefening te trekken. Wel is nu een compleet beeld voor
amateurkunst te geven: het totale bereik van amateurkunst stijgt met kinderen erbij licht
van 55% naar 57% bij een tolerante ondergrens.
Van de diverse kunstvormen hebben musiceren (zingen resp. een instrument bespelen) en
grafische beeldende kunst (tekenen, schilderen resp. foto, film, video) het grootste bereik.
Creatief schrijven en drie dimensionele beeldende kunst (beeldhouwen e.d.) nemen een
middenpositie in, gevolgd door volks- en werelddans en toneel. Klassieke dans en cabaret
sluiten de rij.
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Tabel 2.4
Bereik van erfgoedbeoefening (minstens 12 keer een erfgoeddiscipline beoefend) per discipline, bevolking
12 jaar en ouder, 2012 (in procenten)
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bevolking ≥ 12 jaar 6 11 15 5 3 3

geslacht * * * *
man 7 15 19 6 4 4
vrouw 5 7 10 3 2 3

leeftijd * * *
12-19 3 13 19 3 2 3
20-34 5 10 18 2 3 4
35-49 5 9 13 4 3 3
50-64 9 11 15 6 4 3
≥ 65 en ouder 7 11 10 7 3 4

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * *
lo, vmbo, mavo 5 6 8 4 3 2
havo, vwo, mbo 8 10 13 5 2 4
hbo, universiteit 8 16 20 6 4 4

hoogst opgeleide ouder * *
lo, vmbo, mavo 6 8 11 5 3 3
havo, vwo, mbo 6 13 16 3 2 4
hbo, universiteit 6 14 22 5 4 4

cultuurbezoek ouders destijds * *
geen 6 7 11 4 3 3
enig 6 13 18 5 3 4
frequent 8 16 20 6 4 3
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Tabel 2.4
(vervolg)
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stedelijkheid * * *
zeer sterk stedelijk 6 14 19 5 1 4
matig stedelijke 6 10 14 5 3 3
niet stedelijk 6 9 11 4 5 4

inkomen * *
tot modaal 5 10 16 3 1 3
1 tot 1,5 keer modaal 5 9 13 5 4 4
1,5 tot 2,5 keer modaal 7 13 15 5 3 4
meer dan 2,5 keer modaal 7 10 15 5 3 3

etniciteit * * * *
Nederlands 6 11 13 5 3 3
westers 8 14 23 4 7 5
niet-westers 7 6 16 2 2 3

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

De verdeling van het bereik van de amateurkunstdisciplines over de persoonskenmerken
volgt bijna altijd de verdeling van het bereik van de totale amateurkunst als gepresenteerd
in tabel 2.1. De enige uitzondering is dat de oververtegenwoordiging van vrouwen niet voor
iedere vorm van amateurkunst geldt: film en dergelijke en cabaret zijn weinig seksegebon-
den, een instrument bespelen is zelfs iets meer een mannending. Opname van de jongste
leeftijdsgroep verandert niets aan het beeld dat kunstbeoefening in de vrije tijd later in het
leven op een lager niveau ligt. Film en wat daarmee samenhangt is de enige kunstvorm
waar de jongste groep niet tot de koplopers behoort. Over de breedte van het spectrum
aan kunstvormen geldt dat een hogere opleiding, hogeropgeleide ouders en cultureel
actievere ouders samenhangen met een grotere deelname aan amateurkunst.
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Tabel 2.5a
Bereik van kunstbeoefening (minstens één keer een kunstdiscipline beoefend) per discipline, bevolking
6 jaar en ouder, 2012 (in procenten)

een 
 instrument 
bespelen zingen toneel spelen

klassiek  
ballet of 
moderne  
dans

volksdans, 
tango, salsa, 
stijldans, 
street- of 
breakdance

bevolking ≥ 6 jaar 19 25 7 3 8

geslacht * * * * *
man 21 21 5 1 6
vrouw 18 30 8 5 11

leeftijd * * * * *
6-11 30 53 33 14 21
12-19 44 40 19 9 19
20-34 24 26 5 3 11
35-49 13 20 2 1 5
50-64 13 18 3 1 5
≥ 65 11 20 2 1 3

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * * *
lo, vmbo, mavo 8 17 2 1 4
havo, vwo, mbo 13 18 1 2 4
hbo, universiteit 23 26 5 2 8

hoogst opgeleide ouder * * * * *
lo, vmbo, mavo 11 18 3 1 5
havo, vwo, mbo 24 28 9 4 11
hbo, universiteit 31 36 13 5 12

cultuurbezoek ouders destijds * * * * *
geen 12 18 4 2 5
enig 25 31 9 4 11
frequent 27 34 11 6 10

stedelijkheid *
zeer sterk stedelijk 22 26 6 3 9
matig stedelijke 19 25 7 3 9
niet stedelijk 17 25 6 2 4
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Tabel 2.5a
(vervolg)

een 
 instrument 
bespelen zingen toneel spelen

klassiek  
ballet of 
moderne  
dans

volksdans, 
tango, salsa, 
stijldans, 
street- of 
breakdance

inkomen * *
tot modaal 21 28 8 4 11
1 tot 1,5 keer modaal 18 24 5 3 8
1,5 tot 2,5 keer modaal 18 26 7 3 8
> 2,5 keer modaal 20 24 7 3 7

etniciteit * *
Nederlands 18 25 7 3 7
westers 18 24 4 5 11
niet-westers 26 25 7 4 12

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)
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Tabel 2.5b
Bereik van kunstbeoefening (minstens één keer een kunstdiscipline beoefend) per discipline, bevolking
6 jaar en ouder, 2012 (in procenten)
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bevolking ≥ 6 jaar 22 12 23 13 2

geslacht * * *
man 19 5 23 12 2
vrouw 25 19 23 14 1

leeftijd * * * * *
6-11 69 34 22 24 4
12-19 50 16 33 24 5
20-34 21 10 28 18 2
35-49 14 10 23 11 1
50-64 11 10 22 7 1
≥ 65 11 9 12 6 0

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * *
lo, vmbo, mavo 9 7 12 4 0
havo, vwo, mbo 14 11 22 9 1
hbo, universiteit 19 13 31 17 1

hoogst opgeleide ouder * * * * *
lo, vmbo, mavo 12 8 18 7 1
havo, vwo, mbo 28 13 26 16 2
hbo, universiteit 37 20 33 22 3

cultuurbezoek ouders destijds * * * * *
geen 15 9 15 7 1
enig 28 14 30 18 2
frequent 30 20 28 19 3

stedelijkheid * *
zeer sterk stedelijk 21 13 24 16 3
matig stedelijke 23 12 23 13 1
niet stedelijk 18 10 18 11 1
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Tabel 2.5b
(vervolg)
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inkomen * *
tot modaal 27 12 19 14 2
1 tot 1,5 keer modaal 22 13 18 12 2
1,5 tot 2,5 keer modaal 20 12 28 13 2
> 2,5 keer modaal 20 12 26 14 1

etniciteit * *
Nederlands 20 13 23 13 2
westers 25 11 26 13 2
niet-westers 29 12 17 14 3

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Europees perspectief
Ook voor cultuurbeoefening is op basis van de Special Eurobarometer 399 uit 2013 een
actuele Europese vergelijking mogelijk (Europese Commissie 2013), met dien verstande dat
dit Europese onderzoek wel kunstbeoefening maar geen erfgoedbeoefening omvat. Net als
in de eerdere paragraaf over cultuurbezoek in Europees perspectief ligt het accent op de
relatieve positie van Nederland in Europa.
Over kunstbeoefening bevat het Europese rapport geen index of cultural practice, wel een
rangorde naar het aandeel beoefenaars. Nederland bekleedt ditmaal een vierde plaats,
opnieuw na enkele Scandinavische landen, in dit geval behalve Denemarken en Zweden
ook Finland. Net als cultuurbezoek ligt kunstbeoefening in Nederland royaal boven het
Europees gemiddelde, dat gedrukt wordt door landen in Zuid- en Oost-Europa.
In de Eurobarometer werd naar acht vormen van kunstbeoefening gevraagd. Opnieuw is
door indexering telkens de situatie in Nederland tegen het Europese gemiddelde afgezet.
Voor elke vorm overtreft Nederland het Europese gemiddelde (figuur 2.1), in de meeste
gevallen zelfs royaal. Bij creatief design op de computer en bij bespelen van een muziek-
instrument is het aandeel beoefenaars in Nederland meer dan tweemaal zo groot als
gemiddeld in de 27 onderzochte Europese landen. Bij dans is het verschil het kleinst (met
een indexscore van 115).
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Figuur 2.1
Kunstbeoefening in Nederland in Europees perspectief, bevolking 15 jaar en ouder, 2013 (deelname in
Nederland geïndexeerd op gemiddelde deelname in 27 Europese landen)
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Bron: Europese Commissie (Special Eurobarometer 399)

Noot

1 Begin 2015 verschijnt bij het SCP een studie naar de belangstelling voor erfgoed waarin erfgoed-
beoefening uitgebreid aan bod komt. Behalve het nationale beeld wordt daarin ook de lokale ‘habitat’
van erfgoedbeoefening in de gemeente Alphen aan den Rijn in kaart gebracht.
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3 Steun voor cultuur

Wellicht meer dan ooit is steun voor cultuur van de bevolking actueel. Nadat de (rijks)over-
heid decennia terughoudend aandrong op een grotere zelfredzaamheid van de culturele
sector, waait er sinds het kabinet-Rutte I een andere wind. Het regeerakkoord van dat
kabinet spreekt van bezuinigen op subsidies en teruggeven van cultuur aan de samen-
leving. De vraag is of de samenleving cultuur in hetzelfde tempo terug zal nemen als
waarin de overheid het teruggeeft.
Naast bezoek aan cultuur en beoefening van cultuur is steun voor cultuur in zekere zin als
derde vorm van cultuurparticipatie op te vatten. In termen van de participatiesamenleving
is ondersteuning van de culturele infrastructuur een vorm van (maatschappelijke) partici-
patie. In het culturele domein moge dit een nieuwe invulling van het begrip participatie
zijn, elders vielen dergelijke activiteiten altijd al onder het begrip participatie. In het
beleidsveld natuur is participatie zelfs synoniem met vrijwilligerswerk (Steenbekkers en
Van den Broek 2014).
Derde vorm van cultuurparticipatie of niet, de maatschappelijke inzet ter ondersteuning
van cultuur is momenteel belangrijker dan in de voorbije decennia. Heden ten dage drijft
menig vereniging, festival en kleinere culturele instelling grotendeels op vrijwilligerswerk
en donaties. Dat geldt deels ook voor professionele organisaties. Daarnaast hebben veel
musea, podia, gezelschappen, (pop)festivals en amateurverenigingen een vriendenvereni-
ging (Van den Broek 2011). Toch is die inzet geenszins een nieuw fenomeen. Veel van de nu
toonaangevende culturele instellingen zijn destijds uit burgerinitiatief tot stand gekomen,
waaronder het Gemeentelijk Museum in Den Haag en het Concertgebouw in Amsterdam.
Men kan steun voor cultuur ook breder opvatten, bijvoorbeeld als erkenning van het
belang van cultuur. Volgens onderzoek van Motivaction in 2010 vond driekwart van de
bevolking kunst en cultuur belangrijk of zeer belangrijk voor kinderen en voor de samen-
leving. Ruim de helft onderschreef het persoonlijke belang ervan. Met uitsluitend de kwali-
ficatie ‘zeer belangrijk’ slinkt de erkenning van dat belang tot een kwart of minder. In de
praktijk van alledag zijn tijd, geld en interesse eindig. Dat vraagt om keuzes. Die noodzaak
tot kiezen benaderde Motivaction met de stelling: ‘Kunst is voor mij een belangrijk onder-
deel van het leven.’ Daarmee was 8% het helemaal eens en 33% meer eens dan oneens,
tegen 47% meer oneens dan eens, en 12 % helemaal oneens (Tepaske et al. 2010).
Een strengere aanpak om het belang van cultuur te meten is door ernaar te vragen te mid-
den van vragen over het belang van een reeks andere zaken. Het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau doet dat in onderzoek naar het burgerperspectief, door van zeventien beleids-
doelen, waaronder het ‘stimuleren van kunst en cultuur’, te vragen of men vindt dat daar
meer, even veel of minder overheidsgeld aan uitgegeven zou moeten worden. Kunst en
cultuur hoort al een reeks van jaren tot de favoriete terreinen om op te bezuinigen (De
Ridder et al. 2010: 11-20). In het verlengde daarvan liggen de antwoorden op een vraag uit
een enquête ter gelegenheid van het Sociaal en Cultureel Rapport 2012: ‘De regering wil de
overheidsbemoeienis met kunst en cultuur (musea, theaters, muziekscholen, bibliotheken,
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poppodia, amateurkunst) beperken en er daarom op bezuinigen. Wat vindt u hiervan?’.
Driekwart van de bevolking was akkoord met die bezuinigingen, al had ruim de helft van
de voorstanders wel moeite met de hoogte ervan (Van den Broek 2012). Een peiling van
steun voor cultuur via steun voor overheidsgeld naar cultuur is trouwens een indirecte. Een
liberaal cultuurminnaar kan zeer wel cultuur van het grootste belang vinden, en cultuur zelf
met eigen tijd en geld steunen, maar van mening zijn dat de overheid op dat vlak geen
grote rol te spelen heeft. Peilingen van de mate van steun voor cultuur hebben elk zo hun
beperkingen en geven (daarom) wisselende uitkomsten te zien.
Mogelijk bestaat de beste peiling van het draagvlak voor cultuur onder de bevolking uit
een meting van de feitelijke inzet van burgers voor cultuur. Wat heeft men er daadwerke-
lijk voor over? In de Vrijetijdsomnibus 2012 (VTO2012) is gevraagd of men in de 12 maanden
voorafgaand aan het veldwerk een cultureel evenement, culturele organisatie of vereniging
heeft gesteund door onbetaald werk te verrichten, door lid te zijn van een vriendenvereni-
ging1 of door geld te geven. Deze peiling gaat vooraf aan de door het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toen al aangekondigde maar nog niet geëffectueerde
geefwet en geefcampagne.
Een derde van de bevolking (van 12 jaar en ouder) rapporteert een vorm van steun aan de
culturele sector (tabel 3.1). Circa één op de tien als vrijwilliger, eveneens circa één op de tien
als lid van een vriendenvereniging en circa één op de vijf als donateur. Het percentage vrij-
willigers voor cultuur zou daarmee nagenoeg gelijk zijn aan het percentage vrijwilligers
voor sport (10%), ook binnen VTO2012 gemeten, al was de vraag niet identiek (Tiessen-
Raaphorst et al. 2013).2

Ruimtegebrek in de vragenlijst belette het om verder door te vragen naar aard en volume
van vrijwilligerswerk of donatie. Het kan variëren van eenmalige hand-en-spandiensten of
een tientje voor een festival of vereniging, tot structurele bestuurstaken voor of een sub-
stantiële donatie aan een podium of gezelschap. Deze vraag is gesteld na alle vragen naar
de eerdergenoemde culturele activiteiten, zodat de veelheid aan culturele uitingen nadruk-
kelijk bij de respondent in herinnering was gebracht. Bovendien is de VTO-enquêtevraag
met termen als evenement en vereniging ‘laagdrempelig’ in de zin dat die festivals en
(amateur)verenigingen insluit. Elders is een vraag gehanteerd waarin de drempel zichzelf
als donateur aan te merken hoger lag. In het onderzoek Geven in Nederland is gevraagd
naar giften aan ‘Cultuur, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en dansgezelschappen,
musea, schouwburgen en culturele fondsen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds’. Deze
meer ‘highbrow’ geformuleerde vraag, die toch vooral naar aanbieders van gecanoniseerde
cultuur lijkt te verwijzen’ levert een veel lager percentage donateurs aan cultuur op, name-
lijk 9% (OCW 2013). Over steun aan cultuur zijn in de Eurobarometer geen Europese gege-
vens beschikbaar.
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Tabel 3.1
Steun aan de culturele sector, bevolking 12 jaar en ouder, 2012 (in procenten)

vrijwilliger
lid vrienden-
vereniging donateur

een van  
deze vormen  
van steun

bevolking ≥ 12 jaar 10 9 21 33

geslacht
man 11 9 21 33
vrouw 9 9 21 32

leeftijd * * *
12-19 10 3 9 20
20-34 9 5 13 22
35-49 10 7 24 33
50-64 9 13 27 39
≥ 65 10 14 28 43

opleiding (personen ≥ 20 jaar) * * * *
lo, vmbo, mavo 8 8 22 32
havo, vwo, mbo 8 7 20 31
hbo, universiteit 14 15 30 44

hoogst opgeleide ouder
lo, vmbo, mavo 9 9 23 34
havo, vwo, mbo 12 10 20 40
hbo, universiteit 11 10 20 32

cultuurbezoek ouders destijds * * *
geen 8 7 21 30
enig 12 9 23 35
frequent 11 16 20 35

stedelijkheid * * *
zeer sterk stedelijk 9 9 17 28
matig stedelijke 10 8 22 32
niet stedelijk 12 14 29 44
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Tabel 3.1
(vervolg)

vrijwilliger
lid vrienden-
vereniging donateur

een van  
deze vormen  
van steun

inkomen * * *
tot modaal 10 6 15 23
1 tot 1,5 keer modaal 8 6 16 26
1,5 tot 2,5 keer modaal 10 12 25 38
> 2,5 keer modaal 11 12 30 41

etniciteit * * * *
Nederlands 10 9 23 35
westers 12 11 17 30
niet-westers 5 5 13 19

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Enigerlei vorm van steun aan het culturele veld komt vaker voor onder ouderen, hoger-
opgeleiden, plattelanders, beter gesitueerden en westerlingen dan onder hun tegenvoeters
i.c. jongeren, lageropgeleiden, stedelingen, minder gesitueerden en niet-westerse alloch-
tonen.
Gecontroleerd voor doorkruisende effecten (tabel 3.2) hangt het in enigerlei vorm steunen
van cultuur vooral samen met leeftijd (0,24), opleiding (0,17) en inkomen (0,14). Bij de
andere persoonskenmerken is het verband heel zwak of geheel afwezig. De afzonderlijke
vormen van steun in ogenschouw nemend, doet zich op dit algehele beeld een enkele uit-
zonderingen voor. Men is vaker lid van een vriendenvereniging naarmate men opgroeide
met cultureel actievere ouders. Het verrichten van vrijwilligerswerk houdt geen enkel ver-
band met leeftijd of inkomen. Dat laatste moge verbazen voor wie daarbij vooral het beeld
voor ogen heeft van oudere notabelen die een schouwburg of orkest ondersteunen. Maar
ook poppodia en popfestivals worden voor een belangrijk deel gedragen door de inzet van
vrijwilligers.
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Tabel 3.2
Steun aan de culturele sector naar persoonskenmerken, waargenomen en gecontroleerd, bevolking van
20 jaar en ouder zonder studerenden, 2012 (n = 1717, geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde = 100)

vrijwilliger
lid vrienden-
vereniging donateur

een van deze vor-
men van steun

w. g. w. g. w. g. w. g.

geslacht n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
man 110 109 100 99 99 97 100 98
vrouw 91 91 100 101 101 103 100 101

leeftijd n.s. n.s. 0,26 0,29 0,23 0,23 0,21 0,24
20-34 98 94 50 45 52 53 64 61
35-49 108 104 71 67 98 96 93 90
50-64 86 88 132 136 119 114 114 112
≥ 65 110 119 152 170 133 140 131 142

opleiding 0,17 0,19 0,20 0,16 0,13 0,14 0,17 0,17
lo, vmbo, mavo 82 79 85 79 89 81 88 81
havo, vwo, mbo 75 75 67 79 84 91 84 91
hbo, universiteit 142 146 147 136 126 127 127 127

hoogst opgeleide ouder 0,09 n.s. n.s. 0,11 n.s. n.s. n.s. 0,08
lo, vmbo, mavo 91 104 93 107 103 103 99 102
havo, vwo, mbo 125 123 113 119 99 102 107 110
hbo, universiteit 92 74 102 73 95 92 96 86

cultuurbezoek ouders destijds 0,10 0,11 0,21 0,23 n.s. n.s. 0,07 0,08
geen 84 90 73 71 98 97 92 91
enig 108 101 99 102 108 108 106 106
frequent 141 137 224 241 80 83 114 118

stedelijkheid n.s. n.s. 0,13 0,14 0,11 0,08 0,10 0,08
zeer sterk stedelijk 97 95 114 122 75 83 88 94
matig stedelijke 95 95 86 85 103 101 99 97
niet stedelijk 137 139 162 162 127 124 130 128
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Tabel 3.2
(vervolg)

vrijwilliger
lid vrienden-
vereniging donateur

een van deze vor-
men van steun

w. g. w. g. w. g. w. g.

inkomen n.s. n.s. 0,24 0,16 0,21 0,15 0,16 0,14
tot modaal 110 126 59 71 76 92 74 89
1 tot 1,5 keer modaal 92 102 62 71 69 73 75 80
1,5 tot 2,5 keer modaal 96 92 134 130 110 108 116 114
> 2,5 keer modaal 106 94 134 114 136 123 126 114

etniciteit n.s. n.s. 0,22 n.s. 0,13 0,08 0,20 0,10
Nederlands 100 100 94 102 106 104 105 104
westers 137 125 134 107 85 80 95 86
niet-westers 46 50 23 40 48 71 44 66

n.s. = niet statistisch significant (kans op geen samenhang ≥ 5%)

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Noten

1 Over de daadwerkelijke betekenis van vriendenverenigingen voor de culturele sector is het laatste
woord nog niet gezegd (Van den Broek 2011). Hoewel te boek staand als vijvers voor vrijwilligers en
donaties, zijn het niet per definitie grote toeleveranciers van middelen, bovendien kunnen er wrijvin-
gen ontstaan tussen de vrienden en de instelling die ze steunen. Tevens laat zich de vraag stellen of
lidmaatschap van een vriendenvereniging wel altijd als steunbetuiging aan de betreffende instelling
kan worden gezien, want niet zelden staan er ook kortingen of andere voordelen voor de vrienden
tegenover. Niettemin spreekt er uiteindelijk wel een zekere binding met een organisatie in het cultu-
rele veld uit.

2 Door een iets andere bewerking verschillen de bereikpercentages in dit document van die in de eer-
dere factsheet (Tiessen-Raaphorst et al. 2013). Daarnaast is een verschil dat bij vergelijking van cul-
tuur- en sportbeoefening in de voorgaande factsheet alleen kunstbeoefening is meegenomen.
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4 Onderlinge relaties tussen bezoek, beoefening en steun

Zijn cultuurbezoekers vaker cultuurbeoefenaars, omdat bezoek en beoefening beide voort-
vloeien uit culturele interesse? Doen bezoekers even vaak aan cultuurbeoefening als niet-
bezoekers? Of juist minder, omdat bezoek en beoefening binnen de vrij te besteden uren
met elkaar concurreren? En in hoeverre leggen bezoekers en beoefenaars meer steun voor
cultuur aan de dag dan niet-bezoekers respectievelijk niet-beoefenaars? Tot besluit van dit
document komen de onderlinge relaties tussen bezoek, beoefening en steun aan de orde.
Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre het een met het ander samenhangt, zonder te
kunnen duiden of het een uit het ander voortvloeit. Omdat alleen mensen van 12 jaar en
ouder naar hun erfgoedbeoefening en naar hun steun voor cultuur is gevraagd, hebben
deze analyses alleen op die groep betrekking.

Bezoek en beoefening
Om het verband tussen bezoek en beoefening te bepalen, is telkens het percentage be-
oefenaars berekend van degenen die wel respectievelijk niet een vorm van cultuurbezoek
aan de dag leggen. Voor elk van die berekeningen blijkt het percentage beoefenaars (sta-
tistisch significant) groter onder bezoekers dan onder niet-bezoekers (tabel 4.1). Hiermee is
niet de causale richting van het verband bepaald. Wel is vastgesteld dat bezoek en be-
oefening deels samen gaan.
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Tabel 4.1
Cultuurbezoek en cultuurbeoefening, bevolking 12 jaar en ouder, 2012 (in procenten)a

cultuur-
beoefenaars

kunst-
beoefenaars

erfgoed-
beoefenaars

allen 64 55 26

* * *
wel cultuurbezoek 68 59 29
geen cultuurbezoek 31 26 9

* * *
wel museumbezoek 75 66 35
geen museumbezoek 53 45 18

* * *
wel bibliotheekbezoek 76 67 32
geen bibliotheekbezoek 56 48 23

* * *
wel bezoek gecanoniseerde podiumkunst 76 68 33
geen bezoek gecanoniseerde podiumkunst 55 45 21

* * *
wel bezoek populaire podiumkunst 69 60 29
geen bezoek populaire podiumkunst 43 35 16

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)
a Genoemde percentages lijken niet te middelen tot de overall score, met name bij wel/niet cultuurbezoek.

Dit is schijn en komt doordat er veel meer cultuurbezoekers dan niet-cultuurbezoekers zijn.

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Bezoek, beoefening en steun
Op dezelfde manier is bekeken of steun voor cultuur groter is onder bezoekers en be-
oefenaars. Dat is op een enkele uitzondering na inderdaad het geval: er is geen samenhang
tussen erfgoedbeoefening en het met giften ondersteunen van de culturele sector. Verder
geldt dat meer bezoekers dan niet-bezoekers en meer beoefenaars dan niet-beoefenaars
cultuur steunen, al gaat het daarbij niet om verschillen van dag en nacht.
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Tabel 4.2
Steun aan de culturele sector naar cultuurbezoek en cultuurbeoefening, bevolking 12 jaar en ouder, 2012
(in procenten)a

vrijwilligers
lid vrienden-
vereniging donateur

een van deze 
 vormen van steun

allen 10 9 21 33

* * * *
wel cultuurbezoek 10 10 22 34
geen cultuurbezoek 5 4 14 20

* * * *
wel museumbezoek 12 13 26 40
geen museumbezoek 8 5 17 26

* * * *
wel bibliotheekbezoek 12 11 24 37
geen bibliotheekbezoek 9 8 20 30

* * * *
wel bezoek gecanoniseerde podiumkunst 14 14 28 43
geen bezoek gecanoniseerde podiumkunst 6 6 16 24

* * * *
wel bezoek populaire podiumkunst 11 10 23 35
geen bezoek populaire podiumkunst 6 5 17 25

* * * *
wel cultuurbeoefening 13 11 24 38
geen cultuurbeoefening 5 6 17 23

* * * *
wel kunstbeoefening 13 10 24 38
geen kunstbeoefening 6 7 19 27

* * *
wel erfgoedbeoefening 15 13 24 41
geen erfgoedbeoefening 8 8 21 30

* = statistisch significant (kans op geen samenhang < 5%)
a Genoemde percentages lijken niet te middelen tot de overall score, met name bij wel/niet cultuurbezoek.

Dit is schijn en komt doordat er veel meer cultuurbezoekers dan niet-cultuurbezoekers zijn.

Bron: SCP/CBS (VTO’12)

Hiermee is tot besluit van dit document aangetoond dat cultuurbezoek, cultuurbeoefening
en steun voor cultuur met elkaar verband houden.
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Bijlage: VTO2012 en trends

De cultuurgegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 (VTO2012) betreffen een moment-
opname. Het is weliswaar de eerste opname van wat tot een VTO-reeks moet uitgroeien,
maar dat laat onverlet dat VTO2012 vooralsnog niet meer dan een momentopname is. Een
vergelijking met eerder en ander onderzoek is strikt genomen niet mogelijk. VTO2012
betreft een ander instrument op een ander moment. Bij vergelijking met eerder onderzoek
valt daarom niet aan te geven in hoeverre een andere uitkomst te wijten is aan wat er wer-
kelijk veranderde dan wel aan het veranderde meetinstrument. Derhalve is het niet ver-
standig om VTO2012-gegevens met andere gegevens te willen vergelijken en daar ‘trends’
in te willen zien.
Het Aanvullend Voorzieningenonderzoek (AVO) lag decennia lang ten grondslag aan trend-
gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over cultuurparticipatie (Van den
Broek et al. 2009). Aan de vierjaarlijkse reeks AVO-peilingen die terugging tot eind jaren
1970, kwam in 2007 een einde. Staan we sindsdien wat trendgegevens over cultuurpartici-
patie betreft met lege handen? Niet helemaal, want er zijn enkele andere bronnen die de
tussenliggende jaren omspannen. Weliswaar hebben die elk zo hun eigen beperkingen,
maar ze geven toch een beeld van de tussentijdse ontwikkelingen in bezoek, beoefening en
steun. De bronnen die hier kort de revue passeren, zijn dezelfde als die welke ten grondslag
liggen aan de onlangs over de jaren 2005-2011 berekende Cultuurindex Nederland (CiN;
Boelhouwer et al. 2013). Hieronder wordt verwezen naar artikelen uit de publicatie waarin
de CiN werd gelanceerd, zie aldaar voor referenties naar de onderliggende bronnen. Om de
aandacht voor trends niet af te leiden met verschillen tussen gehanteerde meetinstrumen-
ten zijn alleen geïndexeerde gegevens gepresenteerd.

Bezoek
Voor de tussenliggende jaren zijn enkele bezoekcijfers over cultuurparticipatie te ontlenen
aan de SCP Leefsituatie Index, al is het beeld daarmee verre van compleet (figuur B.1). Deze
tweejaarlijkse peiling bevat vragen naar het bezoek aan musea, klassieke concerten, opera,
ballet en toneel (vier gecanoniseerde voorstellingen) en aan popconcerten, cabaret, film en
musical (vier typen voorstellingen uit het populaire genre). Het bereik van musea steeg
enigszins, dat van gecanoniseerde voorstellingen fluctueerde en dat van populaire voor-
stellingen toonde aanvankelijk een lichte groei, die echter niet werd vastgehouden (Boel-
houwer et al. 2013; Van den Broek en Van Eijck 2013).
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Figuur B.1
Geïndexeerd cultuurbereik minstens 1 bezoek in 12 maanden (2005=100), bevolking van 18 jaar en ouder,
2005-2011 (indexcijfers)
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Bron: Boekmanstichting/SCP (Cultuurindex Nederland)

Beoefening
Uit bevolkingsonderzoek zijn geen eerdere gegevens over erfgoedbeoefening beschikbaar,
omdat daar niet eerder naar is gevraagd. Wel zijn er enkele peilingen naar kunstbeoefening
in de vrije tijd. Zo is er de Monitor Amateurkunst (MAK), maar die gaat niet ver terug in de
tijd. Sinds 2007 bevat het veldwerk van de Langlopende Internet Studies voor de Sociale
wetenschappen (LISS) enkele vragen over amateurkunstbeoefening (een instrument bespe-
len, zingen, theater en beeldende kunst). Helaas ontbreken hierin mediale en digitale
vormen van kunstbeoefening, zodat deze peiling een bias richting de wat traditionelere
vormen van amateurkunst heeft. In die vormen van amateurkunstbeoefening laten de
LISS-gegevens een stevige teruggang zien: het bereik ervan bedroeg volgens de cijfers in
2011 nog maar 78% van het bereik in 2007 (Boelhouwer et al. 2013; Van den Broek en Van
Eijck 2013).

Steun
Voor de Cultuurindex Nederland zijn ook enkele gegevens bijeengebracht over steun voor
cultuur. Volgens eigen opgave van musea en podiuminstellingen zou in de jaren 2005-2011
sprake geweest zijn van 75% groei in het aantal vrijwilligers (Boelhouwer et al. 2013;
Smithuijsen en Van Woersum 2013). Het aandeel vrijwilligerswerk voor cultuur binnen het
totale volume aan vrijwilligerswerk zou eveneens met 75% zijn gegroeid (Smithuijsen en
Vinken 2013), zodat het niet om een sterke groei van vrijwilligerswerk in het algemeen zou
gaan, maar specifiek om een groei ervan voor cultuur.
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Een goed beeld van het totaal aan leden van vriendenverenigingen was er nog niet (Van
den Broek 2011), hierin zijn derhalve geen trends te benoemen.
Het totaal aan particuliere giften voor cultuur fluctueerde in de jaren 2005-2011 sterk,
zowel de giften uit het bedrijfsleven als de giften van private huishoudens (Schuyt en
Bekkers 2013). Een trend is hierin niet te onderkennen.

VTO en toekomstige trends
VTO2012 is niet bedoeld als een eenmalige meting maar als het begin van een nieuwe reeks
peilingen. De reeks zal een tweejaarlijkse frequentie kennen. Eind 2014/begin 2015 voert
het CBS de tweede veldwerkronde uit. Op basis hiervan kan over Nederlanders en cultuur
anno 2014 gerapporteerd worden. Maar wellicht belangrijker nog is dat dan weer trends in
kaart zijn te brengen. In eerste instantie betreft dat alleen een vergelijking van 2014 met
2012, maar later mogelijk weer een vergelijking over een lange reeks van jaren. Dan kan
tevens bezien worden hoe trends in cultuurbezoek en cultuurbeoefening zich verhouden
tot de doelstellingen van het cultuurbeleid. Ook zal dan op basis van die trends een bespie-
geling op toekomstige ontwikkelingen volgen.
Op hoofdlijnen breng VTO tweejaarlijks bezoek, beoefening en steun in kaart. In het vervolg
zal cultuurconsumptie via de media ook een vaste plaats krijgen. Bij toerbeurt zal er voor
drie onderwerpen extra aandacht zijn: erfgoed, amateurkunst en kunsten. In 2012 was er
extra aandacht voor erfgoed. Op basis daarvan volgt begin 2015 een SCP-rapport over
belangstelling voor erfgoed (erfgoedbeoefening incluis). De gegevens over 2014 zullen
meer informatie over amateurkunstbeoefening bevatten, in de dataverzameling over 2016
zal extra ruimte voor de belangstelling voor de kunsten worden ingeruimd. Zodoende zal
de VTO-reeks naast tweejaarlijkse kerngegevens over bezoek, beoefening en steun ook zes-
jaarlijkse aanvullende gegevens over erfgoed, amateurkunst en kunsten genereren.
Wanneer de gegevens van VTO2014 beschikbaar komen, zal een vergelijking met VTO2012
de eerste trends opleveren. Dat is een goed moment om nader stil te staan bij de vraag hoe
die zich verhouden tot de AVO-trends tot 2007 en tot trendgegevens uit andere bronnen
over tussenliggende jaren.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast.
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het SCP: www.scp.nl.

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het SCP.
Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociaal en Cultureel Rapporten
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.
ISBN 978 90 377 0368-9
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010.
Andries van den Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). ISBN 978 90 377
0505 8
Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije, Cok
Vrooman (red.). ISBN 978 90 377 0623 9

SCP-publicaties 2013
2013-1 Van pech en rampspoed. Nieuwjaarsuitgave 2013 (2013). Paul Schnabel (red.).

ISBN 978 90 377 0611 6
2013-2 Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

(2013). Sander Bot (red.), Simone de Roos, Klarita Sadiraj, Saskia Keuzenkamp,
Angela van den Broek, Ellen Kleijnen. ISBN 978 90 377 0629 1

2013-3 Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren
van werk en gezin (2013). Marjolijn van der Klis (red.) ISBN 978 90 377 0568 3

2013-4 Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 (2013).
Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. ISBN 978 90 377 0648 2

2013-5 Towards Tolerance. Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homo-
sexuality across Europe (2013). Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp.
ISBN 978 90 377 0650 5

2013-6 Sprekend op schrift. Een selectie uit vijftien jaar lezingen en artikelen van Paul Schnabel,
1998-2013 (2013). ISBN 978 90 377 0647 5

2013-7 Acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals in the Netherlands 2013
(2013). Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. ISBN 978 90 377 0649 9

2013-8 Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten
(2013). Frieke Vonk, Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Anna Maria Marangos.
ISBN 978 90 377 0651 2
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2013-9 Aanbod van arbeid 2012 (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de Voogd-
Hamelink. ISBN 978 90 377 0654 3

2013-10 De dorpenmonitor (2013). Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja
Steenbekkers en Lotte Vermeij (red.) ISBN 978 90 377 0634 5

2013-11 Van Paars 2 naar Rutte II. Rede van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau, 11 maart 2013. ISBN 978 90 377 0660 4

2013-12 Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draag-
vlak, deel 12 (2013). Andries van den Broek. ISBN 978 90 377 0652 9

2013-13 Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit (2013). Joep de Hart.
ISBN 978 90 377 0644 4

2013-14 Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen (2013). Mérove
Gijsberts (SCP) en Marcel Lubbers (RU). ISBN 978 90 377 0655 0.

2013-15 Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid (2013).
Matthieu Permentier, Jeanet Kullberg, Lonneke van Noije. ISBN 978 90 377 0663 5

2013-16 Lasten onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld
(2013). Michiel Ras, Debbie Verbeek-Oudijk en Evelien Eggink. ISBN 978 90 377
0662 8.

2013-17 De studie waard. Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een soci-
aal leenstelsel in het hoger onderwijs (2013). Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Jaco
Dagevos, m.m.v. Iris Andriessen, Lenie van den Bulk (CED-groep). ISBN 978 90 377
0664 2

2013-18 Het persoonsgebonden budget in de AWBZ. Monitor 2012 (2013). Ab van der Torre, Ingrid
Ooms, Mirjam de Klerk. ISBN 978 90 377 0657 4

2013-19 Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de
zorg (2013). Alice de Boer en Mirjam de Klerk. ISBN 978 90 377 0679 6

2013-20 De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (2013). Peteke Feij-
ten, Anna Maria Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Frieke Vonk.
ISBN 978 90 377 0667 3

2013-21 Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar (2013). Cretien van
Campen, Marjolein Broese van Groenou, Dorly Deeg, Jurjen Iedema. ISBN 978 90
377 0626 0

2013-22 Using smartphones in survey research: a multifunctional tool. Nathalie Sonck en Henk
Fernee. ISBN 978 90 377 0680 2

2013-23 Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heterosek-
suele werknemers (2013). Lisette Kuyper. ISBN 978 90 377 0668 0

2013-24 Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten
van ondersteuning op participatie (2013). Jolien Hofstede, Mieke Cardol, Mieke Rijken.
ISBN 978 90 377 0676 5

2013-25 Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onder-
wijs en middelbaar beroepsonderwijs (2013). Lex Herweijer en Ria Vogels. ISBN 978 90
377 0671 0
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2013-26 Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders (2013). Mariëlle
Cloïn (red.). ISBN 978 90 377 0670 3

2013-27 Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk
in vijf gemeenten (2013). Wouter Mensink, Anita Boele, Pepijn van Houwelingen.
ISBN 978 90 377 0659 8

2013-28 Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers (2013). Jan Dirk Vlas-
blom, Edith Josten. ISBN 978 90 377 0682 6 (elektronische publicatie)

2013-29 Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor gezinnen
met kinderen (2013). Stella Hoff, Arjan Soede. ISBN 978 90 377 0684 0 (elektronische
publicatie)

2013-30 De sociale staat van Nederland 2013 (2013). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert
Pommer, Nathalie Sonck (red.). ISBN 978 90 377 0685 7

2013-31 De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien
gemeenten (2013). Maaike den Draak (SCP), Wouter Mensink (SCP), Mary van den
Wijngaart (Lokaal Centraal BV), Mariska Kromhout (SCP). ISBN 978 90 377 0686 4

2013-32 Maten voor gemeenten 2013 (2013). Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen. ISBN
978 90 377 0688 8

2013-33 Biedt het concept integratie nog perspectief? (2013). Jaco Dagevos, Malin Grundel.
ISBN 978 90 377 0687 1 (elektronische publicatie)

2013-34 Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming
2011-2017 (2013). Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Lisa Putman, Jedid-Jah Jonker.
ISBN 978 90 377 0677 2

2013-35 Burgers over de kwaliteit van publieke diensten. Een terugblik op 2002-2010 (2013). Evelien
Eggink, Debbie Verbeek-Oudijk, Evert Pommer. ISBN 978 90 377 0678 9 (elektro-
nische publicatie)

SCP-publicaties 2014
2014-1 Kansen voor vakmanschap in het mbo. Een verkenning (2014). Monique Turkenburg

m.m.v. Lenie van den Bulk (CED-groep) en Ria Vogels (SCP). ISBN 978 90 377 0637 6
2014-2 Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt (2014). Willem

Huijnk, Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos. ISBN 978 90 377 0697 0
2014-3 Ervaren discriminatie in Nederland (2013). Iris Andriessen, Henk Fernee en Karin Witte-

brood. ISBN 978 90 377 0672 7 (elektronische publicatie)
2014-4 Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken (2014). Jeanet Kullberg,

Matthieu Permentier, m.m.v. Emily Miltenburg. ISBN 978 90 377 0696 3 (elektroni-
sche publicatie)

2014-5 Perceived discrimination in the Netherlands (2014). Iris Andriessen, Henk Fernee en
Karin Wittebrood. ISBN 978 90 377 0699 4

2014-6 De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010 (2014). Barbara Wapstra, Lieke Salomé en
Nelleke Koppelman. ISBN 978 90 377 0698 7 (elektronische publicatie)

2014-7 Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie
(2014). Pepijn van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker. ISBN 978 90 377 0635 2
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2014-8 Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijds-
besteding aan sport (2014). Annet Tiessen-Raaphorst (red.), Remko van den Dool en
Ria Vogels. ISBN 978 90 377 0700 7

2014-10 Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland (2014). Joep
de Hart. ISBN 978 90 377 0636 9

2014-11 Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting (2014). Stella Hoff. ISBN 978 90
377 0674 1 (elektronische publicatie)

2014-12 Vraag naar arbeid 2013 (2014). Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom, Marian de
Voogd-Hamelink. ISBN 978 90 377 0707 6

2014-13 De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012 (2014).
Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria
Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer, m.m.v. Jurjen
Iedema. ISBN 978 90 377 0706 9

2014-14 Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid LHBT-jongeren op school (2014).
Freek Bucx en Femke van der Sman. ISBN 978 90 377 0703 8

2014-15 Leven met intersekse/DSD. Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met
intersekse/DSD (2014). Jantine van Lisdonk. ISBN 978 90 377 0705 2

2014-16 Leergeld. Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen
tussen besturen (2014). Lex Herweijer, Evelien Eggink, Evert Pommer, Jedid-Jah
Jonker, m.m.v. Ingrid Ooms en Saskia Jansen. ISBN 978 90 377 0708 3

2014-17 Verdelen op niveaus. Een multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de
Participatiewet over gemeenten (2014). Arjan Soede en Maroesjka Versantvoort
ISBN 978 90 377 0711 3

2014-18 De Wmo in beweging. Beknopte samenvatting. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2010-2012 (2014). Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de
Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer,
m.m.v. Jurjen Iedema. ISBN 978 90 377 0712 0

2014-19 Anders in de klas. Journalistieke samenvatting. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid LHBT-
jongeren op school (2014). Karolien Bais, Freek Bucx, Femke van der Sman, m.m.v.
Charlotte Jalvingh. ISBN 978 90 377 0713 7

2014-20 Rijk geschakeeerd. Op weg naar de participatiesamenleving (2014). Kim Putters.
ISBN 978 90 377 0715 1

2014-21 Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik en geweld
tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties (2014). Inger Plaisier en Mirjam de Klerk.
ISBN 978 90 377 0716 8

2014-22 Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten
(2014). Leen Sterckx, Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Jantine van Lisdonk.
ISBN 978 90 377 0702 1

2014-23 Living with intersexe/DSD. An exploratory study of the social situation of persons with inter-
sex/DSD (2014). Jantine van Lisdonk. ISBN 978 90 377 0717 5.
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2014-24 Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie
(2014). Ria Vogels, Mérove Gijsberts en Maaike den Draak. ISBN 978 90 377 0719 9
(elektronische publicatie)

2014-25 Krimp in de kinderopvang (2014). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn en Ans Merens.
ISBN 978 90 377 0718 2.

2014-26 Op zoek naar bewijs II. Evaluatieontwerpen onderwijs- en cultuurmaatregelen (2014).
Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Andries van den Broek, Iris Andriessen.
ISBN 978 90 377 0720 5

2014-27 Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp
(2014). Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier, Peggy
Schyns. ISBN 978 90 377 0721 2

2014-28 Dichtbij huis. (2014). Lotte Vermeij, m.m.v. Anja Steenbekkers.
ISBN 978 90 377 0722 9 (elektronische publicatie)

2014-29 Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe
Werken (2014). Patricia van Echteld (red.). ISBN 978 90 377 0723 6 (elektronische
publicatie)

2014-30 Bevrijd of beklemd? (2014). Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Cok Vrooman.
ISBN 978 90 377 0710 6 (elektronische publicatie)

2014-31 Natuur en Cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid (2014). Anja
Steenbekkers en Andries van den Broek. ISBN 978 90 377 0726 7 (elektronische
publicatie)

2014-32 De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland (2014).
Willem Huijnk. ISBN 978 90 377 0704 5

2014-33 Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014 (2014). Cok Vrooman, Mérove
Gijsberts, Jeroen Boelhouwer (red.). ISBN 978 90 377 0724 3

2014-34 Verenigd in verandering (2014). Hanneke Posthumus, Josje den Ridder en Joep de
Hart. ISBN 978 90 377 0725 0

2014-35 Jongeren en seksuele oriëntatie (2014). Lisette Kuyper. ISBN 978 90 377 0727 4
2014-36 Zorg beter begrepen (2014). Isolde Woittiez, Lisa Putman, Evelien Eggink en Michiel

Ras. ISBN 978 90 377 0729 8
2014-37 Emancipatiemonitor 2014 (2014). Ans Merens (SCP), Marion van den Brakel (CBS)

(red.). ISBN 978 90 377 0728 1
2014-38 Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering (2014). Karin Wittebrood en

Iris Andriessen. ISBN 978 90 377 0733 5 (elektronische publicatie)
2014-39 Armoedesignalement 2014 (2014). ISBN 978 90 377 0730 4
2014-40 Kostenverschillen in de jeugdzorg (2014). Michiel Ras, Evert Pommer, Klarita Sadiraj.

ISBN 978 90 377 0554 6 (elektronische publicatie)
2014-41 De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 (2014). Cok Vrooman, Mérove

Gijsberts en Jeroen Boelhouwer. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais.
ISBN 978  90 377 0692 5

2014-42 Verschillenanalyse jeugdzorg voor de regio. Een voorbeeld. (2014).Evert Pommer.
ISBN 978 90 377 0737 3 (elektronische publicatie)
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2014-43 Culturele activiteiten in 2012: bezoek, beoefening en steun (onderdeel Cultureel Draagvlak).
(2014). Andries van den Broek. ISBN 978 90 377 0736 6 (elektronische publicatie)

Overige publicaties
Burgerperspectieven 2013 | 1 (2013). Paul Dekker en Hanneke Posthumus. ISBN 978 90 377
0656 7
Burgerperspectieven 2013 | 2 (2013). Josje den Ridder, Hanneke Posthumus en Paul Dekker.
ISBN 978 90 377 0658 1
Burgerperspectieven 2013 | 3 (2013). Paul Dekker en Josje den Ridder. ISBN 978 90 377 0675 8
Burgerperspectieven 2013 | 4 (2013). Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen,
m.m.v. Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts. ISBN 978 90 377 0690 1
Burgerperspectieven 2014 | 1 (2014). Paul Dekker en Josje den Ridder. ISBN 978 90 377 0701 4
Burgerperspectieven 2014 | 2 (2014). Lonneke van Noije, Josje den Ridder, Hanneke Posthu-
mus. ISBN 978 90 377 0714 4
Burgerperspectieven 2014 | 3 (2014). Paul Dekker en Josje den Ridder, m.m.v. René Gude.
ISBN 978 90 377 0653 6
Burgerperspectieven 2014 | 4 (2014). Josje den Ridder, Maaike den Draak, Pepijn van Houwe-
lingen en Paul Dekker. ISBN 978 90 377 0735 9
Gescheiden werelden? (2014). Mark Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer (red.). ISBN
978 90 377 0734 2. Gezamenlijke uitgave van het SCP en de WRR.
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