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Summary 

In this article two theories are developed explaining differential participation in high 
cultural activities. The first one, the 'information theory', is an elaboration of the 
programmatic statement that differential participation in cultural events between in
dividuals must be explained by the difference in information prucessing capacities of 
persons, and that differences in participation rates between events can be explained 
according to the complexity of the information processed. The second one, the 'status 
theory', is an elaboration of the programmatic statement that participation in cul
tural events is afunction of the status a person wants to have, and that differences in 
participation rates between events are related to the status rendering characteristics of 
these events. In assessing the relative empirical value of the two competeting ex plana-

L tory theories, we review results from (mainly) Dutch research on leisure and cultural 
consumption. It is concluded that the information theory gives a somewhat better ac
count of these results, but that the status theory cannot be discarded. 
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I. Inleiding 

In dit artikel wordt het probleem aan de orde gesteld waarom sommige men
sen frequent deelnemen aan culturele activiteiten en andere niet, of in minde
re mate. Na een korte begripsbepaling zullen ter beantwoording van dit pro
bleem twee alternatieve verklarende theorieen worden uitgewerkt. Aan de 
hand van resultaten van reeds verricht onderzoek naar cultuurdeelname zul-

• De alliellr is werklaam bij de Vakgroep Theoric en MClhodologie van de Sociologic Ie 
Ulrc,hl. Dil arlikcl is een bewerking van Ct.'n IC/ing gehollden voor de Werkgcmeen~l'hap Vcr· 
klarende Sociologic, mei 19112. 
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len we voor 10 aspecten van het cultuurparticipatieproces bespreken welke 
voorspeIlingen uit elk van beide theorieen kunnen worden afgeleid, en in 
hoeverre deze overeenkomen met de resultaten van dit onderzoek.' 

J. J. Begripsbepaling 

Onder 'cultuur' word! hier 'Cultuur' verstaan, het terrein van de '(schone) 
kunsten' of 'high culture'. We gebruiken deze term dus in zijn alledaagse be
tekenis, niet in zijn sociologische veralgemening. Welke activiteiten we pre
cies onder cultuur zuBen rekenen, laten we onafgegrensd. Ter bepaling van 
de gedachten zij het voldoende theater, film, concert, musea en tentoonstel
lingen, beeldende kunst, en boeken en tijdschriften te noemen. 

Verder zuBen we de volgende equivalente termen gebruiken: cultuurparti
cipatie, cultuurconsumptie, cultuurdeelname, culturele activiteit(en) en va
rianten daarvan. Al deze termen zijn namen voor gedragingen van person en , 
en wei het bezoeken van culturele evenementen of het gebruik maken van 
culturele faciliteiten en instellingen. We hanteren niet het onderscheid tussen 
passieve (bezoek) en actieve (zelf doen) cultuurparticipatie. 'Passieve' cultu
rele consumptie heet hier dus culturele activiteit. 

J .2. Twee theoretische gezichtspunlen 

De twee theoretische gezichtspunten op cultuurdeelname zijn de informatie
(verwerkings)theorie en de status (verwervings)theorie. Beide kunnen wor
den teruggevonden in common sense-ideeen over cultuur, en hebben daar
naast een uitgewerkte wetenschappelijke achtergrond. Voor wat betreft de 
informatieverwerkingstheorie kan deze worden gevonden in het psycholo
gisch werk van Moles (1958), Berlyne (1974), Berlyne & Madsen (1973) en 
Eysenck (I %7, 1968). Het uitgangspunt wordt hierbij gevormd door hypo
thesen en experimenten over de verwerking van en waardering voor artist ie
ke stimuli. Deze onderzoekstraditie der 'informatie-esthetica' is besproken 
in Ganzeboom (l982a). 

De achtergrond van de statusverwervingstheorie is meer sociologisch van 
aard. De oorsprong kan gevonden worden in Veblens (1899) theorie over de 
'leisure class' en haar 'conspicuous consumption', en Weber~ (1921) invoe
ring van he! 'stand'-begrip en de daarbij behorende levensstijl. Recent zijn 
de bijdragen van Homans (1974) en Collins (1975, 1979) van belang. 

J .2. J. De injormatieverwerkingstheorie 
De informatieverwerkingstheorie van cultuurparticipatie is een uitwerking 

342 

van de gedachte dat culturele consumptie een vorm is van verwerking van 
(complexe) informatie, en dat verschillen in consumptie tussen personen ver
klaard kunnen worden uit verschillen in informatieverwerkingscapaciteit 
tussen personen. Verschillen in mate van consumptie tussen cultuurvormen 
kunnen verklaard worden met verschillen in complexiteit van informatie
a~nbod. daarbij .. Uitgangspunt is dat mensen het over het algemeen prettig 
vmden mformatte te verwerken. Een plezierige ervaring ontstaat wanneer 
icmand telkens opnieuw geconfronleerd wordt met een nieuw probleem en 
er in slaagt dat probleem tot een oplossing te brengen. Er bestaat even weI 
ook de mogelijkheid dat informatie-aanbod te complex is, als chaotisch 
wordt ervaren en negatieve gevoelens wekt. Culturele stimuli kunnen geka
rakteriseerd worden als een eindeloze bron van nieuwe informatie, die men 
tot op zekere hoogte naar eigen voorkeur, vermogen en tempo kan verwer
ken. Vandaar (lnt veel mensen het leuk vinden om op de een of andere manier 
en op het een 0: andere terrein cultuur te consumeren. In sommige gevallen is 
de culturele inturmatie echter te complex en wekt geen pleziergevoelens. 

Er zijn drie individuele kenmerkc'1, die iemand beter geschikt maken om 
informatie te verwerken: een groter ermogen informatie te verwerken ken
ni~ van/gewenning aan de geboden informatie en voorkeur voor com~lexi
telt. 

Een eerste individuele differentier ende factor op het gebicd van informa
I~:vcrwcrking is het vermogen tol he verwerken van injormalie. Een belang
f1Jke vorm hiervan is intelligent ie, lader te omschrijven als het vermogen 
cognitieve informatie te verwerken. Intelligente mensen verwerken com
plexe vormen van cognitieve informatie gemakkelijker dan minder intelli
gente mensen en zullen dus meer plezier beleven aan complexe informatie. 
Intelligentie is een kenmerk waarvan de werking kan optreden in een groot 
aantal uiteenlopende vormen van cultuurparticipatie. Dat is belangrijk, om
dat intelligentie scherp samenhangt met lidmaatschap van een maatschappe
lijk aanwijsbare groep, namelijk die van de hoger opgeleiden. OpJeidin6 is 
cen schifting van individuen naar talenten op cognitief gebied. 

Het is mogelijk dat ook op andere gebieden vermogens zullen bestaan die 
informatie op dat gebied beter verwerkbaar maken voor een persoon. Hier 
vah te denken aan specifie1<e vermogens op he! gebied van waarneming van 
ruimtelijke en beeldende voorstellingen, maar in het bijzonder aan muzikali
leit. Er is weinig reden aan te nemen dat muzikaliteit met intelligentie ver
band houdt, noch dat het onderwijsstelsel een schifting op andere vermo
gens dan intelligentie teweeg brengt. 

Een Iweede individueel differentierende factor op het gebied van informa
lieverwerking is de kennis en oejening die men wat betreft de aangeboden in-
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formatie al heeft. Iemand die al vertrouwd is met een culturele uiting of op 
de verwerking van deze informatie bijzonder getraind is, zal gemakkelijker 
complexe informatie verwerken en daaraan meer plezier beleven. Zoals bij 
de vermogens tot informatieverwerking is er hier weer een sterke relatie tus
sen de genoten opleiding en kennis en vaardigheid wat betreft intellectuele, 
cognitieve cultuurvormen. Een tweede bron van kennis en oefening kan gele
gen zijn in de training in het ouderlijk gezin en een derde in zelfwerkzaam
heid op dit gebied. 

De derde individueel differentierende factor op het gebied van informatie
verwerking is voorkeur voor complexiteit. Dit wordt in de psychologie extra
versie genoemd, de tegenpool introversie. Introverten2 zijn mensen die een 
voorkeur hebben voor weinig stimulering van buitenaf. Zij zoeken deze dan 
ook niet en hebben een negatieve waardering voor een overvloed aan infor
matie. Extraverten zijn daarentegen mensen die een voorkeur hebben voor 
veel stimulering van buitenaf. Zij zoeken deze en hebben eerder een negatie
ve waardering voor gebrek aan informatie. Derhalve zullen mensen die hoog 
scoren op een extraversieschaal meer aan culturele activiteiten meedoen en 
een voorkeur hebben voor complexere vormen daarvan. De waarde van de
ze voorspelling is zuiver theoretisch. Introverten en extraverten zijn niet aan
wezig in een maatschappelij k aanwijsbare groep, dus is de praktische waarde 
van deze voorspelling waarschijnlijk vrij beperkt. We bekijken haar toch, 
omdat zij een overschotgehalte van de informatieverwerkingstheorie geeft, 
en bevestiging een uniek argument geeft dat cultuurparticipatie een zaak van 
informatieverwerking is. 

Vanuit de informatieverwerkingstheorie is voorts het idee van belang dat 
cultuurvormen kunnen worden geschaald naar complexiteit en dat moeilij
kere vormen meer plezier zullen verschaffen bij hen die door vermogens, 
kennis of voorkeur beter geschikt zijn complexere culturele informatie te 
verwerken. Wat gemakkelijk of moeilijk is, kan op een aantal manieren wor
den uitgemaakt. In de eerste plaats zijn hierover alledaagse ideeen in om
loop. Flutromans zijn gemakkelijker dan literaire romans. Mozart is moei
lijker dan Abba. Ten Iweede kan men hypothesen over complexiteit van cul
tuurvormen formllieren. Een hypothese waarvan wij gebruik zullen maken, 
is dat de hedendaagse, moderne en experimentele vormen van cultuur moei
lijker zijn dan de oudere, klassieke en traditionele vormen van cultuur. 

1.2.2. De slatusverwervingstheorie 
De statusverwervingstheorie van cultuurparticipatie is een uitwerking van de 
gedachte dat culturele consumptie een vorm is van verwerving of bekrachti
ging van een hoog sociaal prestige, en dat verschillen in consumptie tussen 

344 

personen en tussen cllltuurvormen verklaard kunnen worden uit verschillen 
in status en statusnastreving tussen personen. Verschillen tussen cultuurvor
men kunnen verklaard worden uit verschillen in statusverlenend karakter. 
Uitgangspunt is dat ctrltuurparticipatie in onze samenleving wordt gezien als 
behorend bij hogere statllsgroepen. Veel mensen vinden het aantrekkelijk 
zich een zo hoog mogelijke status te verwerven. Dit echter voorzover dit 
enigszins binnen het bereik ligt. Voor mensen voor wie de hoge maatschap
pelijke status die met cultuurdeelname geassocieerd wordt ten enenmale on
bereikbaar is, zal het nastreven ervan frustrerend zijn. Ze zullen dit dus nala
ten. Het streven van hogere groepen onl via cultuurparticipatie status te ver
werven ofte bevestigen, vindt derhalve een complement in de weerzin van la
gere groepen hiertegen. 

Als cllltuurparticipatie geassocieerd wordt met een hoge maatschappelij
ke status, dan geldt dat hoe hoger de status is van de groep waarvan iemand 
deel uitmaakt, des te meer men cultureel actief zal zijn. De drie belangrijke 
dimensies van maatschappelijke status zijn: opleiding, beroep en inkomen. 
Van deze drie is beroep de klassieke prestigedimensie. Deze is definierend 
voor de klasse of levensstijlgroep waarvan men deel uitmaakt. We verwach
ten van alle statusdimensies een positief effect op cultuurparticipatie, maar 
in het bijzonder van beroepsprestige. 

Een tweede individueel differentierende factor op het gebied van stat lIS

verwerving is de inconsistentie van slatusjactoren. Veel mensen behoren niet 
eenduidig bij een gegeven statusgroep, maar behoren of behoorden tot ver
schillende statusgroepen. Twee gevallen hiervan zijn inconsistentie tussen 
opleiding en beroep of tussen milieu van herkomst en huidige status. We zul
len in het bijzonder kijken naar het geval waarin mensen een hoger beroep 
hebben dan 'laar hun opleiding verwacht mocht worden, en naar het geval 
waarin men afkomstig is uit een lager milieu dan waarvan men nu deel uit
maakl. Deze gevallen zijn analoog in de zin dat de bereikte status hoger is 
dan de status op het punt van uitgang. We veronderstellen dat onder deze 
twee groepen van sociale stijgers er een sterke neiging zal bestaan de bereikte 
status te beklemtonen en door culturele activiteiten de lagere statusherkomst 
te compenseren. 

Vanuit de statusver",ervingstheorie is voorts het idee van belang dat cul
tuurvormen kunnen worden ingedeeld naar mate van statusverlening en dat 
felatief statusverlenende vormen meer in de belangstelling zullen staan bij 
groepen die door cultuurparticipatie status willen verwerven of benadruk
ken. Wat statusverlenend is en wat niet of in mindere mate berust op een aan
tal factoren. We denken dat een cultuurvorm meer statusverlenend is: 
- naarmate er meer representatieve aanwezigheid vereist is; 
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er een sterk ere nadruk Jigt op de ontmoeting en communicatie tussen 
deelnemers; 

- de inhoud van het gebodene de kennelijke status van de aanwezigen sym
boliseert, althans deze niet aantast. 

2. VergeJijking van de beide theorieen en bekende onderzoeksresultaten 

We willen nu tot een vergelijking van deze gezichtspunten komen en bekij
ken in welke mate elk van beide met de werkelijkheid overeenkomt. Het zal 
duidelijk zijn dat beide theorieen een aantal voorspellingen gemeen hebben. 
Zo kan uit beide theorieen verklaard worden waarom hoge statusgroepen 
zoveel aan culturele activiteiten deelnemen. 

Maar belangrijker is dat de beide theorieen ook zeer uiteenlopende voor
spellingen doen. Op voorhand kunnen we al vaststellen dat geen van beide 
op logische gronden de andere als afgeleid onderdeel zou kunnen bevatten. 
Theoretisch hebben ze overschotgehalte ten opzichte van elkaar: zij doen 
beide uitspraken die juist niet in het alternatief thuishoren. Precies op deze 
voorspellingen dient over de verhouding tussen de beide alternatieven beslist 
te worden. 

We vergelijken de beide theorieen in het licht van bekende resultaten van 
het onderzoek naar cultuurparticipatie. Vooraf zullen enige opmerkingen 
worden gemaakt over moeilijkheden die optreden bij het gebruiken en verge
lijken van resultaten van reeds gepubliceerd onderzoek. Vervolgens zal voor 
een tiental aspecten van het cultuurparticipatieproces een uitwerking van de 
twee theorieen worden gegeven. 

De afgeleide voorspeIlingen uit de twee theorieen zijn verzameld in een 
overzicht. 

2.1. Keuze van onderzoeksverslagen 

Het onderzoek naar culturele activiteiten behoort tot de oudere en in kwanti
teit meest ontwikkelde tradities van Nederlands sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek. Reeds in 1955 zijn twee grote surveys (CBS, 1959; De Wolff & 
Hissing, ]957) gehouden, en in de zestiger en zeventiger jaren is het onder
werp regelmatig opnieuw ter hand genomen. Er zijn zowel grote overzichts
surveys als een grote hoeveelheicl kleinere publieksonderzoekingen te vin
den. 

Toch is het niet juist Ie denken dat door deze relatief grote stroom van em
pirische gegevens er een gedetailleerd en gekwantificeerd beeld van culturele 
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publieksgroepen bestaat. Integendeel, wanneer men dit terrein overziet, is 
het moeilijk tot empirische generalisaties te komen. De belangrijkste rede
nen hiervoor liggen in methodologische moeilijkheden. Deze zijn: 
- Veel onderzoekingen op dil gebied zijn publieksonderzoekingen, die door 
hun opzet slechts indirect Iicht kunnen werpen op de vraag wie wei en wie 
niet aan culturele activiteiten deelnemen, en waarom. Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden moet men immers een zodanige doorsnee van de be
volking onderzoeken dat daarin een vergelijking gemaakt kan worden tussen 
personen die wei en niet deel uitmaken van een culturele publieksgroep. Ge
gevens van publieksonderzoekingen kunnen slechts in een vergelijkend 
perspectief getrokken worden als I. kenmerken van de publieksgroep verge
leken kunnen worden met standaardgegevens over de bevolking, of 2. bin
nen die publieksgroep een vergelijking wordt gemaakt tussen personen die 
weinig en veel deelnemen en tegelijkertijd verondersteld wordt dat die over
gang veellijkt op die tussen al dan niet deelnemen. Van de eerste mogelijk
heid is zelden, van de tweede mogelijkheid wat vaker gebruik gemaakt. 
- Onderzoekingen zijn slechts zelden zo opgezet dat ze vergelijkbaar zijn. 
Er zijn op dit terrein - zoals overal in de sociologie - weinig gestandaardi
seerde meet instrument en voorhanden. Verschillen in steekproeftrekking, 
verschillen in vraagstelling, hercoderingen en het gebruik maken van ver
schillende statistische analysetechnieken zijn er alleinaal voor een deel voor 
verantwoordelijk dat een exacte vergelijking van resultaten een complexe 
opgave is. 
- De onderzoeksserie wordt slechts in beperkte mate gekarakteriseera door 
een systematisch onderzoek naar dezelfde hypothesen. Vaak is er van ideeen 
vooraf nauwelijks sprake. En als dat wei het geval is, blijven deze vaak impli
ciet en passen slecht bij de remltaten in vorig onderzoek. 

Het ligt Iliet in onze bedoeling de traditie van empirisch onderzoek naar cul
Illllrparticipatie met deze opmerkingen te diskwalificercn. We willen slechts 
aanduiden welke moeilijkheden optreden bij hel samenvatlen van de reslilta
len van dit onderzoek. 

Een beperking van de door ons weer te geven onderzockslileratlll1f is dal 
zij voor het grool 'e deel betrekking heeft op Nederlandse onderLOekingen. 
Wat betreft deze tl aditie is'geprobeerd de belangrijkste projecten sinds 1955 
(toen de eerste gro1e surveys zijn gehouden) bij elkaar Ie krijgen. Niet is ge
poogd ook het bllitenlands onderzoek te coveren. Hiernaar zijn slechts inci
dellled IJerwijzingcn opgcnomcn. 
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2.1.2. De vergeleken onderzoeksverslagen 
De door ons vergeleken onderzoeksverslagen laten zich indelen naar onder
zochte culturele activiteiten. Het basismateriaal voor vergelijking wordt ge
leverd door een groep onderzoekingen die cultuurparticipatie in het alge
meen, of meerdere culturele activiteiten (als vorm van vrijetijdsbesteding) 
tot onderwerp hebben. Op basis van deze onderzoekingen kan het gemakke
lijkst een vergelijking worden gemaakt tussen wei en niet deelnemen. Het 
zijn: de vrijetijdssurveys van het CBS (1959, 1965) en de leefsituatiesurveys 
van het SCP (1974, 1976, 1978) en het CBS (1979). Ook De Wolff & Hissing 
(1957) is een zeer groot survey van oudere datum. Het onderzoek van Wip
pIer (1968) is erg bepalend geweest voor de inrichting van andere vrijetijds
onderzoekingen. De onderzoekingen van Van Delden (1%9) en Veen (1969) 
zijn exacte replicaties van een aantal vragen uit dit Gronings vrijetijdsonder
zoek voor respectievelijk een Nederlandse steekproef en een vergelijkbare 
stad (Gouda) 15 jaar later. Ook Kamphorst & Van Besouw (1971) hebben 
een aantal vragen van Wippler gerepliceerd. Stoppelenburg (1979) is een re
cent landelijk onderzoek met cultuurdeelname als hoofdonderwerp. In prin
cipe biedt dit onderzoek de meest recente en uitgebreide gegevens op dit ter
rein. De verslaggeving is echter door een wat specifieke keus van analyse
techniek (discriminantanalyse) wat moeilijk op waarde te schatten. Toffler 
(1964), Kando (1975), Baumol& Bowen (1966), Van Mechelen (l966) en Du
mazedier & Ripert (1966) bieden een uitzicht op de gang van zaken bij cul
tuurparticipatie in respectievelijk de Verenigde Staten, Belgie en Frankrijk. 
Wat betreft theaterbezoek bekijken we Zweers & Welters (1970), een over
zichtsstudie van een groot aantal onderzoekingen naar theaterbezoek in Ne
derland. Daarnaast Asselbergs-Neessen (1969) en Kamphorst & Van Besouw 
(1970), twee publieksonderzoekingen (van de schouwburgen van Nijmegen, 
respectievelijk Utrecht), die zich onderscheiden door een opzet, waarin 
naast het publiek ook een controlegroep is ondervraagd. Voor concertbe
zoek hebben we Valkman & Jansen (1975, 1981), een overzicht van een groot 
aantal onderzoekingen naar concertbezoek in Nederland. Belangrijk zijn 
voorts De Jager (1%7) en Overste (1973), twee onderzoeken waarin evenwel 
niet erg zorgvuldig met de empirische gegevens wordt omgesprongen. Met 
wat heranalyse (zie Valkman & Jansen) zijn er toch een paar aardige dingen 
uit Ie halen. Bertier (1976) en Dollase (1978) bevatten enkele interessante be
vindingen over muzikale voorkeuren. Voor dans en ballet hebben we Schrij
nen-VanGastel (1974), een overzichtsstudie. Op beeldende kunstlmusea 
hebben betrekking: Valkman (1969) en Dij kman & Oppenhuizen (1980) over 
respectievelijk het publiek van het Rijks- en Stedelijk Museum. Welters & 
Eykman (1976) en Welters & Eykman (1978) zijn studies over de samenstel-
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ling van het publiek van aankoopsubsidies en artotheken. Hierin wordt een 
andere methode toegepast om publieksgroepen te vergelijken met niet
participanten: vergelijking met bekende statistische gegevens over de bevol
king. Over lezen bestaat 'Leesgedrag en bibliotheekgebruik' (1975) en de 
'Speurwerkboekenomnibus' (1979-198 I). Lezen is een vorm van cultuurpar
ticipatie waaraan zoveel wordt meegedaan dat het moeilijk en overbodig is 
een publieksonderzoek te houden. Hoewel we hier dus de beschikking heb
ben over onderzoek van een doorsnee van de bevolking, en we vergelijkingen 
kunnen maken tussen wel- en niet-Iezers, levert dit niet veel op, omdat deze 
onderzoekingen theoretisch weinig zijn onderbouwd. In Eykman (1981) 
wordt wat systematischer een beeId van de lezer geschetst. 

2.2. Samenhang tussen vormen van culturele activiteit 

Als een van de 'well established facts' van cultuurparticipatie-onderzoek 
kan gelden dat er een stevige correlatie bestaat tussen allerlei vormen van cul
tuurparticipatie. Wanneer men van iemand weet dat deze deelneemt aan een 
vorm van culturele activiteit, dan is er een meer dan gemiddelde kans dat die 
persoon ook deel uitmaakt van andere culturele publieksgroepen. Een lijst 
van bevestigingen van deze uitspraak is de volgende. In 1%1 constateertln 't 
Veld-Langeveld dat kunstkopers vaker naar het museum gaan, vaker boe
ken kopen en vaker tentoonstellingen bezoeken. In 1968 heeft Wippler een 
groot aantal vrijetijdsbestedingen gefactoranalyseerd. De clustering van ac
tiviteiten is zeer sterk voor de vier vormen van cultuurparticipa'ie: bezoek 
aan bioscopen, concert, schouwburg en schilderijententoonstellingen. Deze 
resultaten zijn gerepliceerd in de onderzoekingen van Van Delden (1969), 
Kamphorst& Van Besouw(l971), en Veen(l981). Kamphorst& Van Besouw 
vinden daarnaast nog een samenhang met boeken lezen. Ook uit de leefsitua
liesurveys (SCP, 1974, 1978; CBS, 1979) komt de samenhang naar voren lus
sen deze cultuurparticipatievormen en andere, zoals het bezoek aan monu
menten en bezienswaardigheden. In 'Leesgedrag en bibliotheekgebruik' 
(1975) wordt een verband geconstateerd lussen lidmaatsc~ap van bibliothe
ken en het bezoeken van tentoonstellingen, theater, lezingen en musea. In 
hun onderzoekingen van 1976 en 1978 stell en Welters & Eykman vast dat 
kunstkopers en kunstleners niet aIleen meer naar musea, toneel en concert en 
gaan dan de gemiddelde Nederlander, maar ook meer dan bezoekers van een 
aantal cultuurmanifestaties. 

Over het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat verschillende cul
tuurparticipatievormen sterk met elkaar samenhangen. Incidenteel blijkt uit 
onderzoek ook wei eens dat de samenhang minder sterk is, en dat bijvoor-
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beeld lezen bij (orthogonale) factoranalyse in een andere dimensie terecht 
komt dan andere cultuurvormen (Wippler, I %8). Maar uitdrukkelijk wij
zen we erop dat we nooit hebben gevonden dat activiteiten negatief met el

kaar samenhangen. 
De bevinding van samenhang tussen cuIturele activiteiten is minder tri

viaal dan men zo op het eerste gezicht zou den ken. Men moet dit gegeven na
melijk zien legen de achtergrond van het feit dat culturele activiteiten tot de 
relatief tijdsintensieve vormen van gedrag behoren. Het eigene van tijdsin
tensieve gedragingen is dat ze ten koste van elkaar gaan, zeker wanneer we 
welen dat de hoeveelheid vrije tijd, die ieder tot zijn beschikking heeft, rela
tief constant is. Hieruit zouden we verwachten dat er een negatieve correlatie 
bestaat tussen het deelnemen aan verschillende cultuurvormen. Dat deze niet 
optreedt, kan niets anders betekenen dan dat de gemeenschappelijke deter
minanten van culturele activiteiten een zeer sterk effect hebben. 

De sterke samenhang tussen de verschillende vormen zegt overigens niet 
zoveel over de verklarende waarde van de door ons geschetste theorieen. Zo
wel binnen de statusverwervingstheorie als de informatieverwerkingstheorie 
kunnen we een dergelijke samenhang plaatsen (niet zozeer: verwachten). 
Beide wijzen immers voor aile vormen van cuItuurparticipatie dezelfde de
terminanten aan. 

Om tot een vergelijking te komen van beide theorieen moet men hypothe
sen maken over de mate waarin culturele activiteiten met elkaar samenhan
gen. Bij de informatieverwerkingstheorie kunnen we verwachten dat met na
me de soorten overlappen, die dezelfde kennis en vaardigheden vragen. Een 
voorbeeld hiervan is museumbezoek en het bezichtigen van monumenten, 
waarvoor beide historische kennis nuttig is. Bij de statusverwervingstheorie 
zouden we daarentegen verwachten dat de vormen overlappen waaraan in 
eenzelfde mate status kan worden ontleend. Een mooie test case voor beide 
theorieen is de overlap tussen theater- en concertbezoek. Vanuit de informa
tieverwerkingstheorie bezien, doen deze een nogal verschillend beroep op 
kennis en vaardigheden. Bezoekers van toneelvoorstellingen zullen daar 
meer plezier aan beleven wanneer hun cognitieve en verbale vaardigheden 
sterk ontwikkeld zijn. Concertbezoekers hebben meer baat bij muzikale 
kennis en vaardigheden. Er is weinig reden om aan te nemen dat deze twet' 
soorten kennis en vaardigheden veel met elkaar te maken hebben. Vanuit dc 
informatietheorie kan dus voorspeld worden dat de overlap tussen theater· 
en concertbezoek gering zal zijn. Vanuit de statusverwervingstheorie ziet de· 
zelfde relatie er heel anders uit. Theater en concert vinden vaak plaats in de· 
zelfde accommodatie, en in eenzelfde vormelijke entourage. Beide activitei
ten kunnen wat dit betreft, gezien worden als extreem statusverlenend. Van-
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uit de statusverwervingstheorie kan dus voorspeld worden dat er een grote 
overlap zal zijn tussen theater- en concertbezoek. 

In de onderzoeksuitslagen vinden we vrij sterke aanwijzingen dat theater
en concertbezoek sterl~ verwante cultuurvormen zijn. Wippler (1968), Van 
Delden (1969) en Veen (198 I) vinden ze terug op een factor, sam en met mu
sea en tentoonstellingen. Ook uit een door onszelf gehouden onderzoek 
(Ganzeboom, 1 982a) blijkt een zeer sterke overlap t ussen toneel- en concert
bezoek, in feite de sterkste die tussen participatievormen aanwezig is. 

Er is ook wei enige aanwijzing dat er een sterkere overlap is tussen publieks
groepen van cultuurvormen die een beroep doen op eenzelfde kennis en 
vaardigheden. Aanwijzingen voor een grot ere overlap tussen museum be
zoek en het bezichtigen van monumenten geven Stoppelenburg (1979) en 
Ganzeboom (1982a). 

2.3. Status en cultuurparticiparie 

Zowel de informatieverwerkingstheorie als de statusverwervingstheorie 
doen verwachten dat mensen met een hogere sociale status meer aan culture
Ie activiteiten zullen deelnemen dan mensen met een lagere sociale status. 
Het tussenliggend mechanisme is in beide gevallen echter nogal verschillend, 
en deze globale voorspelling die ze gemeenschappelijk hebben, berust op het 
gegeven dat in onze samenleving de statuskenmerken opleiding, beroep en 
inkomen vrij sterk met elkaar samenhangen. 

Interessanter is het de beide theorieen te vergelijken naar de voorspellingen 
die ze doen over de relatieve invloed en de directheid van het effect van de ver
schillende statusdimensies. Ten aanzien van de meest prominente statusdi
mensies doet de informatieverwerkingstheorie verwachten dal de opleiding 
van beslissend belang zal zijn, en dat de correlatie tussen beroep/inkomen en 
cultuurparlicipatie volledig verklaard kan worden uil de samenhang van de
ze dimensies mel de opleiding. Binnen de statusverwervingstheorie zouden 
we juist verwachten dal aile statusdimensies een direct effect op culturele ac
(iviteit hebben, maar dat het grootste effect komt van de dimensie die het 
meest bepalend is voor de statusgroep waartoe men behoort: het beroep. 

De klassieke statusdtmensies opleiding, beroep en inkolllen behoren (ot de 
vaak voorkomende variabelen in onderzoek naar cultuurparticipatie. De be
vinding dal llliturele aclivileit meer voorkomt in hogen~ statusgroepen 
wordl in vrijwel elk onderzoek opnieuw gedaan, al worden niet tel kens de
lelfde statusdimensies gebruikt. Veel auteurs slellen zich ermee tevreden te 
constateren dat cultureel actieven nu eenmaal een maatschappelijke elite 
vormen, in welke slatussoort je dat ook uitdrukt. Ze geven geen multivariate 
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analyse waarin het effect van opleiding, beroep en inkomen van elkaar wor
den gescheiden. 

In studies waarin dat wei gedaan wordt, is een vaak terugkerend resultaat 
dat het effect van opleiding verreweg het grootst is. Zo komi Wippler (1968) 
met een door opleiding verklaarde variantie van .33, een getal dat in de ver
gelijkbare analyses van Kamphorst & Van Besouw (1971), Van Delden 
(1969) en Ganzeboom (l982a) wei wat lager bJijkt te Jiggen, maar toch tel
kens het sterkste effect van aile onderzochte variabelen geeft. Een karakte
ristiek bij deze onderzoekingen is verder dat het effect van beroep (een varia
be!e die zeer sterk met opleiding samenhangt), dat in de nulde orde meestal 
wat klciner is dan van opleiding (maar nog altijd aanzienlijk), bij multivaria
te analyse grotendee!s een schijneffect blijkt te zijn. Bij Kamphorst & Van 
Besouw (1971) en Ganzeboom (I 982a) vah dit effect helemaal weg. Bij Wip
pier (1968) blijft een piepklein effect van 'sociale rangstand' over. Hoewel 
deze resultaten dus vrij sterk in de richting van cultuurparticipatie als infor
matieverwerking wijzen, is dit laatste toch een puntje in het voordeel van de 
statusverwervingstheorie. Die puntjes kunnen we ook halen uit de analyse 
van het CBS (1959) van het oudste vrijetijdssurvey. Beroep is hier niet naar 
prestige opgededd, maar wei gJobaal. Het verband tussen beroep en cultuur
participatie is niet geheel terug te brengen tot een contaminatie met opJei
ding: wanneer constant gehouden wordt op opleiding blijft er een verschil 
tussen Joontrekkende en risicodragende middenstand. Verder valt uit deze 
studie op te maken dat het verband tussen status en cultuurparticipatie niet 
lineair is. Mensen met aileen lager onderwijs doen in het geheel niets aan cul
tuur, dan stijgt het niveau opeens, om vervolgens geleidelijk door te stijgen. 
Er vah een 'cuItuurdrempel' te zien. MeeT dan 20 jaar later toont Eykman 
(1981) aan dat deze wat betreft het Jezen nog steeds bestaat. Het is niet duide
Jijk hoe dit effect verklaard kan worden, maar een interpretatie in termen 
van een groepsnorm om al dan niet aan cultuur deel te nemen (en dus een 
status-theoretische verklaring) lijkt ons meer voor de hand Jiggen dan de ver
ondersteJling dat er een breuk in inteJligentie en verworven kennis zit tussrn 
de laagste en de hogere opleidingsgroepen. 

Vit een aantaJ studies bIijkt dat ook inkomen een zelfstandig effect kan 
hebben op culturele activiteit, en wei met name op de prijzige vormen daar
van. De 'Speurwerkboekenomnibus' (1979) laat zien dat de relatie van het 
kopen van boeken met inkomen minstens even sterk is als met opleiding. 
Welters & Eykman (1978) tonen dat kunstaankoop ongeJijker verdeeld i\ 
over inkomensgroepen dan over opJeidingsgroepen. Deze bevinding moel 
overigens kritisch bekeken worden, omdat van de kunstkopers bijna ieder
een in de hoogste opleidingsgroep zit en hier dus weinig differentiatie meer 
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mogeJijk is. De analyse van het tweede leefsituatiesurvey (SCP, 1978) toont 
dat het zelfstandig effect van inkomen behouden blijft als constant gehou
den wordt op lOWe! opleiding als statusherkomst. Dit betrefl een sam en
gestelde vorm van cultuurparticipatie, niet aileen dure vormen. 

Vit andere studies lOU blijken dat er maar een betrekkelijk zwakke relatie 
bestaat tussen statusindicatoren en cultuurparticipatie. Het meest uitdruk
kelijk hierin is Valkman (1976) die in een onderzoek naar het publiek van het 
Rijksmuseum op de flap constateert dat 'het Rijksmuseum het enige culture
Ie instituut (is) dat bezocht wordt door een niet-e!itair publiek'. Mecht men 
dit interpreteren als een uitspraak waarin gezegd wordt dat het publiek van 
het Rijksmuseum wat betreft sociale gelaagdheid een getrouwe afspiegeling 
vormt van de Nederlandse (Amsterdamse?) bevolking, dan wordt men door 
Valkman in de samenvatting al teleurgesteld met de afzwakking dat het 
Rijksmuseum 'waarschijnlijk het enige culturele instituut in ons land (is) 
waar onder de bezoekers ook een ruime representatie te vinden is van de lage
re sociale klassen'. Hetgeen iets volstrekt anders is. Maar hoe komt Valkman 
tot het ene dan weI tot het andere oordeel? Hoewel het merendeel van zijn 
boek met tabellen gevuld is, is er niet een die bijvoorbeeld de opleidingsver
deJing van de pubJieksgroep vermeldt. Laat staan dat deze vergeleken wordt 
met de opleidingsverdeling van de bevolking. Een ander onderzoek waaruit 
slechts in geringe mate een samenhang bJijkt te zijn tussen cultuurparticipa
tie en statusfactoren is dat van Stoppelenburg (1979). Hij vindt weI een vrij 
zwakke samenhang tussen opleiding en theater- en museumbezoek, maar 
geen relatie tussen opleiding en monumentenbezoek. Stoppelenburg toont 
echter aileen maar multivariate tabellen en niet de nulde orde-effecten. Een 
interpretatie van zijn gegevens kan dus zijn dat hij er grotendeels in geslaagd 
is op te sporen welke variabelen tussen status en cultuurparticipatie interme
dieren. Helaas laten zijn tabellen niet zien hoe dat dan precies in elkaar 
,teekt. 

Oat ook in andere landen een zeer sterke relatie bestaat tussen cultuurpar
ticipatie en opleiding blijkt uit de onderlOeksverslagen van Tomer (1964), 
Kando (1975), Baumol & Bower (1966), Van Mechelen (1966), Dumazedier 
& Ripert (1966), Dollase (1978) en Bourdieu (1964). 

Resumerend kunnen we stellen dat uit vrijwel aile onderzoekingen een 
naar verhouding zeer sterk verband naar voren komt tussen status en cul
tuurpanicipatie. In een groot aantal onderzoekingen blijkt deze relatie gro
tendeels terug te brengen tot het directe effect van opleiding op cul!uurpar
licipatie en de samenhang van opleiding met andere statusdimensies. Oat is 
cen zeer slerke aanwijzing voor de juistheid van de informatieverwerkings
theorie van cultuurparticipalie. Voorzover inkomen een zelfslandige in-
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vloed op cultuurparticipatie behoudt, lijkt dit eerder een effect van inkomen 
als bestedingsmogelijkheid te zijn dan als statusindicator; immers het gaat 
doorgaans op voor duurdere cultuurvormen. Saillant is even wei dat we in 
een aantal gevallen hebben gezien dat opleiding het effect van beroep wei 
grotendeels, maar niet helemaal wegverklaart. Dit is een aanwijzing dat er 
toch wei wat steekt in de statusverwervingstheorie van cultuurparticipatie. 

2.4. Verschillen in spreiding van cultuurvormen 

Gegeven de oververtegenwoordiging van hogere statusgroepen bij culturele 
activiteiten, kunnen we veronderstelIingen gaan maken over verschillen in 
sociale spreiding van culturele activiteiten. Onze overwegingen zijn daarbij 
analoog aan die in 2.2 gebruikt zijn over de mate van overlap tussen de ver
schillende activiteiten. De belangrijkste voorspelIing uit de informatiever
werkingstheorie is dat cultuurparticipatievormen minder gespreid zijn over 
lagere statusgroepen naarmate deelname daarvan meer een beroep doet op 
kennis en vaardigheden om de culturele informatie te verwerken. Een aflei
ding hieruit is dat oudere, klassieke en traditionele vormen van cultuur meer 
sociaal gespreid zijn dan hedendaagse, moderne en experimentele vormen. 

De belangrijkste voorspelling uit de statusverwervingstheorie is dat een 
cultuurparticipatievorm minder gespreid is over lage statusgroepen, naar
mate men er meer status aan kan ontlenen. Een afleiding hieruit is dat de so
ciale spreiding van eultuurdeelname het geringst zal zijn bij die vormen waar 
een representatieve aanwezigheid gebruikelijk is, en het ontmoetingsaspeet 
sterker op de voorgrond staat. Een goed voorbeeld daarvan lijkt ons theater
en eoneertbezoek, terwijl een solitaire aetiviteit, die voornamelijk thuis ge
beurt, als het lezen van boeken, een voorbeeld is van een weinig statusverle
nende aetiviteit is. Voorts is het mogelijk uit de statusverwervingstheorie 
voorspellingen af te leiden over versehillen binnen soorten, wanneer we let
ten op de aard van de uitgedragen eulturele boodschap. Het ligt voor de hand 
dat hogere statusgroepen niet zoveel zullen zien in eultuurvormen waar hun 
status wordt aangetast, maar juist eultuurvormen zoeken waarin hun status 
gesymboliseerd wordt. Wat betreft musea en monumenten verwaehten we 
dan bijvoorbeeld dat de belangstelling meer sociaal gespreid zal zijn wanneer 
meer aIledaagse objecten het onderwerp zijn. Wat betreft theater zal een der
gelijke spreiding groter zijn bij vormen van kritiseh of politiek toneel. Oil 
laatste mag niet aileen verwaeht worden vanwege de uitgedragen boodsehap, 
maar ook omdat de opkomst van deze weinig traditionele toneelvormen 
alom heeft geleid tot een andere entourage waarin de opvoering plaatsvindl. 

We komen hier een punt tegen waarop informatieverwerkingstheorie en 
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statusverwervingstheorie twee tegengestelde voorspellingen doen. Terwijl de 
informatieverwerkingstheorie voorspelt dat politiek en vormingstheater een 
nieuwe en daarom eomplexe vorm van toneel is, en derhalve weinig sociaal 
gespreid, voorspelt de &Iatusverwervingstheorie juist een grote sociale sprei
ding omdat de hoge statusgroepen door de uitgedragen boodschappen niet 
zo erg worden aangetrokken, en de lagere statusgroepen weI. Analoge op
merkingen kunnen gemaakt worden over de belangstelling voor traditionele 
vormen van kunst (sehilderijen, grote monumenten) en moderne verzame
Iings- en beschermingsgebieden (geschiedenis van het gewone volk, in
dustrieJe objeeten). 

Bekijken we de onderzoeksverslagen op dit punt, dan valt op dat een inde
ling van cultuurvormen naar complexiteit door veel auteurs uitdrukkelijk 
wordt gebruikt. Zo begint het CBS (1959) de analyse van vrijetijdsbesteding 
met een indeling naar Iicht en zwaar amusement. De Jager (1967) besehouwt 
in zijn analyse van eoneertbezoek lichte en moeilijke muziekvormen. Dolla
se (1978) maakt een indeling naar mainstream en moderne jazz. Overste 
(1973) maakt ·en versehil naar liehte en serieuze klassieke muziek. Bernard 
(1973) vindt in de gegevens een opdeling naar voorkeuren voor traditionele 
en hedendaagse beeldende kunst. In al deze onderzoekingen heeft op de een 
of andere manier een sehaling (meestal: tweedeling) plaatsgevonden van eul
tuuruitingen op een eomplexiteitsdimensie. De bevinding is daarbij onveran
derlijk: voorkeuf voor eomplexere vormen van cultuur wordt steeds gevon
den bij de hogere statusgroepen. Wat algemener geldl zelfs: faetoren die 
onderseheid maken tussen niet en wei deelnemen aan eulturele aetiviteiten 
(zoals de hieronder nog te behandelen faetoren statusafkomst, eulturele so
cialisatie, kennis en vaardigheden en leeftijd) differentieren ook steeds in de 
voorkeur voor complexere in plaats van eenvoudiger vormen van eultuur. 

Tegenover deze goede resultaten bij een dimensionering op grond van 
informatie-theoretisehe kenmerken kan de slatusverwervingstheorie weinig 
zetten. Er is slechts de bevinding dat inderdaad theater en concert de cultuur
soorten zijn die het minst sociaal gespreide publiek trekken. Oergelijke gege
yens leveren Stoppelenburg (1979) en Ganzeboom (1982a). 

2.5. lief verloop vall deflname tijdens heflevell 

I n de in format ieverwerk i ngst heorie wordt gezegd dat cult urcle acl i v i tei I ple
zieriger wordt naarmate men er meer van weel, en er al meer tijd en geeslelij
ke vermogens in ge'investeerd heef!. We mogen daarom verwachten dal cul
lurele activileit een doorlopend proees is, waarin men ziell steeds meer gaal 
specialiseren, en niel gemakkelijk van genre wissel!. Verder kunnen we ver-
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wachten dat mensen die relatief vroeg begonnen zijn (zie hieronder in 2.7) 
een voorsprong in kennis en vaardigheid hebben opgebouwd, en dat men 
daarom op latere leeftijd of na een onderbreking van de deelname niet meer 
gemakkelijk (opnieuw) tot deelname zal komen. Karakteristieke cultuurpar
ticipatie 'carrieres' zullen dus vroeg beginnen en weinig onderbrekingen ver
tonen. 

Vanuit de statusverwervingstheorie verwachten we juist dat culturele acti
viteit zal fiuctueren met de statusgroep waarin men verkeert. Wanneer men 
sociale !'tijging ondergaat, zal men alsnog gaan deelnemen, ook al heeft men 
dat niet eerder gedaan. Een belangrijk geval van wisseling van statusgroep 
kan het huwelijk zijn. Andere voorbeelden van dergelijke veranderingen 
kunnen zijn verhuizingen (nieuwe kennissen) en verandering van beroep. 

Het onderwerp van cultuurparticipatie 'carrieres' is niet erg systematisch 
onderzocht, maar in tal van onderzoekingen zijn wei aanwijzingen te vinden 
dat culturele activiteit reeds in de vroege socialisatiefase aanvangt, en dat de
ze socialisatie, thuis of op school, blijft differentieren in het lalere cultureel 
gedrag. Asselbergs-Ncessen (1969) vindt dat mensen die al op jonge leeftijd 
naar de schouwburg gaan, dat op latere leeftijd ook veel doen. Schrijnen
Van Gastel (1974) meent dat dit ook het geval is voor belangstelling voor 
dans, maar verzuiml om de relevanle labellen Ie tonen. Ook Kamphorst & 
Van Besouw (1973) laten zien dat schouwburgbezoek al in de jeugd begint en 
dat mensen die door hun ouders tot schouwburgbezoek zijn gestimuleerd 
ook nu nog vaker gaan. Wat belreft concertbezoek heeft De Jager (1967) vrij 
uilgebreid het probleem aan de orde gesteld in welke fase van het leven dit ge
drag ontstaat. Hij onderscheidt primaire socialisatie (thuis) en secundaire 
socialisatie (via school of een ander kanaal). Het is uit zijn verslag moeilijk 
op te maken welke weg belangrijker is, maar secundair telwerk leert dat con
certbezoekers voor het overgrote deel reeds in hun vroege jeugd tot deze 
vorm van cultuurparticipatie zijn gekomen. Met een sterk resultaat komen 
ook Valkman & Jansen (1975) naar voren. Ze menen dat het publiek van 
klassieke concert en sterk aan het verouderen is en dat het op het moment van 
onderzoek uit dezelfde mensen bestaat als 15 jaar daarvoor. Kamphorst & 
Van Besouw (1971) doen dezelfde uitlatingen over theaterbezoekers. Deze 
twee bevindingen bieden het bee1d van generaties die reeds in een vrij vroege 
fase een voorkeur voor genres bepalen en deze gedurende hun levensloop 
vasthouden. Dat is typisch een verschijnsel dat goed past bij de informatie
verwerkingstheorie. Een eenmaal gedane keuze leidt ertoe dat men zich ken
nis en vaardigheden verwerft op dat gebied en steeds meer plczier daaraan 
beleeft. 

Het onderzoeksmateriaal is op dit punt dus goed in overeenstemming met 
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de informatieverwerkingstheorie. We mogen echter niet zeggen dat het erg 
spreekt legen de slatusverwervingstheorie. Daarvoor zouden we moeten la
ten zien dat het weinig of niet voorkomt dat mensen na hun socialisaliefase, 
en bij wisseling van statusgroep cultureel actief worden of van voorkeur wis
selen. Aileen hel materiaal van De Jager (1967) lijkt wat aanwijzingen Ie bie
den dat dil inderdaad een zelden voorkomend verschijnsel is. 

2.6. Ver/oop van (spreiding van) dee/name in de tijd 

Een gegeven waartoe we uit ambtelijk statistisch maleriaal gemakkelijk loe
gang hebben, is de mate van deelname van de lotale bevolking door de jaren 
heen. Het CBS verzamelt deze gegevens periodiek (bijvoorbeeld CBS, 1975). 
Een weergave van dit materiaal is ook te vinden in Valkman & Jansen (1975). 
Wal kunnen we op grond van onze Iheorieen zeggen over het verloop van 
participatie door de jaren heen? Het lijkt erop dat we op basis van beide 
theorieen kunnen verwachten dat deelname in de loop der jaren toegenomen 
is. Voor beide theorieen is de beredenering van deze verwachting echter ver
schillend. 

Wal betreft de informatieverwerkingstheorie is de belangrijkste red en het 
toegenomen onderwijspeil van de bevolking. Daar waar aantoonbaar oplei
ding een zeer bel .. ngrijke determinant van culturele activiteit is (zie hierbo
yen 2.3) kan men verwachten dat bij een toegenomen onderwijspeil de ge
middelde deelname is gegroeid. Het is goed erop te wijzen dat uit de informa
tieverwerkingstheorie niet voigt dat culturele activiteil meer gespreid is ge
raakt over opleidingsgroepen, dus dat lagere onderwijsgroepen actiever zou
den zijn geworden. 

De reden waarom we vanuit de statusverwervingstheorie zouden denken 
dat de cultuurparticipatie door de jaren heen is toegenomen, is gelegen in het 
feit dat in ideologisch opzicht onze samenleving in de afgelopen decennia ge
democratiseerd schijnt te zijn. Het is niet netjes meer am te denken in termen 
van rangen en standen, en prestigeverwerving. Deze ontwikkeling kan ook bij 
uitstek op het gebied van cultuur geobserveerd worden, waar het vormelijk 
~arakter van sommige activiteiten aan het verdwijnen is. Daarmee is het mo
lief van statusverwervinog dat zou veroorzaken dat hogere statusgroepen wei 
cult ureel aclief zijn en lagere stat usgroepen niet, in steeds sterkere mate ver
vallen. Ais cultuur tach enige aantrekkelijkheid heeft behouden, kunnen we 
dan een steeds sterkere spreiding van culturelc activiteit verwachten, niet ai
ken op de beroepen- en inkomensladders, maar ook over opleidingsgroepen. 

Hoewel uit beide theorieen voigt dat culturele activiteit in de tijd zal toene
men, wijzen onderzoeksgegevens (CBS, 1975; Valkman & Jansen, 1975; 
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, SCP, 1978) anders uit. In de afgelopen 25 jaar is het bezoek aan bioscoop, 
theater en concert gedung en vrij sterk afgenomen, evenals het aantal ver
kochte boeken. Toegenomen is weI het Iidmaatschap van bibliotheken en be
zoek aan musea. Het SCP (1978) benadrukt dat de dalende trend beslist niet 
verklaard kan worden uit een verlaagd aanbod. Integendeel, in dezelfde pe
riode is zowel de accommodatie op deze gebieden als de hoeveelheid daarin 
aangeboden evenementen toegenomen. Er wordt steeds meer gedaan voor 
een steeds kleiner publiek. 

Een verklaring die het SCP (1978) hiervoor biedt, en die ook weI enigszins 
voor de hand Iigt, is de opkomst van alternatieven: geluidsapparatuur en de 
opkomst van de televisie. 

Dat de cultuurparticipatie in de afgelopen decennia zo gedaald is, kunnen 
we kennelijk met geen van beide theorieen verklaren. lets anders is of de 
voorspellingen van deze theorieen uitkomen wat betreft het verloop van de 
sociale spreiding van culturele activiteit. Hoewel dit probleem bij een aantal 
auteurs in het brandpunt van de belangsteIIing staat (In 't Veld-Langeveld, 
1961; SCP, 1974; Knulst, 1980) is er geen systematisch onderzoek naar ge
daan. In een aantal gevallen is weI een wat impressionistisch antwoord gege
yen op de vraag ofhet cultuurspreidingsbeleid van de overheid gelukt is. Het 
antwoord van het SCP (1974) en Knulst (1980) is hierop eenduidig: van het 
cultuurspreidingsbeleid is weinig te mer ken geweest. Recent heeft over een 
kortere periode ook Valkman gegevens uitgebracht (Valkman & Jansen 
1981), en hieruit blijkt dat het concertbezoek vanaf 1975 niet meer gespreid 
is geraakt. Hoewel deze auteurs vrij duidelijk zijn, meten ze weI met een gro
ve maat. Er zijn mogelijk weI kleine veranderingen op dit gebied geweest, 
maar deze vallen in het niet vergeleken met het verlangen cultuur over de la
gere statusgroepen te verspreiden. 

Nader onderzoek zal hier detailuitkomsten moeten brengen. Voorlopig 
houden we het erop dat er weinig spreiding van activiteit is opgetreden, en de 
informatieverwerkingstheorie er op dit punt wat beter afkomt dan de status
verwervingstheorie. 

2.7. Milieu van herkomsl en cullurele socialisalie 

Vit beidc geschetste theoriccn mag verwacht worden dat er een correlatie lal 
zijn tussen dc hoogte van het milieu van herkomst en deelname aan culturcle 
activiteiten. In beide gevallen gaat het allereerst om een indirecle causale re· 
latie. Er bestaat immers in onze samenleving een vrij grote samenhang IlISSCIl 

het milieu van herkomst en het eigen milieu. Daarnaast kunnen we een zeker 
direct effect van milieu van herkomst verwachten, dus een invloed die over-

358 

blijft na cO •• .>tant houden op de eigen opleiding, beroep en inkomen van de 
persoon. 

Vit de informatieverwerkingstheorie kunnen we zo'n effect verwachten 
vanwege de culturele' opvoeding die mensen in het ouderlijk huis ontvangen. 
Een dergelijke opvoeding bevordert kennis en vaardigheid die vereist of nut
tig is om van cultuur te genieten. Een nadere voorspelling is dat het directe 
effect van milieu van herkomst op culturele activiteit weer ge'interpreteerd 
kan worden door culturele activiteit van ouders, een op cultuur gerichte so
cialisatie en de huidige culturele kennis en vaardigheden. 

Vit de statusverwervingstheorie kunnen we een direct effect van ouderIijk 
milieu op culturele participatie verwachten, als men de norm status te ver
werven via cuilurele activiteit reeds in de jeugd heef! meegekregen en nog 
steeds hanteert. Een andere reden waarom we op statusgronden een effect 
van het ouderlijk milieu kunnen krijgen, is dat het milieu van herkomst nog 
steeds een belangrijke component is van het huidige milieu van de persoon en 
dat de daarin geld en de normen daarom des te sterker van kracht zijn. Als na
dere voorspellingen kunnen we aangeven dat, vanuit de statusverwervings
theorie gezien, het directe effect van milieu van herkomst op de huidige cul
turele activiteit ge'intermedieerd wordt door de mate van statusgerkhtheid 
van dat milieu van herkomst en de persoon zelf, en de sterkte van de verbill
ding die bestaat tussen milieu van herkomst en de persoon. 

Ook het milieu van herkomst en de culturele socialisatie behoren tot de 
kenmerken die in vrij veel onderzoekingen in verband worden gebracht met 
de huidige culturele activiteit. Er wordt meestal een vrij sterk verband tussell 
deze variabelen en het huidig cultureel gedrag gevonden. Een aantal van de
le resultaten hebben we al in 2.5 besproken bij de vraag of cult urele act ivit eit 
altijd al vroeg in het leven begint. De resultaten van Asselbergs-Neessen 
(1969), Kamphorst & Van Besollw (1973) en De Jager (1967) zijn op dit punt 
eenduidig: culturele participatie in de vorm van theater- en com:ertbezod; 
wordt in veel gevallen thuis geleerd, en dat blijft het hele verdere levcn door 
verschil maken. Ook in 'Leesgedrag en bibliotheekgebruik' (1975) wordt cen 
vrij sterk verband geconstateerd tussen de aanwezighcid vall boeken vroeger 
thllis en 11lIidi? leesgedrag, maar daarhij wordf nief consfanf geholldcll op 
cigl'1l oplciding van de Jllldl'rvraagdc. Daf doef ook nief Oversf c (19n), die 
l'CIl sterk Vt band COllslateert tussen hel hOllden van crnstigc klassicke IllU

lick (bij dit,.ilJerzoek de meest geldige meting van mllziekactivi!cil) en IllU

likale socialisatie. Dc Jager (1967) heeft vergelij kbare vcrbanden onder
locht tussen de muzikale socialisatie in het ollderlijk gelin en de male van 
dcelname aall muziekmanifestaties, voorkeurcn voor moderncre en ernsti
ger soorten van muziek, en daarbij wei constant gchouden op de cigen oplei-
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ding van de ondervraagden. Een zelfstandig effect van muzikale socialisatie 
blijft dan overeind. Het SCP (1976) heeft met een hierboven (2.3) ook al ver
melde bevinding laten zien dat het milieu van herkomst blijft differentieren 
in cultuurparticipatie als constant gehouden wordt op eigen opleiding en in
komen van de ondervraagde. In een eigen onderzoek (Ganzeboom, 1982a) 
hebben we gevonden dat het directe effect van ouderlijk milieu ongeveer 
35ltfo is van het directe effect van opleiding. Bernard (1973) heeft zelfs eens 
gevonden dat het ouderlijk milieu sterker differentieert dan de eigen status
kenmerken. 

AI deze onderzoeksuitslagen wijzen dus op vrij sterke samenhangen tus
sen milieu van herkomst, daarin genoten culturele socialisatie en huidig cul
tureel gedrag. Voorzover in de onderzoekingen de vraag aan de orde is 
gesteld of dit effect verklaard kan worden uit de eigen status van de onder
vraagde blijkt tel kens een direct effect overeind te blijven. 

Overigens zijn de vermelde relaties tussen milieu van herkomst, culturele 
socialisatie en cuIturele activiteit goed te plaatsen binnen lOwel de informa
tieverwerkingstheorie als de statusverwervingstheorie. In het eerste geval 
kunnen we verwachten dat het effect via huidige kennis en vaardigheden ver
loopt. In het tweede geval kunnen we verwachten dat het loopt via statusge
voeligheid en de mate van integratie in de statusgroep. Er zijn incidentele 
aanwijzingen dat de informatietheoretische verklaring beter is. Zowel uit de 
onderzoekingen van De Jager (1967) als Overste (1973) blijkt namelijk dat 
mensen die relatief vroeg gesocialiseerd zijn in de klassieke muziek-cultuur, 
tot op de dag van vandaag daar meer verstand van hebben, en voorkeur heb
ben voor ernstiger en moeilijker vormen van klassieke muziek. Een disso
nant komt uit Frankrijk: Bertier (1976) heeft juist gevonden dat muzikale so
cialisatie geef fluit uitmaakt in huidige muzikale voorkeuren. 

2.B. Statusinconsislenlie en -mobilileit 

We spreken van statusinconsistentie wanneer iemand op een statusladder 
een aanzienlijk andere positie inneemt dan op een andere. We spreken van 
sociale mobiliteit wanneer mensen op een statusladder een aanzienlijk ande
re positie innemen dan hun ouders. We spreken van een effect van statusin
consistentie of sociale mobiliteit wanneer door deze inconsistentie of mobili
teit meer of minder cuIturele activiteit is dan op basis van de aan deze incon
sistentie of mobiliteit ten grondslag liggende kenmerken verwacht moch, 
worden. 

De informatieverwerkingstheorie heeft over het effect van statusincon
sistentie en sociale mobiliteit niets te zeggen. Dergelijke effecten wilen niet 
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optreden, en cuIturele activiteit zal een additieve functie zijn van de statusdi
mensies, in het bijlOnder opleiding. 

Vanuit de statusverwervingstheorie voorspellen we echter dat mensen met 
een lage opleiding en een·hoog beroep/inkomen, en in het analoge geval van 
een laag milieu van herkomst en een hoge opleiding/beroep/inkomen extra 
veel aan culturele activiteit wilen doen. Deze gevallen representeren het 
klassieke beeld van de nouveau riche/parvenu die tracht door culturele acli
viteiten de lage aanvangsstatus te compenseren en Ie verhullen. 

Naar dergelijke effecten is in de ons bekende literatuur nauwelijks onder
zoek gedaan. De enige aanwijzing geeft Asselbergs-Neessen (1969) die vindl 
dal sociale stijgers (en sociale dalers) meer de schouwburg bezoeken. Omdat 
zij niet probeert dit effect te isoleren van dat van milieu van herkomsl en hui
dig milieu is het even weI niet duidelijk of we hieraan waarde moeten hech
ten. 

2.9. Kennis en vaardigheden 

Volgens de informalieverwerkingstheorie is de centrale determinant van cul
t urele activiteit het vermogen van iemand om culturele informalie Ie verwer
ken en er op die manier meer plezier aan te beleven. We kunnen denken dat 
dit vermogen gedeeltelijk het resultaat van aangeboren aanleg is, gedeeltelijk 
van vroeg ontwikkelde algemene (cognitieve) vaardigheden, en gedeeltelijk 
van specifieke training op cultureel gebied. Mensen die al veel weten van een 
bepaald cultureel gebied, wilen daardoor meer deelnemen dan mensen die 
(nog) niet lOveel weten van een bepaald gebied. Men zal ook een grote deel
name aan culturele activiteiten aantreffen bij mensen die deze kun~tvorm 
lelf beoefenen. Immers de grootste kennis over een cultuurvorm treft men 
aan bij hen die deze zelf beheersen. 

Binnen de informatieverwerkingstheorie is de voorspelling over de in
vloed van kennis el~ vaardigheden op deelname aan culturele activiteiten van 
bijlOnder groot belang, zij vormt de crux van de argumentatie. Jammer ge
noeg is ze niet erg excIusief voor de informatieverwerkingstheorie, wanneer 
als toetsing aileen r.laar gekeken wordt naar een samenhang tussen culturcle 
kennis/vaardigheid en cul~urele activiteit. We kunnen namelijk een derge
Iijk verband ook vinden op basis van een andere causale volgorde, waarin 
culturele activiteit de kennis over de cultuurvorm bevordert. Vanuil de in
formatietheorie gezien loopt het effect dus over en weer. In dit beeld is cul
tuurparticipatie een zichzelf versterkend proces van wisselwerking van deel
name en informatieverwerking. 

De statusverwervingstheorie doet geen voorspelling over de invloed van 
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kennis op culturele activiteit. Scherper geformuleerd: de statusverwervings
theorie doet de voorspelling dat wanneer de overige invloeden van statusver
werving gelijk blijven, er geen verschil in deelname zal ontstaan tussen men
sen met veel en met weinig kennis/vaardigheid. Wanneer we echter als ad 
hoc-hypothese accepteren dat mensen door dee Ina me toch ~et wat culturele 
kennis verrijkt worden (ook al nemen zij deel uit statusmoheven) kunnen w.e 
echter ook binnen de statusverwervingstheorie een samenhang tussen kenms 
en deelname verwachten. 

Het bestaan van een correlatie tussen kennis en participa.tie is vol~ens de~e 
redenering geen punt dat exclusief in het voordeel van de mf?rmatlet~eone 
zou zijn. Het verschiI tussen de beide theorieen zit erin dat de mformatlever
werkingstheorie een wisselwerking tussen kennis en dee~~~me vero~derst~lt, 
en de statusverwervingstheorie niet. De geschetste moelhJkheden hJken zich 
in wat mindere mate voor te doen als kennis/vaardigheid wordt afgemeten 
aan het zelf beoefenen van een kunstvorm. Binnen de informatieverwer
kingstheorie hoort de voorspelling dat kennis/vaa~di~he~d het ver.b~nd tu~
sen opleiding, milieu van herkomst en culturele soclal~sa.tJe met .hUJdlge actJ
viteit interpreteert, binnen de statusverwervingstheone IS dat met het ~ev~l. 

De resultaten van onderzoek naar het effect van kennis en v~ardlgheld 
wijzen aile in de richting van een vrij sterk verband tuss~n deze van~be~en en 
deelname op cultureel gebied. Met name op het terrem van muzlek IS een 
sterk verband aangetoond. De Jager (1967) constateert dat concertbezoekers 
die zelf een muziekinstrum '!nt bespelen vaak al op vroege leeftijd concerten 
gaan bezoeken en daarin wat zwaardere voo~keuren h.ebben. Overste (1973) 
heeft een uitdrukkelijke kennistest op muzlkaal gebled geho~den en ~aar 
komt een sterk verband uit met het houden van serieuze klassleke muzlek. 
Valkman & Jansen (1975) constateren dat het beschikken over afspeelappa
ratuur en het hebben van een gro!e platencollectie positief correle~rl m~1 
concertbezoek. Dollase (1978) vermeldt dat liefhebbers van modern~ Jazz (10 

tegenstelling tot de eenvoudiger mainstream) veel meer van hun muzleksoor! 
weten. Een kennistest, maar dan op het gebied van de dans, is ~ok gehouden 
door Schrijnen-Van Gastel (1974). Ook bij haar hangt kenms sterk s.amen 
met bezoek. Een werkelijk fantastisch resultaat komt naar ~.oren uII pu
blieksonderzoekingen in het Stedelijk Museum Amsterdam (DIJkman & ~p
penhuizen, 1980). Van de ondervraagde bezoekers blijkt bijna de helft zich 
te beschouwen als actief beeldend kunstenaar! Eykman (19~ ~) h~eft e~n heel 
onderzoek gedaan naar 'actieve' en 'passieve' cultuurpartl~.lpatl~. Ult haar 
gegevens is echter niet meer op te maken, dan dat er ~en vr~J stevIg.~,samen
hang tussen die twee is, nie! hoe groot en op welke g~bleden tn, het. blJlOnde,r. 

Een negatief resultaat voor de informatieverwerktngstheone vmden we III 
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het oudere vrijetijdsbestedingsonderzoek van het CBS (1965). Hierin komt 
naar voren dat cultuurparticipatie veel voorkomt bij mensen die zelf piano 
of blokfluit spelen. Uit men zijn muzikaliteit echter op mondharmonica, gi
taar of accordeon (waarvan het bespelen samenhangt met televisie en voet
bal kijken), da.l behoort men niet zo gemakkelijk tot de cultureel actieven. 
Hoe alledaags dit resultaat er ook uit mag zien, het wijst zeer duidelijk naar 
een statusgroepeninterpretalie en zwakt de informalieverwerkingsinterpre_ 
latie af. 

Er is i~ de b?venvermelde onderzoeksuitslagen weinig dat excIusief wijst 
op een dlrecte mvloed van kennis/vaardigheid op activiteit, zoals de infor
matieverwerkingstheorie deze voorspelt. Zelfs ten aanzien van het zelf 
bespelen van instrumenten blijkt uit geen onderzoek dat dit voorafgaat aan 
concertbezoek, al lOU men dat op basis van de alledaagse waarneming weI 
veronderstellen. De enige die geprobeerd heef! of kennis het verband tussen 
opleiding en articipatie kan wegverklaren is Overste (1973). Hieruit blij kl 
dat er nog eel behoorlijk effect van opleiding op 'houding legenover klassie
ke muziek' overblijft als je constant houdt op kennis van dal gebied. Ook al 
niet lo sterk voor de informatieverwerkingstheorie. 

2. /0. Invloed van waarden en normen 

Een klassieke verklaringswijze in de sociologie voor gedragingen van perso
nen is een verband te leggen tussen waarden, normen en houdingen van dele 
personen en hur. handelingen. Deze verklaringswijze levert veel moeilijkhe
den op. Een eersle is dat zij vanuil het oogpunt van causale analyse moeilijk 
loetsbaar is len opzichte van de Iheorie dal handelingen de houdingen etc. 
bepalen, en niet omgekeerd. Een Iweede moeilijkheid is dal velen niel goed 
inzien wat nu eigenlijk de verklarende waarde is van een overeenkornst lm
sen hetgeen mensen doen en helgeen ze leggen leuk Ie vinden (Homans, 
1974). Een derde moeilijkheid is dat hel meesl opmerkelijke resultaat van de
le onderzoekstradilie is (Tazelaar, 1980) dat er vaak bijzonder wcinig ver
band is tussen houdingen elc van subjeclen en hun handelingen. Dal geldl 
tclrs in gevallen dal de gemelen houdingen Clc. gedragsvoornemcns lijn. 

Toch is een verklarin'g in Icrmen van houdingen en dergelijke subjeclicve 
elemenlen bepleil door Welters & Eykman (1978). We delcn hun verwach
ling dal dit vecl 7al opleveren niet. Mel name lijn we niel erg ge'interesseerd 
in subjeclieve c1elllenlen die 10 dilhl hij het feilelijk gedrag liggen, dal hel 
vcrschillussen beide nauwc1ijks nag Ie lien is. Dcrgclijke varia belen zijn mel 
name door Sioppelenburg (1979) gemelcn. Zijn probleemslelling (hoe komI 
hel dal er mensen zijn die wei willen deelnemen, maar dal niel doen?) is wei 
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interessant, maar deze wordt weer niet vanuit een theorie over houdingen 
beantwoord. 

Het Iijkt interessanter om hypothesen te maken over een relatie tussen cul
turele participatie en meer algemene normen en waarden die in een samenle
ving of een sociale groepering daarin van kracht zijn. Het is mogelijk vanuit 
de beide theoretische aIternatieven voorspellingen te maken over waarden 
die individuen of sociale groeperingen aanhangen en de mate van cuIturele 
participatie. Vanuit de informatieverwerkingstheorie kunnen we verwach
ten dat cultuurdeelname wordt geassocieerd met waarden die op de hoogste 
trap van Maslows (1970) behoeftenhierarchie thuishoren: ontplooiin.g, ont
wikkeling, zelfactualisatie. Mensen die dergelijke waarden hoog In hun 
vaandel hebben staan, zullen meer aan culturele activiteiten deelnemen. 

Vanuit de statusverwervingstheorie kunnen we voorspellen dat cultuur
deelname geassocieerd wordt met waarden die op de een na hoogste trap van 
Maslow (I970) voorkomen: respect en sociale achting. 

In het onderzoek naar culturele activiteit is betrekkelijk weinig system a
tisch aandacht besteed aan het effect van waarden en normen. Waar dit al 
wei gebeurd is, wekt het de indruk dat vooraf geen ideeen zijn geformuleerd 
over de aard van de effectrijke waarden en normen. Zo onderzoekt Wippler 
(1968) de relatie tussen vrijetijdsgedrag en progressiviteit, maar vindt geen 
verband. Een dergelijk verband is door andere onderzoekers weI gevonden. 
Asselbergs-Neessen (1969) constateert dat politiek progressieve mensen wat 
minder naar de schouwburg gaan. Dollase (1978) vindt dat mensen die mo
derne jazz prefereren boven mainstream vaak revolutionaire waarden aan
hangen, en de gemiddelde jazz-Iiefhebber wat linkser is dan de doors nee van 
de Westduitse bevolking. Stoppelenburg (1979) heeft in zijn onderzoek ook 
nogal wat werk gemaakt van abstracte waardenorientatie {naast gedrags
voornemens}. Achtereenvolgens worden onderzocht: hedonisme, purita
nisme socialisme, zelfrealisatie, vriendschap, rationalisme, conformisme 
en alt;uYsme. Dat alles levert weinig tot geen differentiatie in culturele activi
teit op. Vanuit onze theorieen zouden we deze aileen verwacht hebben bij 
'zelfactualisatie' en 'conformisme'. Ook Kamphorst & Van Besouw (1973) 
hebben een aantal motieven voor schouwburgbezoek gevraagd. Items die 
kunnen staan voor 'ontplooiing' en 'ontwikkeling' blijken hier weinig ver
schil te maken. 

Een verklaring voor cultureel gedrag op basis van waarden en normen 
heeft dus tot op heden niet veel resultaat opgeleverd. 
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2.11. Voorkeur voor complexe informalie 

Vanuit de informatieverwerkingstheorie is er een persoonlijkheidskenmerk 
dat de kans op culttturdeelname bevordert: eXlraversie of voorkeur voor 
complexe informalie. Exlraverlen houden van een hoog stimuleringsniveau 
en zoeken activiteiten die hieraan legemoel komen. Hun legenpolen, inlro
v~rten, hou~~n van een lager slimuleringsniveau en zulIen dergelijke aClivi
tellen dus mlJden. 

D~ statusverwervingslheorie bevat geen uilspraken overextraversie/intro_ 
~e~sle ~n voorspelt dus dat deze varia belen geen verschil zullen maken in par
Ilclpatle . 

. We kennen geen cuItuurparticipatie-onderzoek waarin deze veronderstel
hngen rechtstreeks op de proef zijn gesteld. Toch zijn er uit bestaand onder
zo~k ec:n aan.tal aanwijzingen te halen VOor de gedachle dat deze persoonlijk
heldsdlmensle een rol speeIt bij culturele activiteit. 

Hierboven is al eens (2.1 0) vermeld dat voorkeur voor moeilijke en moder
nere vormen van cultuur relatief meer voorkomt bij progressieve mensen 
(DolIase,. 1978). De .lager (1967) citeert onderzoek van Mikol en van Rosen
berg & Zimmer! waaruit blijkt dat zulks ook het geval is bij niet-autoritaire 
mens~n .. We den ken dal progressieve politieke voorkeuren en niet
autor~lansme vewant zijn aan extraversie. Wat directer zijn de aanwijzin
gen lilt een aanlal onderzoekingen (Kamphorst & Van Besouw, 1973; Stop
pelenburg, 1979) dat culturele activiteil samenhangt met alIerlei andere vor
men van sociale .tclivileil. Tomer (1964) wijsl er bij bespreking van Amcri
kaans onderzoek op dat cultuurconsumenlen zich onderscheiden door een 
h?ge activileit op allerlei dimensies: veellezen, stcrke voorkeur voor nieuwe 
dmgen en bUi!e~.landse.goederen, vee I geografische en sociale mobiliteit. Hij 
v~rmeldl daarblJ ~at dll verband standhoudt bij constant houden op oplei
dmg. Voor v.er~ehJkbare ge~evens in Nederland kunnen we lerechl bij 'Lees
g~drag en blbholheekgebrlllk' (1975), waaruil blijkl dal veel-Iczers graag 
llIeuwe modes volgen, onbekende gerechten eten cn zoekcn naar nieuwe din
gcn in winkels. 

Er zij mel nadruk op gcwezen dal het verhand tussen inlroversic/cxtra
vcrsie en deze onderzoek\bevindingcn door OilS wordt gc1cgd en niel door de 
auteurs. Hel is echler een belekenisvol rijlje. Hel gaal hier niel om iels voor 
de .hand liggends. Er is immers niets dat mensen die vee1 boeken lezen, 
?wmgt onbekende gerechlen Ie bestellen en de mode te volgen. Dergelijke 
Hems zouden weI direct ontleend kunnen zijn aan gestandaardiseerde extra
versietesten. 
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3. Overzicht en methodologische nabeschouwing 

Bijgaand schema geeft een overzicht van voorspellingen die we wat betreft 
10 topics uit de twee theorieen hebben afge!eid. Grafisch is een impressie ge
geven in hoeverre uit de door ons besproken literatuur bevestigingen, dan 
wei weerleggingen naar voren komen. Het resultaat is dat voor beide theo
rieen positieve aanwijzingen overblijven, zij het dat over de gehele linie ge
nomen de informatieverwerkingstheorie er wat beter voor schijnt te staan 
dan de statusverwervingstheorie. 

Gaandeweg is de lezer zich wellicht de vraag gaan stellen of het weI juist is 
de informatieverwerkingstheorie en de statusverwervingstheorie als concur
renten tegenover elkaar te stellen. Is het niet mogelijk dat zij beide tegelijker
tijd waar zijn? Zijn er ook niet vee! elementen voorstelbaar die in beide theo
rieen passen? Te denken valt aan de mogelijkheid dat culturele activiteit het 
meest voorkomt bij hen die door informatietheoretische termen het meest 
geschikt voor zijn, en dat zij tegelijkertijd aan dit gedrag status kunnen ont
lenen. Een lastig te plaatsen tussenvorm voor onze concurrerende formule
ring van de theorieen is vooral de toch weI realistische veronderstelling dat 
men in kringen van een culturele elite zich status kan verwerven met deelna
me aan complexe cultuurvormen ('ik begreep het weI niet helemaal, maar ik 
yond het toch weI erg goed'). 

Inderdaad is het tegenover elkaar plaatsen van de beide theorieen een door 
ons gemaakte constructie die op logische gronden niet noodzakelij k is. Het i\ 
heel wei mogelijk dat status- en informatie-aspecten be ide een - SOlOS ver
schillende - werking vertonen. Het is aileen de vraag of men met een derge
lijke constatering wat opschiet, als niet aangegeven wordt hoe de beide theo
rieen ge"integreerd moeten worden. 

Daarnaa,t kan men zich afvragen waarom het. tiberhaupt nodig is om van 
het idee van twee theorieen af te komen. Is het niet mogelijk met beide verder 
te werken? Om aan te tonen dat dit in sommige situaties geen bruikbaar al· 
ternatief is, voigt het volgende voorbeeId uit het onderzoek naar belevin!! 
van monumenten (Ganzeboom, 1982c). 

In monumentenzorg wordt de volgende beleidswijziging ovcrwogcn. 
respcctievelijk uitgcvoerd. Tot op hcdcn wordt hcl geld voor reslauralic\ 
mel name uitgegeven aan Iradilionele grote objeclen: zeer oude objcdCIl vall 
de soort 'kerken en paleizcn'. Onder druk van maalschappelijke kritick gaal 
men er nu toe over andere objeclen in hel monumentenbesland op Ie nemell: 
nieuwere architectuur, bijvoorbeeld volkswoningbouw; industriele monll
menten en andere objectcn uit de geschiedenis van het 'gewone volk'. Wen, 
effect valt van deze beleidswijziging te verwachten? Zal de sympalhie VOOJ 
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mon~menter.zorg in de samenleving en in h " 
gen h,ervan (oenemen? Vanuit de inl:orm . el blJzo~der bij de onderste la
het tegendeel verwachlen- de nie 'h atleverwerkll1gstheorie zouden we 
objecten zijn 'comple~' i~ de z' ud~ I~ et beschermingsbeleid op te nemen 
eventuele schoonheid siecht . III a,l un cultuurhislorische waarde en hun 

, s 111 te zlcn vall voo h 
van zaken. Vanuit de stalustheo ' r en met voldoende kennis 

k ' ' nc zou men weI ' . 
ze er III de onderste lagen van d I' een groclcnde sympathie en 

h · e samel1 eVlng ve '-h . ' sc ermen obJecten symbol' , . ' rwac ten, De nleuw te be-
D' I" Iseren Immers III ve 1 

It, IJkt nu in beginsel een typisch I e grotere mate deze groepen. 
thcone voorspellingen zouden Willen d!eva waaro~er we op basis van een 
van onze theorieen We hel beste zo' n. AI~ we OIet eerst weten met welke 
eehter niet uit. n voorspelhng kunnen doen, komen we er 

Er ,zi,~n i~ beginsel drie manieren om v " 
theorreen die beide aanspraak maken 0 ~n de, SJluatle van concurrerende 
halt~ n~ar een gezichtspunt te komen- ~ ~OIg un~~k waarh,eids(overschot)ge_ 

BIJ krezen besluiten we op b' . Jezen, hJmen en IIltegreren. 
. as IS van een gegev " I 

ten (voorloplg) de voorkeur te en aanta onderzoeksresulla 
b · geven aan een d - ' -
en dat hlerboven gedaan doo I van e concurrenten. We heb-
'h ' r e zeggen dat 'n -' 

tlet eorre er over het geheel aar onze II1druk dc informa-
genomen Wat bet " 

zouden deze beslissing exacter k ' er VOor schlJnt te staan'. We 
vergelijking te maken. Een VOor ~:n~n ;~.tlveren doo: eC,n kwantitatievc 
bOOOl, 1983) is de beide th '.. an Iggende baSIS hlCrvoor (Gallle 

, " eorreen te vergel" k . . -
waarll1 ZIJ bij causale modell' I IJ en aan de hand van de male 

1 . errng vo gens een Xl -' . 
corre atletabel benaderen. Willen we ec '. -cntenum de empirischc 
onderzoek, maar van een gehele ond ht~r nlet ~~Ieen de resultaten van een 
ken: dan is dit een uiterst ingeWikke~~~obeez~tra~lIle op dcze manicr vergelij
mellllgen en relaties op vergeli'kbarc s _ ghel~. Hel betekent dat we aile 
Irefl hel Nederlands onderzo kJ ,~halen moelen orcngen, Voor wal be-
, . '. e smatenaal h ob 
Jeet III te loekomsi VOorgeno (G e en we ons een dergelijk pro-

B" ,'" men anz~boom 1982b) 
IJ Ijtnen klezen we VOor verschiIJende ' . 

dc besl passende Iheorieen. Lijmen Ji'kl d ~el~n va,~ het,le verk/arcn procc\ 
lien oenaderen dan kiczcn f) ~. e werkellJkheld wat oeler Ie klln-

. . e vraag IS 01 d'l k Id 
lien. Voorzovl, dcze niet geasso' d' k 1 00 ge I VOor nieuwe lerrei-
t 1.. •• elecr unnen wo d (e lIeSlaantlc sl ctllur 1..1" r cn mel rragmenlen uil 

"

" , , IIllJven We met leg .. I' d ' 
11.1 IIIleRrt'r{,1I I)rOher'll' ' " 1,11\ CII IItten. 

• ~ we ecn IIleuwe' ' f ' 
l11uleren die de l."ide () d' . I .. ' , en III ormalleVt.'rc Iheorie te for. 

I - ue.lsafgcleltlev I 
0. post en lIieuwc voorspellingell d d' orm )e~al, oude l1Ioeilijkheden 
\) d h oet Ie de loetslll ' d (or e and liggl'ndc Weg ill d't . I I" , . g oorslaan. De lI1e<".\1 
II ' 1 geva IJkt cell kw' . " leone e maken. Van elk _ I I ", .Inlllatlel gcformuleerde 
I"k '" e eu lure c aCllvllell d 
IJ ' 71J IS, cn van e/ke stalusdimens' . h WO:, ~ a.angegeven hoc moei-

, Ie III oeverre IIJ IIlformalieverwerkings_ 
\1l'11\ e/l Maar< " , .. 
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vermogen, en in hoeverre zij statusverwervingsgedrag bevordert. Ook hier
bij is het gewenst niet aileen de resultaten van het eigen onderzoek, maar ook 
dat van ouder onderzoek zo te behandelen. Ook dit hebben we ons voorge
nomen voor een toekomstig project (Ganzeboom, 1982b). 

Dit alles geldt slechts voorzover men een tussentijdse balans van de onder
zoekstraditie wil opmaken. Voor praktische doeleinden is men daartoe ge
dwongen. Voor de ontwikkeling van de onderzoekstraditie zelf is niet alleen 
een tussentijdse balans belangrijk, maar evenzeer het ontwikkelen van nieu
we en informatievere theoretische alternatieven. 

Nolen 

I. Een toetsing van de hier geformuleerde theorieen aan de hand van nieuw verzamelde gege· 
yens wordt op dit moment uitgevoerd, en zal in de loop van 1983 worden gepubliceerd (Gan
zeboom, 1983). 

2. We spreken hier over introverlen en extraverlen alsof hettwee verschillende 'typen' zijn. Dit 
gebeurt om betoogtechnische redenen. In feite is deze dimensie als psychisch basiskenmerk 
bedoeld, en dus normaal verdeeld met meer tussenvormen dan uitersten. 
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Overzichl van voorspellingen en afgeleide voorspellingen over 10 aspecten van culluurparliri
palie 

I. Overlap van publieksgroepen 

II naarmate cultuurvormen meer 
een beroep doen op gelijksoorti
ge kennis en vaardigheden, des te 
meer overlap 
411 weinig overla'p tussen mU/ikalc: 
en intellectuele cultuurvormen 
411 veel overlap tussen monumen
ten- en museumbezoekers 

1. tlfeclen van stotllsdimensies 

41) opleiding heeft het sterkste 
effect op cultllllrdeeiname 

41) opleiding vcrklaart het effect 
van andere statllsdimcmies 

3. Verschillen in socia/£' ,IJlreidin~ 

• hoe complexcr een clIltuur
vorm, des Ie gcrlnger tk sodalc 
spreiding 
411 eenvoudig Ihealer en conCl'n: 
erg gespreid 

370 

G 
o 

o 
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o 
o 

o 
o 

o 
o 

• naarmate clIltuurvormen mcer 
eenlelfde slatus verlenen, des te 
meer overlap 

.. grore overlap tussen mllli~alt:. 
en intellec'tllele cultllllrVOrlnCn 
mel vergelijkbare slaillsdrempch 

• beroepspreslige IlCeft hel 
slerksle effect op clIltllurdedna
me 
.. allc slaillsdimcnsics hehben 
ecn lcll\landig effect 

.. hoe s/atllwerlenender een l'ul, 
tllurvOfm, des Ie geringer dl' ,", 
dale spreiding 
• Ihealer en cOIu:ert: weinig !!e' 
spreid 

.. modern thealer: I<'einig ge
,prcld 

-, monuJljcl1len en VCrlamelingt:n 
ull dageh]ks Icvcn: weinig gc-
'prelde beJang\lelling • 

4, CII/Ilire/e carrieres 

- deelname bcginl vroeg; hoe 
\ roeger begon nen, des t e meer 
deelname 

• deeinallle loopt londer onder
brcking door 

.. wie eenlllaal ophoudl, SIOPI 
voorgoed 

5, I'er/ool' 1'011 dee/llulI/e ill de lijd 

.. opleidingspeil sli;gl, dus slij
glllg van IOlale deelname 

o 
o 

o 
o 

• spreiding van deelname over 
opleidingsgroepen neeml niel loe 0 
fI, 1I!i/it'li 1'(/fl/wrkOIl/Slell (,II/Ilire/., ,1()('/ulil'Ulie 

• hoe lIleer Vl'll<erving vall cul
IIIrek inf"rmalil' ill \ocialisalie, 
de, Ie Illeer deelnaml' 

• milicu 

'" l'lIhurek \ociali\:tlic 

'" nil I urde kennis 

'" 

o 
o 

dl'l'lname 

7 \' • , , 1<1111 \'/11<"011 \/,1 I"'''/e ,'11 ,\Onute II/obil/I('II 

• !!l'CII efkclcn 

o 
o 

• vormings- en poliliek Ihealer' 
gespreid . 

., lllonumel1len en veflamclingen 
UII het dagelijk.s leven: gespreide 
heiang'lelhng 

• del'lname begint bij inl reding 
III hogere sial usgrocp 

.. deelnaml' IlUl'lucert mel lid
maa~sl'hap hogere slatusgroepen 
• bl] verandering van Sial us
groep (huwclijk, \'crhuiling), 
verandert de deelname 

.,~laIUSm(}livatie neeml aI', dus 
SIlJglIIg van del'lname van lagere 
groepen (en l"lale deelnamc) 
• spreiding van deelnanlt: over 
stalll\groepl'n nl'ell1l loe 

.. hoe IIll'l'r \1,IIU,hekknll'Hll'ndl' 
\oL'lah\atie, de, Il' IIIl','r dl'l'lname 

o .. milil'u 

'" 

o 

,Ial u'gel idlle OP\ oedlllg 

'" deeinallle 

'" l'\lIlurl'!e h'nni\ 

.. hogl'lc ,kdnaml' hij lage at 
l'n 
hogl' heleiklc ,laIU\ 
., hogen' dt:dnalllc hijlage oJlki
,hng l'n hoog herocp/inkolllen 
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11. Ke1lllis ell vaardigheden 

$ naarmale meer !tennis van een 0 cultuurvorm. des Ie meer deelna-
me duraan 
(III naarmale meer deelname, -. 
meer "-ennis 
o opleiding 

~ culturele "-ennis 

deelname 

9. Woortkn en normen 

o naarmale 'zelfaclualisalie' be- • langrijker waarde. meer deel-
name 

10. Voor/(eur lloor complexe slimulering 

• hoe eXlraverler. des Ie meer 
dedname 

o lIaak onderzochl o malig onderlochl 

o weinig onderzochl 

...... n~1 onderzocht 
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• 

o 

• 

. ---
• idem: naarmale meer deel-
name, meer !tennis 
.opJeiding 

deelname 

culturele !tennis 

(III naarmale 'sociale erkenning' 
belanarijker waarde, meer deel-
name 

• geen effecl 

bellesl igcnde 
onder loeksuil\lagen 

weerleggende 
onderloeksuilslagen 


